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„Ве за” је ви ше го ди шња биљ ка ко ја се, ако се по-
са ди на вре ме и бри жљи во не гу је, ла ко раз гра на и
пру жа до нај не до ступ ни јих ме ста до ко јих би смо
без ње те шко ус пе ли да до ђе мо, на пи сао је још
пре де се так го ди на наш по зна ти са ти ри чар. А да
ни је по гре шио, го во ре и ре зул та ти ско ра шњег ис-
тра жи ва ња пре ма ко ји ма са мо че твр ти на гра ђа на
Ср би је ве ру је да се у жи во ту мо же ус пе ти на пор-
ним ра дом, а две тре ћи не ми сли да их у на ла же њу
бо љег по сла и бо љег жи во та спре ча ва то што „не-
ма ју ве зу”. У скла ду са тим, стра шно нас нер ви ра ју
љу ди ко ји и за нај о бич ни је ства ри по те жу не ку ве-
зу и на сва ком ме сту има ју при ја те ље сво јих при-
ја те ља, али ка да на ма не што за тре ба, ис по ста ви се
да нам на ше ве зе не сме та ју као ту ђе, на про тив.

Сва ко во ли да сво је по сло ве за вр ши што бр же,
лак ше, јев ти ни је, без че ка ња ду гих ре до ва на шал-
те ри ма, без ком пли ко ва не и отег ну те про це ду ре
и, на рав но, без не из ве сно сти. А оно што поч не са:
„Тре ба да оба вим не што, је л имаш не ког” – пи та-
њем ко је мо же да зна чи тре нут но ре ше ње на шег
про бле ма – за пра во пред ста вља увод у мно го

сло же ни ју по ја ву, у ко јој бе за зле на услу га из ме ђу
при ја те ља, по зна ни ка, ро ђа ка на кра ју по ста не
обра зац по на ша ња.

Та ко нам тре ба ве за за све мо гу ће по твр де и
уве ре ња, за па сош, за кре дит, за по рез, за са о-
бра ћај не пре кр ша је, за не пла ћа ње да жби на, за
об да ни ште, за упис у сва ку фа зу шко ло ва ња, за
рад но ме сто, за пре глед код док то ра, за опе ра ци-
ју, за по ла га ње во зач ког ис пи та, за фри зе ра, код
ме са ра... Са ма ре че ни ца „Ја имам ве зу” чи ни да се
осе ћа мо си гур но и не ка ко моћ но.

Да кле, чи ни се да смо мал ко ли це мер ни кад је
на ша ко жа у пи та њу што је, ре ћи ће мно ги, и нор-
мал но. Дру ги ће твр ди ти да не тра же „ве зе” за то
што они то же ле и во ле, не го што је та кво фак тич-
ко ста ње ства ри. Ка ко год, сва је при ли ка да ће
про ме на на ви ка, на чи на раз ми шља ња и мен та-
ли те та, ма ка ко нео п ход на, би ти ду го трај на.

Али и ве чи то за ви си ти од не ког дру гог ко ће да
за вр ша ва на ше по сло ве и ре ша ва на ше про бле-
ме је – без ве зе.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ви ше пу та смо пи са ли о то ме да не по сто ји уни-
вер зал ни од го вор на пи та ње шта је сре ћа, јер је
она пре све га су бјек тив на ка те го ри ја, али да нас
има озбиљ них ис тра жи ва ча ко ји сма тра ју да чо-
век и те ка ко мо же да на у чи да бу де сре ћан. Хо-
лан ђа нин Рут Вен хо вен, со ци о лог и про фе сор
Уни вер зи те та Ера змус у Ро тер да му, већ де це ни-
ја ма по ку ша ва да сре ћу пре тво ри у број ке и на
на уч ној осно ви по мог не, ка ко по је дин ци ма да
на пра ве до бар из бор, та ко и кре а то ри ма по ли-
ти ке да пра вим од лу ка ма до при не су до бро би ти

гра ђа на. Ре зул тат тих ње го вих на сто ја ња је Свет-
ска да то те ка сре ће ко ја је осно ва на на овом уни-
вер зи те ту и ко ја пред ста вља нај ве ћи ре ги стар
ис тра жи ва ња по све ће них су бјек тив ном осе ћа њу
ужи ва ња у жи во ту.

У да на шњој кул ту ри ко ја гло ри фи ку је бо гат-
ство, ле по ту и по пу лар ност, у кул ту ри где је би ти
пр ви нај ва жни је, где већ ро ди те љи уче де цу да
се так ми че и по бе ђу ју по сва ку це ну без об зи ра
на пра ви ла фер-пле ја, овај ис тра жи вач по ку ша ва
да на на уч ним осно ва ма по мог не љу ди ма да бу ду

за до вољ ни ји соп стве ним
жи во том.

Прем да иде ал сре ће са-
др жи те жњу за бес ко нач-
ним тра ја њем, на су прот
не сре ћи ко ја зах те ва про-
ла зност, сре ћа се у ствар-
ном жи во ту углав ном
ја вља на тре нут ке. Сви
зна мо да ли смо срећ ни
или ни смо, али не зна мо
шта ће нас усре ћи ти. А по
ре чи ма хо ланд ског „сре-
ћо ло га”, и нај но ви ја ре це-
си ја пред ста вља ениг му –
пре ма не ким ис тра жи ва-
њи ма из ве сно је да љу ди
ви ше бри ну, али због то га
ни су ма ње срећ ни. Од но-
сно, иако су схва ти ли да
је си ту а ци ја ло ша, то ни је
ути ца ло на њи хо ву лич ну
сре ћу.

Г. О.

Ка ко се на у чи ти сре ћи
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Пен зиј ски си стем Ср би је су о чен је са
озбиљ ним те шко ћа ма ко је су ре флек-
си ја ути ца ја из окру же ња, си стем ских

ре ше ња и дру штве них про ме на на ко је је, из
по зи ци је Фон да ПИО, не мо гу ће ути ца ти, ре-
кла је у „Да нас кон фе ренс цен тру”, на ску пу
по све ће ном при вре ди и одр жи во сти пен зиј-
ског си сте ма у Ср би ји, Дра га на Ка ли но вић,
ди рек тор ка Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње. Де мо граф ска кре-
та ња ни су по вољ на, као ни оп шта еко ном ска
си ту а ци ја у зе мљи, а сва ке го ди не број пен-
зи о не ра се по ве ћа за про сеч но 1,5 од сто.

– Фонд омо гу ћа ва оства ри ва ње пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња за
око 4,5 ми ли о на оси гу ра ни ка, ко ри сни ка и
прав них ли ца. Пет пу та ме сеч но ис пла ћу ју
се пен зи је и оста ле на кна де за око 1,65 ми-
ли о на пен зи о не ра, и по том осно ву је у про-
шлој го ди ни ис пла ће но 460,7 ми ли јар ди
ди на ра. Из Фон да ПИО го ди шње иза ђе око
ми ли он ре ше ња, уве ре ња и оста лих по твр-
да и на ста не 25 ми ли о на но вих до ку ме на та
ко ји се трај но чу ва ју и ко ри сте. Овај кван ти-
та тив ни кон текст по ка зу је ве ли чи ну Фон да,
зна чај по сла ко ји ра ди мо за ве о ма ве ли-
ки број ко ри сни ка и раз у ђе ност по слов не
мре же ко ја, кроз за кон ске и вр ло сло же не
по слов не про це се, спро во ди пр во сте пе ни
по сту пак утвр ђи ва ња пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и њи хо ву ис пла ту –
ис та кла је Дра га на Ка ли но вић.

Ди рек тор ка Фон да је го во ри ла о фи нан-
си ра њу си сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња од 1995. до да нас, јер од те го-
ди не и да ти ра ју про бле ми у обез бе ђе њу
сред ста ва за пен зи је, од но сно по чи њу да се
сма њу ју при хо ди од до при но са и да се по-
ве ћа ва уче шће сред ста ва из бу џе та.

– По ред ти пич них про бле ма са ко ји ма се
су сре ћу сви пен зиј ски си сте ми ба зи ра ни на
те ку ћем фи нан си ра њу, а то су пре све га де-
мо граф ска кре та ња, узро ци де фи ци тар ног
фи нан си ра ња Фон да упо ри ште има ју и у спе-
ци фич но сти ма тран зи ци је у Ср би ји и окол но-
сти ма оп штег со ци јал но-еко ном ског ста ња.
Као не ке од узро ка ова квог ста ња сва ка ко

би тре ба ло по ме ну ти не за по сле ност и „си ву
еко но ми ју”, не до вољ ну фи скал ну ди сци пли-
ну и сте пен на пла те до при но са, као и ре про-
гра ми ра ње ду га по овом осно ву, по ве зи ва ње
ста жа за по сле ни ма чи ме др жа ва то ле ри ше
не пла ћа ње до при но са, фи нан си ра ње здрав-
стве не за шти те пен зи о не ра из сто пе до при-
но са, али и мо гућ ност оства ри ва ња пра ва из
ПИО ко ја у це ли ни ни су ре ал но по кри ве на
до при но си ма. Ту ми слим на фи нан си ра ње
рас хо да ве за них за ин ва лид ско оси гу ра ње,
од но сно на кна де за ту ђу не гу и по моћ, за те-
ле сно оште ће ње, за ин ва ли де II и III сте пе на,
за тим на уче шће ин ва лид ских и по ро дич них
пен зи ја у укуп ној струк ту ри ко ри сни ка, као
и уче шће бе не фи ци ра ног ста жа и пен зи ја
оства ре них по по себ ним про пи си ма – на гла-
си ла је Дра га на Ка ли но вић.

По ред ди рек тор ке Фон да ПИО, на ску пу
о фи нан сиј ској одр жи во сти на шег пен зиј-
ског си сте ма го во ри ли су и Бог дан Ли со во-
лик, стал ни пред став ник ми си је ММФ-а у
Ср би ји, Ра ди на То до вић, др жав ни се кре тар
Ми ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке,
Дра гу тин Ра до са вље вић, ди рек тор По ре-
ске упра ве, Ми лан Кне же вић, пред сед ник
Асо ци ја ци је ма лих и сред њих пред у зе ћа,
и Ми ро слав Здрав ко вић, глав ни уред ник
веб-пор та ла Ma kro e ko no mi ja.org.

Стал ни пред став ник ми си је ММФ-а, Бог-
дан Ли со во лик, ре као је да је кон тро ла
тро шко ва по ве за них са ста ре њем про блем
мно гих др жа ва, и да се код нас пре ви ше љу-
ди пен зи о ни ше пре не го што на вр ши го ди-
не ста жа или го ди не жи во та.

– У Ср би ји пен зи је ни су ре ал но ви со ке,
али су ви со ке у од но су на еко но ми ју. Ве ли-

ка је по тро шња, сла ба упла та до при но са и
ри гид но тр жи ште ра да. Не ка да су усло ви за
пен зи ју би ли ве ли ко ду шни па са да има мно-
го ин ва лид ских пен зи о не ра, а по вре ме не
ам не сти је у упла ти до при но са пот ко па ва ју
це лу ту иде ју. Из та кве си ту а ци је мо гу ћа су
два сце на ри ја: или ће се тро шко ви за пен зи-
је то ли ко по ве ћа ти да ће до ве сти у пи та ње
це лу еко но ми ју, или ће се ти тро шко ви сма-
њи ти али он да пен зи је не ће би ти до вољ не
за жи вот – за кљу чио је Ли со во лик.

Др жав ни се кре тар Ра ди на То до вић је ис-
та кла да се нај ве ћи део ре фор ме од но сио
углав ном на по о штра ва ње усло ва за пен зи-
ју, али да се не мо гу сви про бле ми ре ши ти
по ди за њем ста ро сне гра ни це. Тре ба по бољ-
ша ти при ход ну стра ну си сте ма и по ве ћа ти
број љу ди ко ји ра де и пла ћа ју до при но се.

− У Ср би ји има ви ше од 1,63 ми ли о на
пен зи о не ра, а 2,4 ми ли о на оси гу ра ни ка
пла ћа до при но се, што зна чи да је њи хов од-
нос 1:1,6. Иако је но ми нал ни из нос пен зи ја
био за мр знут две го ди не, њи хо во уче шће
у БДП-у је и да ље ви со ко за то што је БДП
за бе ле жио пад у 2009. и ми ни мал ни раст у
2010. го ди ни. Да је би ло дру га чи је, и рас хо-
ди за пен зи је би би ли ма њи – ре кла је Ра ди-
на То до вић.

По ње ним ре чи ма, по ред ло ше де мо граф-
ске сли ке и на сле ђе них про бле ма, ис пла ту
пен зи ја угро жа ва и не пла ћа ње до при но са.

– У Ср би ји је до ста учи ње но и ре зул та ти
су при сут ни. Знат но је сма ње но и уче шће
ин ва лид ских пен зи ја, али ни усло ви се не
мо гу по о штра ва ти стал но и нео прав да но –
на гла си ла је Ра ди на То до вић.

Ми ле на Јо ва но вић

У „ДА НАС КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТРУ” СКУП О ОДР ЖИ ВО СТИ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА

По бољ ша ти при ход ну стра ну

Не пла ти ше
Ди рек тор По ре ске упра ве, Дра гу тин 

Ра до са вље вић, из нео је по да так да, 

за кључ но са ју ном 2011, до при но се ни је

упла ти ло 51.745 при вред них су бје ка та,

а да је ПУ за пр вих шест ме се ци ове го-

ди не под не ла 8.790 зах те ва за по кре та-

ње по ступ ка и 1.648 кри вич них при ја ва.

Уку пан дуг по осно ву до при но са, за јед-

но са ка ма та ма, тре нут но из но си 233

ми ли јар де и 119 ми ли о на ди на ра.

Драгана

Калиновић
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Због ве ли ког ин те ре со ва ња
гра ђа на ко ји су оства ри ли
стаж у обе др жа ве, са ве то ва ње
про ду же но за је дан дан

Уоби ча је ну рад ну ат мос фе ру у по слов-
ној згра ди Фон да ПИО на Но вом Бе-
о гра ду (у чи јим про сто ри ја ма, ина че,

сво ју де лат ност оба вља ју за по сле ни у Слу-
жби Фи ли ја ле за град Бе о град 1, по је ди ним
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Ди рек ци је
Фон да, као и у За во ду за со ци јал но оси гу-
ра ње) од 19. до 22. сеп тем бра ове го ди не
ка рак те ри сао је до дат ни сте пен при прав-
но сти и ан га жо ва но сти, и то у ве зи са при-
пре мом и не сме та ним одр жа ва њем срп-
ско-не мач ких да на раз го во ра. Као што је
по зна то, да ни раз го во ра су из у зет на при ли-
ка за све оне ко ји има ју пе ри о де оси гу ра ња
на вр ше не у две др жа ве, или су оства ри ли
не ко пра во по том осно ву, да у не по сред-
ном кон так ту са (до ма ћим и стра ним) екс-
пер ти ма из но си ла ца оси гу ра ња, раз ре ше
ди ле ме и до би ју 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.

Већ кра јем ав гу ста, те ле фо ни на ко је су
се гра ђа ни ја вља ли да би за ка за ли тер ми не
би ли су „уси ја ни” те је, због не мо гућ но сти
да сви за ин те ре со ва ни бу ду при мље ни, са
не мач ком стра ном до го во ре но да се уме-
сто пла ни ра на два рад на да на, са ве то ва ње

ор га ни зу је и тре ћег да на (до 12 ча со ва), као
и да уме сто че ти ри па ра са ве то да ва ца, за-
ин те ре со ва ним гра ђа ни ма на рас по ла га њу
бу де њих пет. Та ко ђе је ор га ни зо ва но и да
је дан број оних ко ји, на жа лост, ни су ус пе ли
да за ка жу тер мин, ипак до ђу и са че ка ју по-
го дан тре ну так да бу ду при мље ни (ка да се
евен ту ал но ука же „пра зан про стор” из ме ђу

два за ка за на тер ми на, или се не ко не по ја ви
у пред ви ђе ном тер ми ну).

До бра ор га ни за ци ја са ве то дав них да на
под ра зу ме ва ла је бла го вре ме но оба вља ње
свих нео п ход них при прем них рад њи, укљу-
чу ју ћи и обез бе ђе ње ин фор ма тич ке по др-
шке. Дан уочи по чет ка са ве то ва ња ко ле ге
из не мач ког пен зиј ског оси гу ра ња об и шле
су про сто ри је у ко ји ма ће се ра ди ти и из вр-
ши ли про бу ра чу нар ске опре ме и функ ци о-
ни са ња ин тер нет и те ле фон ских ве за.

– То ком два да на са ве то ва ња, у пе ри о ду
од 9 до 17 ча со ва, као и тре ћег да на, од 9
до 12, оба вље ни су раз го во ри са ви ше од
250 гра ђа на ко ји су има ли пи та ња у ве зи са
оства ри ва њем пра ва из пен зиј ског оси гу-
ра ња при ме ном би ла те рал ног спо ра зу ма
о со ци јал ном обез бе ђе њу за кљу че ног са
Не мач ком. Од тог бро ја, њих 65 је до би ло
прав ну по моћ и без стрикт но за ка за ног
тер ми на – ка же Ју ли ја на Ра до ва но вић, на-
чел ник Оде ље ња за ПИО по ме ђу на род ним
уго во ри ма у РФ ПИО.

Ра ди до след ног по што ва ња прин ци па
за шти те по да та ка о лич но сти, гра ђа ни су
раз го во ре са са ве то дав ци ма (јед ним из не-
мач ког но си о ца пен зиј ског оси гу ра ња – De-
utsche Ren ten ver sic he rung, и јед ним на шим,
из Оде ље ња за ме ђу на род не уго во ре Ди-
рек ци је Фон да, од но сно По кра јин ског фон-
да) оба вља ли у за себ ним кан це ла ри ја ма, уз
по моћ пре во ди о ца.

– Нај че шћа пи та ња ко ја су по ста вља на
са ве то дав ци ма од но си ла су се на усло ве за
оства ри ва ње пра ва по осно ву пе ри о да оси-

СРП СКО-НЕ МАЧ КИ ДА НИ РАЗ ГО ВО РА У БЕ О ГРА ДУ

Мно го по сла за правне            

Јулијана Радовановић Александра Банић

Одговорено на

свако питање



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. септембар 2011. 5

  са вет одавце

При ли ка за са вет и по моћ
Ви ше од две ста пе де сет гра ђа на из це ле Ср би је – из Бе о гра да, Ва ље ва, Шап ца, Ужи ца, Ма лог Звор ни ка, ко ји су има ли при ли ку да

сво је пи та ње или про блем из ло же са ве то дав ци ма из Не мач ке и на шим струч ња ци ма, би ло је вр ло за до вољ но што су на овом ме-

сту мо гли да до би ју са вет и прав ну по моћ, без пу то ва ња у ино стран ство, че ка ња и из ла га ња ве ли ким тро шко ви ма.

Ан ки ца Де спот из Бе о гра да, ко ја је до шла да се рас пи та ка да ће мо ћи да оства ри пра во на не мач ку пен зи ју, би ла је оду ше вље на

ефи ка сно шћу и до бром ор га ни за ци јом.

– Све је ишло бр зо, ја ко је до бро ор га ни зо ва но, 

фе но ме нал но. До би ла сам и пра ву ин фор ма ци ју 

ко ли ко ћу још мо ра ти да са че кам док не на пу ним

го ди не ста ро сти. Сад знам тач но на че му сам – ре-

кла је за наш лист ова Бе о гра ђан ка.

Слич не ути ске но си и Јо ван Ју рић из Па дин ске 

Ске ле, ко ји ка же да је до био и ви ше не го што је

оче ки вао.

– Не мам још го ди не за пен зи ју, али сам ра дио у 

Не мач кој 38 ме се ци па сам до шао да ви дим да ли 

ћу не што до би ти за тај стаж. Ов де су ми ре кли да 

имам пра во на пре вре ме ну пен зи ју, а то ни сам 

знао, и упу ти ли су ме ка ко да је оства рим – за до-

во љан је Јо ван.

За хвал ност и по хва ле за ор га ни за то ре имао је и 

Ми лу тин Ма ле тић, ко ји је у Не мач кој оства рио 

де се так го ди на ста жа.

– Ме ни је већ би ло при пре мље но ре ше ње за пен-

зи ју ко је ће ми од мах по сла ти, а из ра чу на ли су и

ко ли ки из нос ћу да при мам. Ре кли су ми да имам 

још не ка пра ва за ко ја ни сам знао. Не знам ствар-

но шта да ка жем, мо гу са мо да вам за хва лим.

гу ра ња ко ји су на вр ше ни у Ср би ји, од но сно
Не мач кој, на мо гућ ност по вра ћа ја до при-
но са пла ће них у Не мач кој (уко ли ко усло-
ви за оства ри ва ње пра ва ни су ис пу ње ни),

а при ли чан број пи та ња био је и у ве зи са
ви си ном пен зи је по не мач ким про пи си ма и
ње ним об ра чу ном – на во ди Ју ли ја на Ра до-
ва но вић.

У ци љу оце не ре зул та та да на раз го во ра ко-
ји су одр жа ни у прет ход ном пе ри о ду (16. и
17. мар та ове го ди не у Мин хе ну и са да у Бе-
о гра ду), одр жан је са ста нак пред став ни ка De-
utsche Ren ten ver sic he rung-а, на шег За во да за
со ци јал но оси гу ра ње и Фон да ПИО, на ко ме
је ис так нут зна чај одр жа ва ња ових са ве то-
ва ња са аспек та ефи ка сног спро во ђе ња спо-
ра зу ма из ме ђу Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не
Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Са ве зне Ре пу бли ке
Не мач ке о со ци јал ном обез бе ђе њу, а по себ-
но има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је ве ли ки број
оси гу ра ни ка на вр шио пе ри о де оси гу ра ња у
Ср би ји и у Не мач кој и да оства ру ју пра ва из
пен зиј ског оси гу ра ња при ме ном ње го вих
од ре да ба. За јед нич ки је оце ње но да су да ни
раз го во ра у Мин хе ну и Бе о гра ду би ли до бро
ор га ни зо ва ни и ко ри сни, као и да је ис ка за-
но ве ли ко ин те ре со ва ње стра на ка за ова кав
до га ђај. С об зи ром на ова кве ре зул та те, а у
ин те ре су оси гу ра ни ка и ко ри сни ка пра ва, за-
кљу че но је да одр жа ва ње са ве то дав них да на
тре ба на ста ви ти и убу ду ће, у истим тер ми ни-
ма, у Не мач кој у мар ту, а у Ср би ји у сеп тем бру.
За на ред ну, 2012. го ди ну до го во ре но је да се
да ни раз го во ра ор га ни зу ју у по два гра да у
Ср би ји, од но сно у Не мач кој.

Алек сан дра Ба нић

СвСвСвСвСвСвСвССС иии и иииии зазазазаазаазаддододододододоовововововововвоољнљнљнљнљнљнљнљнннљнљннљннннљнљнљнљннљнљљнљнљнљнљннљљнљнннљнннниии иииииииииии ороророро гагагг нинин зазазацицииц јојојооммм

Уз немачке стручњаке 

су били и преводиоци
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актуелно

Про це нат зах те ва
ре ше них у ро ку
од два ме се ца је
у стал ном по ра сту;
на осно ву по след њих 
по ка за те ља он је ве ћи 
за 12 до 13 од сто, а циљ
је да до кра ја го ди не 
по да ци бу ду још бо љи

Дру га чи ји и бо љи при ступ
по слу у свим ор га ни за ци-
о ним де ло ви ма РФ ПИО,

уз утвр ђе не нор ме, стан дар де
ДД
и ја сне зах те ве, ре зул ти рао је
ефи ка сни јим и ква ли тет ни јим
ра дом. По да ци из де цем бра
2009. по ка зу ју да је у тој го ди-
ни би ло под не то 653.708 зах-
те ва за оства ри ва ње пра ва на
ПИО у пр во сте пе ном по ступ ку,
а од тог бро ја би ло је 18,85 од-
сто не ре ше них, од но сно 81,15
од сто ре ше них зах те ва, од че га
је 61 од сто ре ше ња до не то у за-
кон ском ро ку од два ме се ца. У 
2010. го ди ни Фон ду је под не то
627.227 зах те ва од ко јих је са мо
11 од сто оста ло не ре ше но, док
је 89 од сто зах те ва ре ше но, од
то га 66 од сто у ро ку од два ме-
се ца. По след њи по да ци за ову
го ди ну по ка зу ју да број не ре-
ше них пред ме та и да ље опа да,
а да се на ста вља тренд ра ста
бро ја ре ше них зах те ва. На и ме,
до ју на 2011. под не то је 320.545
зах те ва, а у ју лу је тај број био
ве ћи за још 35.824. У ју ну је би ло
не ре ше но 63.859 зах те ва, од но-
сно 20 од сто, а ре ше но 256.686
зах те ва, што је 80 од сто укуп ног
бро ја зах те ва. У ју лу ни је ре ше-
но 60.202 зах те ва, што је за два
про цен та ма ње не го у прет ход-
ном ме се цу, а ре ше но је 298.198,
што је за три про цен та ви ше.
Про це нат у за кон ском ро ку ре-
ше них пред ме та је за оба ме се-
ца исти и из но си 73 од сто.

По ре чи ма Вла ди ми ра Стан-
ко ви ћа, ди рек то ра Сек то ра за
оства ри ва ње пра ва из пен зиј-

ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
еви дент но је да је рад Фон да 
бо љи, гле да но по ко ли чи ни ра-
да и по бро ју зах те ва ре ше них у 
за кон ском ро ку, а то по твр ђу ју 
и дру ги по ка за те љи.

– Ка да по сма тра мо пе ри од од 
го ди ну и по да на, да кле од де-
цем бра 2009. до ју ла ме се ца ове 
го ди не, ја сно је да је про це нат 
зах те ва ре ше них у за кон ском 
ро ку у стал ном по ра сту и да је, 
на осно ву по след њих по да та ка, 
он ве ћи за 12 до 13 од сто. Циљ 
нам је да до кра ја го ди не по да-
ци бу ду још бо љи што, ако има-
мо у ви ду са да шње па ра ме тре, 
ре ал но и мо же мо да оства ри мо. 
Јед но став но ре че но, ви ше љу ди 
је до би ло би ло по зи тив но би ло 
не га тив но ре ше ње у пр во сте пе-
ном по ступ ку, и то у за кон ском 
ро ку. За пра во, за 2011. по ста-
вље ни су кон крет ни за да ци ор-
га ни за ци о ним је ди ни ца ма Фон-
да а пр ви се од но сио на то да се 
до кра ја те ку ће го ди не ре ше сви 
зах те ви ко ји ни су ре ше ни до са-
да. То прак тич но зна чи да ће до 
кра ја 2011. сви та кви зах те ви и 
би ти ре ше ни. То ком ове го ди не 
у ви ше на вра та спро во ди ли смо 
по сту пак ре ша ва ња та ко зва-
них ста рих пред ме та и до са да 
је до не то око 8.000 тих ре ше ња. 

Дру ги по ста вље ни за да так, што 
се из до са да шњих ре зул та та и 
ви ди, био је да пер ма нент но 
по ве ћа ва мо про це нат ре ше них 
зах те ва у за кон ском ро ку. На ме-
ра ва мо да он бу де од 75 до 80 
од сто – на во ди ди рек тор Стан-
ко вић.

Је дан од зна чај них за да та ка је 
и у ве зи са зах те ви ма за оства-
ри ва ње пра ва на ПИО у пр во-
сте пе ном по ступ ку ко ји су под-
не ти у 2011.

– Пред све ор га ни за ци о не је-
ди ни це Фон да по ста ви ли смо 
циљ да се, за кључ но са де цем-
бром 2011, ре ши 90 од сто свих 
зах те ва ко ји су под не ти у овој 
го ди ни. Нај зад, че твр ти зах-
тев је за пра во и про ис те као из 
прет ход на три, а то је сма ње ње 
бро ја не ре ше них зах те ва у пр-
во сте пе ном по ступ ку. Да смо 
на до бром пу ту да све за цр та-
но и оства ри мо, го во ре са ми 
по да ци. На и ме, ако по ре ди мо 
број не ре ше них зах те ва, ви ди-
мо да их је на кра ју 2009. би ло 
123.224, а кон цем ав гу ста ове 
го ди не 58.033 – об ја шња ва Вла-
ди мир Стан ко вић.

Раз ли ка у од но су на ра ни ји 
рад Фон да, ко ји је зна чај но на-
пре до вао то ком ове две го ди не, 
не огле да се са мо у бро је ви ма. 

По ред кван ти те та, во ди се ра чу-
на и о ква ли те ту ра да.

– Све сни смо да по диг нут ни-
во ажур но сти мо же да се од ра-
зи на ква ли тет, и да би смо то 
спре чи ли уве де на је још јед на 
но ви на. По чев од 1. 10. 2011. 
дру го сте пе ни ор ган Фон да у по-
ступ ци ма по жал би оце њи ва ће 
ква ли тет ра да за по сле них ко ји 
ра де у пр во сте пе ном по ступ-
ку. Та ко ђе, ква ли тет ра да дру-
го сте пе ног ор га на оце њи ва ће 
Оде ље ње за ин тер ну кон тро лу 
и суд ску прак су на осно ву до-
не тих суд ских пре су да про тив 
дру го сте пе них ре ше ња. Мо рам 
да ка жем да је и број не ре ше-
них жал би у дру го сте пе ном по-
ступ ку од лу чи ва ња та ко ђе у па-
ду – ис ти че ди рек тор.

У Фон ду ПИО ће се и на да ље
ин си сти ра ти на ефи ка сни јем и 
бо љем ко ри снич ком сер ви су.

– Вр ши ће мо и кон тро лу књи ге
ути са ка као јед ног од из во ра ин-
фор ма ци ја ко је мо гу да по слу же
за бо ље са гле да ва ње ра да Фон-
да. Та ко ђе, пер ма нент но ће мо
пра ти ти и при ја ве на оси гу ра ње
ко ри сни ка по ро дич них и ин ва-
лид ских пен зи ја – ка же Вла ди мир
Стан ко вић, ди рек тор Сек то ра за
оства ри ва ње пра ва из ПИО.

Је ле на Оцић

ПО ВЕ ЋА НА АЖУР НОСТ У ФОН ДУ ПИО

Ви ше ре ше ња у за кон ском
ро ку ВлВлВВлВ а а дидид  мммммиириририир С СССтататан нкокок  ввв вићћ
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Пот пред сед ник Вла де и пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср-
би је, др Јо ван Кр ко ба бић, бо ра-
вио је сре ди ном ме се ца у Ни шу 
где је био гост на три би ни „Из-
бо ри мо се за сво ја пра ва”, ко ју 
су за јед но ор га ни зо ва ли Удру-
же ње пен зи о не ра Ни ша и Град-
ски од бор ПУПС-а.

Лет ња по зор ни ца у Твр ђа ви 
би ла је ма ла да при ми све Ни-
шли је и го сте из окол них ме ста 
ко ји су од пр вог чо ве ка пен зи о-
нер ске ор га ни за ци је же ле ли да 
са зна ју шта Са вез пен зи о не ра 
и ПУПС чи не на ре ша ва њу со-
ци јал них, здрав стве них, ма те-
ри јал них, ста ту тар них и дру гих 
про бле ма осо ба тре ћег до ба.

Др Јо ван Кр ко ба бић је под-
се тио да је до нет но ви За кон о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу чи ме је спре че но да ље 
спро во ђе ње ста рог ко ји је про-

сеч ну пен зи ју сво дио на 34 од-
сто про сеч не пла те; пен зи је су 
ван ред но уве ћа не за 10 од сто, 
оба вље но је и ускла ђи ва ње за 
4,7 про це на та, пен зи о не ри са 
при ма њи ма до 30.000 ди на ра 

до би ли су јед но крат ну по моћ
од 5.000 ди на ра, а сви ста ри ји
од 70 го ди на бес плат но ко ри сте
град ски пре воз. Реч ју, пен зи је
пра те раст пла та у јав ном сек то-
ру та ко да пен зи о не ри ни су ви-

ше гра ђа ни дру гог ре да, ка ко су
се мно ги зло на мер ни на да ли и
оче ки ва ли, ис та као је др Јо ван
Кр ко ба бић уз бу ран апла уз при-
сут них.

По себ ну па жњу уче сни ка три-
би не при ву кло је обе ћа ње пр-
вог чо ве ка срп ских пен зи о не ра
да вла да не ће до зво ли ти пад
при вред ног ра ста. Го во ре ћи о
ре ба лан су бу џе та ко ји је не дав-
но усво јен, др Кр ко ба бић је на-
вео да ће но вац би ти усме ра ван
на оне про јек те ко ји ће нај бр же
да ти по зи тив не ефек те и да ће
пла те и пен зи је би ти по ве ћа не.

Три би на је окон ча на јед но-
гла сним за кључ ком да ће се
пен зи о не ри и убу ду ће су штин-
ски бо ри ти за со ци јал но од го-
вор ну др жа ву и до сто јан ствен
ме ђу на род ни по ло жај Ср би је у
Евро пи и све ту.

С. Не сто ро вић

УБе о гра ду ће се, 4. и 5. ок то бра, одр жа-
ти да ни са ве то ва ња но си ла ца пен зиј-УУског оси гу ра ња Ср би је и Хр ват ске. То

ће би ти при ли ка да сви гра ђа ни ко ји има ју
не до у ми це у ве зи са оства ри ва њем сво јих
пра ва при ме ном од ре да ба би ла те рал ног
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу за-
кљу че ног са Хр ват ском, до би ју нео п ход ну
прав ну по моћ, и то у не по сред ном кон так-
ту, од но сно раз го во ру са са ве то дав ци ма
– пред став ни ци ма Хр ват ског за во да за ми-
ро вин ско оси гу ра ње и Ре пу блич ког фон да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Као
што је по зна то, две др жа ве (та да шња Са ве-
зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја и Ре пу бли ка Хр-
ват ска) сво је од но се у обла сти со ци јал ног
оси гу ра ња ре гу ли са ле су спо ра зу мом ко ји
је сту пио на сна гу 1. ма ја 2003. го ди не. То-
ком са ве то дав них да на, оси гу ра ни ци, од но-
сно ко ри сни ци не ког од пра ва оства ре ног
при ме ном спо ра зу ма до би ће све по треб 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.

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да је реч о са-
ве то ва њу са пред став ни ци ма но си о ца пен-
зиј ског оси гу ра ња Хр ват ске, др жа ве ко ја је
на ста ла на про сто ру СФРЈ, ве ли ко ин те ре-
со ва ње гра ђа на би ло је и оче ки ва но. Ср-

би ја и Хр ват ска су сво је прав не си сте ме, а
ти ме и си сте ме пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, гра ди ле на те ме љи ма не ка да
је дин стве ног прав ног си сте ма ко ји је та-
ко ђе не стао рас па дом за јед нич ке др жа ве.
Ми гра ци ја ста нов ни штва и рад не сна ге са
под руч ја јед не на под руч је дру ге ре пу бли-
ке би ла је уоби ча је на по ја ва ко ја је у рад-
ном ве ку огром ног бро ја љу ди за по сле-
ди цу има ла пе ри о де оси гу ра ња на вр ше не
у сва кој од њих. Број та квих ли ца, од но сно
оси гу ра ни ка ко ји жи ве у Ср би ји, а има ју пе-
ри од оси гу ра ња на вр шен у Хр ват ској та ла-
сом из бе гли ца је дра стич но уве ћан.

Да ни са ве то ва ња ће би ти одр жа ни у згра-
ди Фон да ПИО на Но вом Бе о гра ду, Бу ле вар
умет но сти 10. Њи хо во одр жа ва ње је бла-
го вре ме но огла ше но пу тем 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
и пу тем ве сти – ин фор ма ци је на сај то ви ма
Фон да и За во да за со ци јал но оси гу ра ње. У 
днев ним но ви на ма „По ли ти ка” и „Ве чер ње
но во сти” об ја вљен је оглас са на ве де ним
ме стом (адре сом) и вре ме ном одр жа ва ња
раз го во ра, као и бро је ви ма те ле фо на пу тем
ко јих се тер ми ни мо гу за ка за ти. Пред у зе те
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.

По већ уста ље ној прак си, ка да је ор га ни-
за ци ја ова квих до га ђа ја у пи та њу, при ли ком
за ка зи ва ња тер ми на за ин те ре со ва на ли ца
са оп шта ва ју лич не по дат ке (име и пре зи-
ме, је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на) да
би се са ве то дав ци ква ли тет но при пре ми ли
(при пре ма ње од го во ра на пи та ња, од но сно
ин фор ма ци је о то ме у ко јој фа зи се по сту-
пак од лу чи ва ња тре нут но на ла зи, на осно-
ву бла го вре ме ног уви да у кон крет не пред-
ме те), а на во де и 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.

Прет ход ни да ни са ве то ва ња са хр ват-
ском стра ном су одр жа ни у За гре бу, у ма ју
ове го ди не, и би ло би из у зет но зна чај но
уста ли ти по сто је ћи ри там њи хо вог ор га ни-
зо ва ња (два пу та го ди шње – у ма ју и у ок то-
бру), на ро чи то са аспек та убр за ња по ступ ка
оства ри ва ња пра ва, раз ре ша ва ња спор них
си ту а ци ја и бо ље ин фор ми са но сти гра ђа на
о пра ви ма из пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња.

Алек сан дра Ба нић,

са вет ник ди рек то ра РФ ПИО

СРП СКО-ХР ВАТ СКИ ДА НИ РАЗ ГО ВО РА

Са ве то ва ње у Бе о гра ду

ДР ЈО ВАН КР КО БА БИЋ НА ТРИ БИ НИ „ИЗ БО РИ МО СЕ ЗА СВО ЈА ПРА ВА” У НИ ШУ

Пен зи је ће би ти по ве ћа не

Др Јован Кркобабић у Нишу
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између два броја

Му зич ки мо сто ви
У го ди ни обе ле жа ва ња ју би ле ја – 150 го ди на ра да и по сто ја-

ња Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду, Сим фо ниј ски
ор ке стар овог хра ма кул ту ре одр жао је 20. сеп тем бра, у Си на-
го ги, за јед нич ки кон церт са Ба ња луч ком фил хар мо ни јом.

Кон церт је део про јек та „Мо сто ви му зи ке” у окви ру ко га су
ова два ор ке стра одр жа ла не ко ли ко за јед нич ких на сту па у
Вој во ди ни (Но ви Сад, Вр шац, Зре ња нин) на ко ји ма је здру же ни
ор ке стар од 57 чла но ва пред ста вио за хвал ној пу бли ци не ке од
нај ве ћих свет ских опер ских би се ра.

Са рад ња Ба ња луч ке фил хар мо ни је и Ор ке стра СНП-а на ста-
ви ће се у но вем бру у Ре пу бли ци Срп ској, ка да ће би ти одр жа-
ни за јед нич ки на сту пи у Би је љи ни, Брч ком, Ба ња лу ци и Гра-
ди шки.

Са лон ан ти рат не
ка ри ка ту ре

Жи ри ше сна е стог ме ђу на род ног Са ло на ан-
ти рат не ка ри ка ту ре са оп штио је да је на кон-
курс Са ло на ове го ди не сти гло око 400 ра до-
ва из 46 зе ма ља, од ко јих ће на ово го ди шњој
из ло жби би ти при ка за на 83 ра да. Из ло жба ће
би ти ор га ни зо ва на у Га ле ри ји кра гу је вач ког

На род ног му зе ја, у окви ру тра ди ци о нал них
Ок то бар ских све ча но сти. Гран при, ко ји до де-
љу је Ме ђу на род на асо ци ја ци ја гра до ва ве сни-
ка ми ра, ове го ди не при пао је ка ри ка ту ри сти
из Ср би је Ју го сла ву Вла хо ви ћу. Злат на пла ке та
ово го ди шњег са ло на при па ла је То ши Бор ко-
ви ћу, сре бр на Са ви Ба би ћу, а брон за на Лу ку
Де ше ма ке ру, ка ри ка ту ри сти из Бел ги је.

Кра гу је вач ки Са лон ан ти рат не ка ри ка ту ре је
ме ђу де сет нај бо љих у све ту.

Сла ва оп шти не То по ла
Ли тур ги јом у цр кви Ро-

ђе ња пре све те Бо го ро ди це 
и се че њем слав ског ко ла ча 
оп шти на То по ла обе ле жи ла 
је сво ју сла ву, Ма лу го спо-
ји ну, али и зна ча јан ју би леј 
– 200 го ди на од по ди за ња 
цр кве, за ду жби не во жда 
Ка ра ђор ђа. Ли ти ју је пред-
во дио епи скоп шу ма диј ски 
го спо дин Јо ван.

На све ча ној сед ни ци Скуп шти не оп шти не То по ла за слу жним
по је дин ци ма и ин сти ту ци ја ма уру че не су по ве ље, а ово је би ла
и при ли ка да се су ми ра ју ре зул та ти ра да оп штин ске упра ве.

Обе ле жа ва ње оп штин ске сла ве ни је про шло без тра ди ци о-
нал ног ва ша ра, а про сла ву је упот пу нио кон церт Би ља не Кр-
стић и ан сам бла „Би стрик”.

До де љен „Ту ри стич ки цвет”
По во дом Свет ског

да на ту ри зма, Ту ри-
стич ка ор га ни за ци-
ја Ср би је до де ли ла
је, по пет на е сти пут,
„Ту ри стич ки цвет” 
нај бо љим по је дин-
ци ма и ор га ни за ци-
ја ма у овој при вред-
ној гра ни. На гра ду за
нај бо љи спе ци јал ни
до га ђај у функ ци ји
про мо ци је ту ри зма
до би ла је „Ну ши ћи-
ја да” из Ива њи це,
нај бо ља је би ла Ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја из Ни ша, а у ка те го ри ји уго сти тељ ског објек та при зна ње је
при па ло хо те лу „Зи ра”. На гра ду је осво ји ло и се о ско ту ри стич ко до ма ћин ство Ви ла
Ал бе до из се ла Вар на, као и Је ле на Ла зић, аутор ка по бед нич ког су ве ни ра – осли ка-
ни чо ка њи и те гле са др ве ним стал ком. У ка те го ри ји пред ста вља ња Ср би је као ту-
ри стич ке де сти на ци је пу тем елек трон ских и штам па них ме ди ја на гра де су до би ли
но ви нар Вла дан Ко стић и Дра ган Бо снић, фо то граф и аутор књи ге „Чу де сна Ср би ја”.
Две на гра де до де ље не су за до при нос и уна пре ђе ње ту ри зма и по ди за ње ква ли-
те та ту ри стич ке услу ге, и оне су при па ле Јав ном пред у зе ћу Бе о град ска твр ђа ва и
ди рек тор ки Ту ри стич ке ор га ни за ци је Срем ски Кар лов ци, Ја сми ни Бе љан Искрин.
Спе ци јал ну на гра ду ван кон ку рен ци је, за про мо ци ју Ср би је, до био је нај бо љи срп-
ски и свет ски те ни сер Но вак Ђо ко вић.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла ав гу стов ске

пен зи је ко ри сни ци ма из ка те го ри је
за по сле них по че ла је 24. сеп тем бра.

Бив шим по љо при вред ни ци ма дру-
ги део ав гу стов ских при на дле жно сти
ис пла ћу је се од 21. сеп тем бра, а са мо-
стал ци ће це ле сеп тем бар ске пен зи је
при ми ти 4. ок то бра.

Обе ле жен дан бор бе про тив
Ал цхај ме ро ве бо ле сти

По во дом Свет ског да на Ал цхај ме ро ве бо ле сти, 21. сеп тем бра, на Тр гу сло бо де у Но-
вом Са ду по ста вљен је ин фор ма тив ни штанд на ко јем су гра ђа ни мо гли да до би ју оба-
ве ште ња и еду ка тив ни ма те ри јал о овој бо ле сти од ко је нај че шће обо ле ва ју нај ста ри ји.
У све ту да нас од Ал цхај ме ро ве бо ле сти бо лу је 36 ми ли о на љу ди, а у Ср би ји, про це њу је
се, сва ки де се ти гра ђа нин ста ри ји од 65 го ди на. С дру ге стра не, у на шој зе мљи по сто је
са мо два цен тра за по ре ме ћа је пам ће ња и де мен ци је, при кли нич ким цен три ма у Бе о-
гра ду и Но вом Са ду.

Ор га ни за тор обе ле жа ва ња овог да на у 70 зе ма ља би ла је Свет ска асо ци ја ци ја за
Ал цхај ме ро ву бо лест, а он је у Но вом Са ду про пра ћен и три би ном „Пра во ли це де-
мен ци је”, у Скуп шти ни гра да, ко ју је ор га ни зо ва ло Удру же ње гра ђа на „Ал цхај мер”. У 
про сто ри ја ма Удру же ња, 22. и 23. сеп тем бра ор га ни зо ва на је и ма ни фе ста ци ја Да ни
отво ре них вра та.

По чи ње „Ра дост Евро пе”
Нај ве ћа деч ја ма ни фе ста ци ја у Ср би ји,

„Ра дост Евро пе”, ове го ди не одр жа ће се
од 1. до 5. ок то бра. На овим су сре ти ма,
42. по ре ду, уче ство ва ће око 1.500 де це
из 19 зе ма ља, а те ма ово го ди шње ма ни-
фе ста ци је је „Кад би др ве ће хо да ло”, по
на зи ву по зна те пе сме Гри го ра Ви те за.

Де ца из це ле Евро пе има ће то ком пет
да на при ли ку да се дру же и пред ста ве
раз ли чи тим умет нич ким из ра зом – кла-
сич ном, тра ди ци о нал ном, џез и са вре ме-
ном игром, дра мом, му зи ком и фил мом, а
про грам по чи ње ве ли ким кар не ва лом на

пла тоу код фон та не у пар ку Та шмај дан. У окви ру ово го ди шње „Ра до сти Евро пе” би ће одр-
жа на и три кон цер та „Су сре ти при ја тељ ства” у Ве ли кој дво ра ни Деч јег кул тур ног цен тра
Бе о гра да, а уче сни ци ма ни фе ста ци је и њи хо ви до ма ћи ни има ће при ли ку да се за ба ве и на
спорт ским те ре ни ма Аде Ци ган ли је.

По моћ за бе бе
Оп штин ским од лу ка ма, брач ни па ро ви и

но во ро ђе не бе бе, по чев од 1. ја ну а ра на ред-
не го ди не, ко ри сти ће фи нан сиј ску по моћ оп-
шти не Свр љиг у ци љу по ве ћа ња на та ли те та и
за у ста вља ња ми гра ци је ста нов ни штва из ове
не раз ви је не сре ди не. У пр вих шест ме се ци
ове го ди не у оп шти ни Свр љиг ро ђе но је са мо
45 бе ба и скло пље но 11 бра ко ва.

– Из оп штин ског бу џе та пред ви ђе на је јед-
но крат на нов ча на по моћ брач ним па ро ви ма,
по сто хи ља да ди на ра за оне ко ји жи ве у Свр-
љи гу и 150.000 за брач не па ро ве на се о ском
под руч ју – ка же пред сед ни ца СО Свр љиг, Је-
ле на Три фу но вић. Услов је да је дан од су пру-
жни ка шест ме се ци пре за кљу че ња бра ка жи-
ви у Свр љи гу или не ком од свр љи шких се ла
и да на кон ро ђе ња де те та на ста ве пе то го ди-
шњи жи вот у овој оп шти ни.

По ред са да шње јед но крат не нов ча не по-
мо ћи од 25.000 ди на ра, но вом оп штин ском
од лу ком од ја ну а ра на ред не го ди не ро ди те-
љи но во ро ђе них бе ба до би ја ће ме сеч но и по
пет хи ља да ди на ра до на вр ше не пр ве го ди не
жи во та де те та. И ов де по сто је усло ви – да је
јед ном од ро ди те ља шест ме се ци пре ро ђе ња
бе бе ме сто ста но ва ња оп шти на Свр љиг, као и
да мај ка и де те оста ну на те ри то ри ји ове оп-
шти не у на ред не две го ди не.

Кра гу је вац: 
ре зул та ти ана ли за
на кућ ну адре су

Кли нич ки цен тар у Кра гу јев цу, у са рад њи
са Јав ним пред у зе ћем ПТТ са о бра ћа ја „Ср-
би ја”, увео је услу гу сла ња ре зул та та ана ли-
за пу тем пост екс пре са, да би их ко ри сни ци
до би ли у што кра ћем ро ку, уме сто да до ла-
зе по њих. Це на ове услу ге је 155 ди на ра.

На тај на чин гра ђа ни ће има ти мо гућ ност
да знат но уште де на вре ме ну јер не ће мо-
ра ти да пу ту ју. Ина че, у Кли нич ки цен тар
Кра гу је вац, по ред окол них ме ста, па ци јен-
ти до ла зе и из Ту ти на, Но вог Па за ра, Ра шке,
Ужи ца, Кра ље ва, Чач ка или Ко сов ске Ми-
тро ви це.

Фор му ла ри зах те ва за до ста вља ње ре зул-
та та по штом би ће до ступ ни свим па ци јен ти-
ма на ме сту узи ма ња ма те ри ја ла за ана ли зу,
као и у слу жби упи са па ци је на та. По пу ње ни
зах тев пре да ва ће се за јед но са упу том.

Про сеч на за ра да у ав гу сту 38.389 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у ав гу сту из но си ла је 38.389 ди на ра, што је у од-

но су на про сеч ну за ра ду у ју лу и но ми нал но и ре ал но ни же за 1,9 од сто, са оп штио је Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ав гу сту из но си 53.285 ди на ра и у од но су на про сеч ну
јул ску бру то за ра ду и ре ал но и но ми нал но је ни жа за 1,6 про це на та.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–ав густ ове го ди не би ла је но ми нал но
ви ша за 11,1, а ре ал но ни жа за 1,4 од сто од про сеч не бру то за ра де ис пла ће не у пе ри о ду ја ну-
ар–јун 2010. го ди не.
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у жижи

Пра во на нов ча ну на кна ду
за те ле сно оште ће ње има ју
са мо оси гу ра ни ци код ко јих
је оно про у зро ко ва но
по вре дом на ра ду или
про фе си о нал ном бо ле шћу и
из но си нај ма ње 30 про це на та

Те ле сно оште ће ње (ТО) по сто ји кад код
оси гу ра ни ка на ста не гу би так, бит ни је
оште ће ње или знат ни ја оне спо со бље-

ност по је ди них ор га на или де ло ва те ла, што
оте жа ва нор мал ну ак тив ност ор га ни зма и
зах те ва ве ће на по ре у оства ри ва њу жи вот-
них по тре ба, без об зи ра на то да ли узро-
ку је или не узро ку је ин ва лид ност. Те ле сна
оште ће ња се раз вр ста ва ју пре ма те жи ни у
осам сте пе ни, од но сно у про цен ти ма од 30
до 100 од сто.

Пра во на нов ча ну на кна ду за те ле сно
оште ће ње су до 1997. го ди не има ли сви
оси гу ра ни ци код ко јих оно на ста не за вре-
ме оси гу ра ња, без об зи ра на узрок ње го вог
на стан ка. На кон из ме не За ко на о ПИО те го-
ди не, ово пра во има ју са мо они оси гу ра ни-
ци код ко јих је те ле сно оште ће ње узро ко ва-
но по вре дом на ра ду или про фе си о нал ном
бо ле шћу и из но си нај ма ње 30 про це на та.

У ав гу сту 2011. го ди не из ка те го ри је за-
по сле них би ло је 84.307 ко ри сни ка на кна де
за те ле сно оште ће ње, из ка те го ри је са мо-
стал них де лат но сти ово пра во је ко ри сти ло
1.787 осо ба, док је ова на кна да ис пла ћи ва-
на за 1.447 по љо при вред ни ка.

Др Ми лан Ава ку мо вић, на чел ник Оде-
ље ња за кон тро лу на ла за при Сек то ру за
ме ди цин ско ве шта че ње, на гла ша ва да је
ве шта че ње те ле сног оште ће ња од го во ран
по сао ко ји ле ка ри РФ ПИО оба вља ју пре ма
ва же ћем Пра вил ни ку о утвр ђи ва њу те ле-
сних оште ће ња.

– Пој мо ви ко ји се че сто ме ша ју и пра ве
за бу ну су ин ва ли ди тет и ин ва лид ност. Ин-
ва ли ди тет је те ле сно оште ће ње а ин ва лид-

ност је пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти.
Осо ба мо же да оства ри пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју а да јој се уоп ште не утвр ди по-
сто ја ње те ле сног оште ће ња, и обр ну то – да
се утвр ди по сто ја ње ТО у од ре ђе ном сте пе-
ну, али да ни су ис пу ње ни ме ди цин ски кри-
те ри ју ми за пот пу ни гу би так рад не спо соб-
но сти.

Ка да ле кар ве штак да је оце ну ТО, ду жан
је да се из ја сни по ко јој гла ви и тач ки Пра-
вил ни ка о утвр ђи ва њу те ле сних оште ће ња
оно по сто ји и у ко јој ви си ни (про цен ту). Та-
ко ђе је ду жан да се из ја сни о да ту му и узро-
ку на стан ка те ле сног оште ће ња. Узрок мо-
же би ти по вре да на ра ду и про фе си о нал на
бо лест, а мо же би ти и по вре да ван ра да и
обо ље ње ко је ни је про фе си о нал но. Пре ма
чла ну 97 За ко на о ПИО, као дан на стан ка
те ле сног оште ће ња узи ма се да тум ка да је
на осно ву пре гле да ор га на ве шта че ња у
пр во сте пе ном по ступ ку дат на лаз, оце на и
ми шље ње, од но сно не ки ра ни ји дан за ко ји
по сто ји од го ва ра ју ћа ме ди цин ска до ку мен-
та ци ја – об ја шња ва на чел ник др Ава ку мо-
вић.

Ве шта че ње те ле сног оште ће ња је нео п-
ход но ра ди оства ри ва ња пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, али и ра ди
оства ри ва ња пра ва у дру гим уста но ва ма
и ин сти ту ци ја ма у ци љу по мо ћи и за шти-
те осо ба са ин ва ли ди те том. Оно се оба вља
на зах тев оси гу ра ни ка, ко ри сни ка пра ва,
од но сно дру гог ли ца, или по слу жбе ној ду-

жно сти при ли ком ве шта че ња рад не спо-
соб но сти (ин ва лид но сти), као и при ве шта-
че њу по тре бе за по мо ћи и не гом дру гог
ли ца. Уко ли ко је узрок ТО про фе си о нал но
обо ље ње, оно мо ра би ти ве ри фи ко ва но
од стра не Ин сти ту та за ме ди ци ну ра да Бе-
о град или ЗЗЗЗР из Но вог Са да или Ни ша.
Ка да је узрок те ле сног оште ће ња по вре да
на ра ду, ре ше ње до но си прав на слу жба РФ
ПИО на осно ву ва же ће за кон ске ре гу ла ти-
ве, при че му ле кар ве штак мо ра да на ве де и
да тум ка да се по вре да до го ди ла.

– Пра во на нов ча ну на кна ду има ју са мо
они оси гу ра ни ци код ко јих је оште ће ње
на ста ло услед про фе си о нал не бо ле сти или
по вре де на ра ду. То зна чи да и дру гим осо-
ба ма мо же би ти утвр ђе но те ле сно оште ће-
ње, али ако оно ни је на ста ло из на ве де них
раз ло га, од но сно ако је узро ко ва но обо-
ље њем ко је ни је ре ги стро ва но као про фе-
си о нал но или по вре дом ван ра да, он да се
тим ли ци ма не ис пла ћу је на кна да. По ред
то га, ка да го во ри мо о оства ри ва њу пра ва
из ПИО, свим осо ба ма са те ле сним оште ће-
њем од нај ма ње 70 од сто (по је ди нач но или
ку му ла тив но), ко је су оба ве зно оси гу ра не,
стаж оси гу ра ња се ра чу на са уве ћа ним тра-
ја њем (15 за 12 ме се ци). Јед на осо ба мо же
да има ви ше те ле сних оште ће ња и она се
ку му ли ра ју (са би ра ју). Ако по сто је два или
ви ше те ле сних оште ће ња, уку пан про це нат
се утвр ђу је по ве ћа њем нај ве ћег про цен та
по је ди нач ног те ле сног оште ће ња, и то по

ИЗ РА ДА СЕК ТО РА ЗА МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ

Про це на те ле сног оште ће ња

Ви си на на кна де
Ви си на нов ча не на кна де за те ле сно 

оште ће ње од ре ђу је се, у за ви сно сти од 

уста но вље ног про цен та те ле сног оште-

ће ња, од осно ва утвр ђе ног про пи си ма 

ко ји су се при ме њи ва ли до 9. 4. 2003. 

го ди не, и ускла ђу је се на исти на чин као

и пен зи је. Про се чан из нос за ко ри сни ке 

из ка те го ри је за по сле них у ав гу сту је 

био 1.298 ди на ра, из ка те го ри је са мо-

стал них де лат но сти 1.584, док је код по-

љо при вред ни ка из но сио 2.107 ди на ра.

ДрДрД  ММии лал н

АвАвА а а акукук  мммо о вивићћћ
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По кра јин ски се кре та ри јат за рад, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по ло ва ини ци-
рао је из ра ду „Стра те ги је и ак ци о ног пла на
за уна пре ђе ње еко ном ског по ло жа ја же на
на се лу у АП Вој во ди ни 2012-2016”, да би
се си сте мат ски и ин сти ту ци о нал но при сту-
пи ло ре ша ва њу про бле ма же на на се лу и
уна пре дио њи хов еко ном ски по ло жај. На
из ра ди овог до ку мен та, у окви ру рад не гру-
пе, би ће ан га жо ва ни струч ња ци са ду го го-
ди шњим ис ку ством у тој обла сти. Пре свих,
они из обла сти по љо при вре де и род не рав-

но прав но сти, као и пред став ни ци не вла ди-
них ор га ни за ци ја и ре ле вант них по кра јин-
ских ин сти ту ци ја. Пред ви ђе но је и уче шће
же на са се ла кроз јав не рас пра ве ши ром
Вој во ди не, а њи хо ви ко мен та ри би ће угра-
ђе ни у ко нач ну вер зи ју до ку мен та.

Спо ра зум о са рад њи на из ра ди Стра те-
ги је за кљу чи ли су По кра јин ски се кре та ри-
јат за рад, за по шља ва ње и рав но прав ност
по ло ва, По кра јин ски се кре та ри јат за по-
љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство,
По кра јин ски фонд за раз вој по љо при-
вре де и За вод за рав но прав ност по ло ва,
а про је кат је по др жа ла и Аген ци ја Ује ди-
ње них на ци ја за род ну рав но прав ност и
осна жи ва ње же на – UN Wo men. Стра те ги ја
би тре ба ло да бу де за вр ше на до де цем бра

ове го ди не и да 2012. већ поч не ње на ре-
а ли за ци ја.

Еко ном ско осна жи ва ње же на на се лу, као
ви ше стру ко угро же не гру пе, пред у слов је
ру рал ног раз во ја уоп ште и је дан је од стра-
те шких при о ри те та, те је сто га По кра јин ски
се кре та ри јат за рад са мо у по след ње три
го ди не по др жао осни ва ње ви ше од 400
жен ских удру же ња, од че га их је око 60 од-
сто у се ли ма.

– Ово је из у зет но зна ча јан до га ђај ко ји би
тре ба ло да у сле де ћих не ко ли ко го ди на има

сна жне по зи тив не по сле ди це на по ло жај се-
о ских же на, на уна пре ђе ње вој во ђан ске при-
вре де и, са мим тим, на ком плет ну еко ном ску
си ту а ци ју у По кра ји ни – на гла сио је Ми ро-
слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва.

Јо жеф Са бо, ди рек тор По кра јин ског
фон да за раз вој по љо при вре де, на ја вио
је да ће же не ко је бу ду ко ри сти ле кре ди те
пре ко њи хо вог фон да као по год ност има-
ти знат но ни же ка мат не сто пе. Асја Вр ба-
но ва, ди рек тор ка бе о град ске кан це ла ри је
UN Wo men, ис та кла је да, уз по др шку овом
про јек ту, ње на ор га ни за ци ја же ли да ви ди
и ка ко ће По кра ји на Стра те ги ју спро во ди-
ти у прак си.

Ми ро слав Мек те ро вић

20 од сто за сва ко сле де ће те ле сно оште ће-
ње ко је из но си 50 про це на та или ви ше, а по
10 од сто за сва ко сле де ће те ле сно оште ће-
ње ко је из но си 30 или 40 про це на та. Уку-
пан про це нат те ле сног оште ће ња не мо же
пре ћи 100 од сто. Те ле сно оште ће ње по јед-
ном осно ву је оно ТО ко је се це ни по јед ној
гла ви и по јед ној тач ки Пра вил ни ка, а ку му-
ла тив но ТО се це ни по ви ше гла ва и та ча ка
– ис ти че др Ми лан Ава ку мо вић.

Утвр ђи ва ње те ле сног оште ће ња је ве о-
ма ва жно јер се њи ме оства ру ју и од ре ђе не
олак ши це ко је су бит не у сва ко днев ном жи-
во ту осо ба са ин ва ли ди те том:

– Пре ко цен та ра за со ци јал ни рад осо бе
ко је су оства ри ле пра во на ту ђу не гу и по-
моћ, а има ју те ле сно оште ће ње 100 од сто
по јед ном осно ву, као и осо бе ко ји ма су це-
ње на два те ле сна оште ће ња у из но су од нај-
ма ње 70 про це на та, има ју пра во на уве ћа ну
на кна ду за по моћ и не гу дру гог ли ца. Осо ба
са ин ва ли ди те том ко ја има утвр ђе но те ле-
сно оште ће ње од нај ма ње 70 од сто осло-
бо ђе на је пла ћа ња ца ри не при ли ком уво за
пут нич ког во зи ла до 2.500 ку би ка, а ли це
ко ме је по јед ном осно ву утвр ђе но те ле сно
оште ће ње од 100 од сто има, по ред то га, и
пра во на по вра ћај по ре за (ПДВ). Та ко ђе,
при ли ком ре ги стра ци је мо тор них во зи ла,
осо бе са ре ше њем о те ле сном оште ће њу
(нај ма ње 80 про це на та, или 60 про це на та
и ви ше ако се од но си на до ње екс тре ми те-
те) има ју ве ли ки по пуст. Пла ћа ња пу та ри не
осло бо ђе на су пут нич ка во зи ла ин ва ли да
ко ји има ју пра во на по моћ и не гу дру гог
ли ца и она са адап ти ра ним ко ман да ма ако
слу же за њи хов лич ни пре воз. Бес пла тан
град ски пре воз омо гу ћен је ин ва ли ди ма
ра да са те ле сним оште ће њем нај ма ње 70
од сто, сле пим ли ци ма и њи хо вим пра ти о-
ци ма, као и рат ним вој ним ин ва ли ди ма и
ци вил ним ин ва ли ди ма ра та код ко јих по-
сто ји те ле сно оште ће ње од 50 до 100 од сто,
при че му на по ми њем да се наш Пра вил ник
о утвр ђи ва њу те ле сних оште ће ња раз ли ку-
је од вој ног – ка же на чел ник.

Од ре ђе не олак ши це по сто је и ка да је реч
о ре жиј ским тро шко ви ма ста но ва ња:

– Те ле ви зиј ске прет пла те су осло бо ђе не
осо бе са 100 од сто те ле сног оште ће ња, сле-
па и глу ва ли ца, као и они ко ји ма је, би ло
да су са ин ва ли ди те том или не, нео п ход на
ту ђа не га и по моћ. По пуст по сто ји и код
пла ћа ња ПТТ услу га, и то са мо за ин ва ли де
I ка те го ри је (са 100 од сто те ле сног оште ће-
ња). Осо бе ко је при ма ју на кна ду за по моћ
и не гу дру гог ли ца мо гу да оства ре по пу сте
код пла ћа ња ко му нал них услу га, елек трич-
не енер ги је, ин тер не та, мо бил не те ле фо ни-
је, ка блов ске ТВ, ме ђу град ског пре во за и
ле га ли за ци је обје ка та – на во ди др Ми лан
Ава ку мо вић.

Је ле на Оцић

(За ин фор ма ци је су ко ри шће ни
ин тер нет пор та ли уста но ва ко је да ју

олак ши це осо ба ма са ин ва ли ди те том.)

СТРА ТЕ ГИ ЈА ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ

За бо љи по ло жај 
же на на се лу

Потписивање Споразума
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кроз Србију

Ви ше од 350 пен зи о не ра
из Ди ми тров гра да, Ба-
бу шни це, Бе ле Па лан ке,

Про ку пља, Кур шу мли је, Бла ца,
Жи то ра ђе, Ра жња, Ме ро ши не,
До љев ца, Га џи ног Ха на, Свр љи-
га и гра да до ма ћи на, Алек син-
ца, оку пи ло се, 24. сеп тем бра,
на 30. су сре ти ма пен зи о не ра
Ни шав ског, Пи рот ског и То-
плич ког окру га. У Алек си нац
су до пу то ва ли и дру ги го сти са
ко ји ма алек си нач ко Удру же ње
пен зи о не ра успе шно са ра ђу је,
а уочи по чет ка су сре та за све
њих при јем је при ре дио пред-
сед ник оп шти не, Иван Ди мић.

У пре пу ној са ли До ма кул ту-
ре, по здра вљен гром ким апла-
у зи ма, уче сни ци ма овог ску па
обра тио се др Јо ван Кр ко ба бић,
пот пред сед ник Вла де, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Ср би-
је и ли дер ПУПС-а. Ис та кав ши
да је на ми ну лим из бо ри ма тек
сва ки осми пен зи о нер гла сао
за се бе, Кр ко ба бић је на гла сио
да је та огром на ве ћи на гла со ва
оти шла они ма ко ји са да нај ста-
ри је оси гу ра ни ке до жи вља ва ју

и јав но де кла ри шу као – др жав-
ни те рет.

– Пен зи о не ри ма је је ди но 
пре о ста ло да се окре ну се би, 
да за су че мо ру ка ве и по ди же мо 
ову зе мљу за јед но са на шом де-
цом и не до зво ли мо ни ко ме да 
нас на тај на чин тре ти ра и по ни-
жа ва – ре као је Кр ко ба бић. 

Ина че, ју би лар не су сре те 
пен зи о не ра три окру га отво рио 
је Ми ро слав Здрав ко вић, пред-
сед ник Оп штин ског удру же ња 

пен зи о не ра, а за тим је го во рио 
пр ви чо век оп шти не Алек си нац, 
Иван Ди мић. Скуп су по здра ви-
ли и Ђу ро Пе рић, за ме ник пред-
сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср-
би је, као и чел ни ци окру жних 
од бо ра пен зи о не ра Пи рот ског, 
Ни шав ског и То плич ког окру-
га: Ве ли мир Пеј чић, Ми ро љуб 
Стан ко вић и Ми ша Илић.

За уче сни ке су сре та при ре ђен 
је бо гат кул тур но-умет нич ки 
про грам у ко ме су уче ство ва ли 

чла но ви фол клор ног ан сам бла 
КУД „Ал пос”, уче ни ци Основ не 
му зич ке шко ле „Вла ди мир Ђор-
ђе вић”, пе сник Ср бо бран Ма-
тић, ин тер пре та тор ке из вор них 
на род них пе са ма Ми ли ца Ми-
ло са вље вић и Ка та ри на До дић, 
про фе сор му зи ке Јо ви ца Га ври-
ло вић и Сло бо дан Га нић ко ји је 
ту ма чио лик Мит ке та у од лом ку 
из „Ко шта не” Бо ре Стан ко ви ћа.

Дру же ње је на ста вље но у ре-
сто ра ну „Мар ко По ло” где је за-
јед нич ки ру чак, уз му зи ку, игру 
и пе сму, тра јао до ра них ве чер-
њих са ти.

Су де ћи по ре ак ци ја ма при сут-
них, ово го ди шњи су сре ти пам ти-
ће се по из у зет но до број ор га ни-
за ци ји и ква ли тет ном кул тур но-
умет нич ком про гра му. За слу ге 
за то при па да ју до ма ћи ни ма, пре 
све га Удру же њу пен зи о не ра, али 
и оп шти ни ко ја је у ве ли кој ме ри 
по мо гла да ова ма ни фе ста ци ја 
про тек не у нај бо љем ре ду.

На ред ни, 31. су сре ти пен зи-
о не ра одр жа ће се сеп тем бра 
2012. у Про ку пљу.

Ср ђан Илић

Дру же ња брат ских ор га ни за-
ци ја ин ва ли да ра да из Бач ке Па-
лан ке, Шап ца и Ру ме тра ју већ
ско ро 18 го ди на, а ове го ди не
до ма ћи ни су би ли Ру мља ни.

На свом пу те ше стви ју до Ру-
ме, 35 ин ва ли да ра да из Бач ке
Па лан ке, Ба ча и По кра јин ског
СИР-а об и шло је, 16. сеп тем-
бра, ма на стир Ста ро Хо по во на
Фру шкој го ри и из ле ти ште Бор-

ко вац. У ма на сти ру су слу ша ли 
о исто ри ја ту Ста рог Хо по ва, у 
ко ме је од 1757. до 1760. го ди-
не бо ра вио и ве ли ки про све ти-
тељ До си теј Об ра до вић. С дру ге 
стра не, Шап ча ни, њих пе де се-
так, на пра ви ли су кра так из лет 
до је зе ра Бор ко вац.

Ми ро сла ва Сав ко вић, пред-
сед ни ца Град ске ор га ни за ци је 
ин ва ли да ра да Шап ца, ре кла 

нам је да се на овим тра ди ци о-
нал ним дру же њи ма, уз не из бе-
жан за јед нич ки ру чак, пе сму и 
ве се ље, раз ме њу ју и ис ку ства 
у ра ду.

– То ком дру же ња из ла же мо 
на ко ји на чин ми ре ша ва мо 
не ке про бле ме у ра ду, а при-
хва та мо оно што сма тра мо да 
су на ше брат ске ор га ни за ци је 
бо ље ура ди ле, та ко да та бо га-
та раз ме на ис ку ста ва уз ме ђу-
соб но ува жа ва ње ско ро ли чи 
на не ку три би ну или окру гли 
сто – об ја сни ла је Ми ро сла ва 
Сав ко вић.

Мир ко Сто ји са вље вић, пред-
сед ник Оп штин ске ор га ни за-
ци је СИР Ру ма, био је искре но 
ра до стан што је са сво јих три-
де се так ак ти ви ста успе шно уго-
стио око 150 го сти ју из дру гих 
гра до ва, јер су овом дру же њу 
при су ство ва ли и пред став ни-
ци ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да 

из Ши да, Срем ске Ми тро ви це,
Срем ских Кар ло ва ца и Бе о чи-
на, као и Ста на Сви ла ров, пред-
сед ни ца СИР Вој во ди не.

Скуп су об и шли и Све ти слав 
Да мјан чик, пред став ник оп шти-
не Ру ма, ко ји је ре као да ло кал-
на са мо у пра ва ра до, у скла ду са
фи нан сиј ским мо гућ но сти ма,
по др жа ва све ак тив но сти СИР
Ру ма, као и Ђор ђе Про да но-
вић, пред сед ник Оп штин ског
удру же ња пен зи о не ра, ко ји је
на ја вио бу ду ћу са рад њу са до-
ма ћи ни ма.

Бо жи дар Жа ба љац, пред сед-
ник Оп штин ске ор га ни за ци је
СИР Бач ка Па лан ка, под се тио је
при сут не да њи хо ва дру же ња
то ли ко ду го тра ју да већ има ју и
за јед нич ка се ћа ња, а Ста на Сви-
ла ров је би ла по но сна јер је би-
ла ме ђу за го вор ни ци ма и ини-
ци ја то ри ма ова кве са рад ње.

М. Мек те ро вић

АЛЕК СИ НАЦ: СУ СРЕ ТИ ПЕН ЗИ О НЕ РА ТРИ ОКРУ ГА

Пен зи о не ри ни су те рет др жа ве

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА ИЗ ШАП ЦА И БАЧ КЕ ПА ЛАН КЕ ПО СЕ ТИ ЛИ РУ МЉА НЕ

Ду го го ди шње дру же ње и ува жа ва ње
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Све то мир – То ла Ми лен ко вић, пен зи о-
нер из Ве ли ких Ку па ца, код Кру шев-
ца, осно вао је у свом род ном ме сту

Дру штво срп ско-швај цар ског при ја тељ ства
„Др Вик тор Кин”. Из у зет не ху ма ни тар не ак-
тив но сти овог вре ме шног али ви тал ног Ра-
син ца ни су оста ле не при ме ће не, те су га из
швај цар ске ам ба са де у Бе о гра ду по зва ли на
при јем по во дом 720 го ди на др жав но сти.

– На по зив го спо ди на Ер ви на Хо фе ра, ам-
ба са до ра Швај цар ске у Ср би ји, при су ство-
ва ли смо овом ве ли чан стве ном при је му
у Бе о гра ду и то је за нас би ла ве ли ка част
– ка же Све то мир Ми лен ко вић, осни вач и
пред сед ник Дру штва при ја тељ ства, и на-
ста вља: – Ово је мој пе ти су срет са ње го вом
ек се лен ци јом, ам ба са до ром Швај цар ске,
ко ји је и ово га пу та био из у зет но ср да чан
и го сто љу бив. То ми је је дан од нај леп ших
тре ну та ка у жи во ту. При је му су при су ство-
ва ле број не ди пло ма те из це лог све та и ис-
так ну те лич но сти из по ли тич ког, при вред-
ног и кул тур ног жи во та Ср би је.

Пре ма Ми лен ко ви ће вим ре чи ма, Дру-
штво срп ско-швај цар ског при ја тељ ства из
Ве ли ких Ку па ца је је ди но код нас ко је је
фор ми ра но у ци љу уна пре ђе ња при ја тељ-
ства из ме ђу ове две зе мље, а по себ но је и

по то ме што је се ди ште Дру штва у јед ном
се лу.

– Го спо ди ну Ер ви ну Хо фе ру ре као сам
да смо сме ште ни у се лу и да не ма мо до бре
усло ве за рад. Он је од го во рио да је баш до-
бро што смо на се лу јер Ср би ја тре ба рав-
но мер но да се раз ви ја, па је сто га по треб но

да се од ре ђе не ин сти ту ци је и ор га ни за ци је
ста ци о ни ра ју и по се ли ма – при ча То ла.

Дру штво је ван стра нач ко и има ху ма ни-
тар ни ка рак тер. Још пре 25 го ди на, ка да је
жи вео и ра дио у ино стран ству (у Фран цу-
ској и Швај цар ској), Ми лен ко вић је ор га ни-
зо ва но да де ца на ших рад ни ка из све та по-
се те Ве ли ке Куп це. То су би ли не за бо рав ни
тре ну ци за све, а за де цу по себ но. Са да је
у пла ну уз врат на по се та ма ли ша на из Ве ли-
ких Ку па ца вр шња ци ма – де ци на ших рад-
ни ка у Швај цар ској.

У Дру штву срп ско-швај цар ског при ја тељ-
ства су нам ре кли да же ле да за хва ле др
Бра ни сла ву Ка тан че ви ћу, ди рек то ру Спе-
ци јал не бол ни це у Ри бар ској ба њи, али и
ам ба са ди Швај цар ске у Бе о гра ду, на сва ко-
вр сној по др шци при ли ком по ди за ња спо-
ме ни ка ве ли ком ху ма ни сти и до бро тво ру
за срп ски на род, др Вик то ру Ки ну, ко ји је
ле чио на ше бор це у Бал кан ском и Пр вом
свет ском ра ту.

Сле де ћи су срет са ам ба са до ром Швај-
цар ске То ла Ми лен ко вић пла ни ра у Ве ли-
ким Куп ци ма, при ли ком от кри ва ња спо-
мен-че сме у част срп ско-швај цар ског при-
ја тељ ства.

Жи во мир Ми лен ко вић

У ВЕ ЛИ КИ КУП ЦИ МА ДРУ ШТВО СРП СКОШВАЈ ЦАР СКОГ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

Су срет са ам ба са до ром

Са вез ин ва ли да ра да Вој во-
ди не успе шно је ор га ни зо вао 
сво ју Дру гу ли ков ну ко ло ни ју, 
ово га пу та у про сто ри ја ма Град-
ске ор га ни за ци је Но ви Сад, где 
им је до ма ћин био Ми лан Ивић, 
пред сед ник ове ор га ни за ци је. 
Пре ма ре чи ма Ста не Сви ла ров, 
пред сед ни це СИР Вој во ди не, на 
ко ло ни ји, ко ју је као про јек то-
ва ну ак тив ност 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 ло је два де сет 
сли ка ра из 19 оп штин ских ор га-
ни за ци ја ин ва ли да ра да из це ле 
по кра ји не.

На ово го ди шњу „фи нал ну” 
ко ло ни ју, нај та лен то ва ни је 
умет ни ке са ки чи цом нај пре су 
де ле ги ра ли ор га ни за то ри већ 
одр жа них ко ло ни ја у Бе о чи ну, 
Па ди ни и Ку ли, а за тим су ру ко-
вод ства оп штин ских ор га ни за-
ци ја на ма ни фе ста ци ју упу ти ла 

и сво је пред став ни ке. Овом 
умет нич ком до га ђа ју при су-
ство ва ли су и Стан ко Ним че вић 
и Сте ван Ра ди шић, функ ци о-
не ри ре пу блич ког и по кра јин-
ског СИР, за тим Јо сип Хор ват, 
ор га ни за тор Пр ве сли кар ске 
ко ло ни је, и Сла вој ка Кља кић и 
Мир ја на Ба бин, чла но ви По кра-
јин ског СИР.

По оце ни умет нич ког мо де-
ра то ра ко ло ни је, Ду брав ке Не-
до вић, ака дем ске сли кар ке из 
Ку ле, ра до ве ко ји су на ста ли 
на овом су сре ту ин ва ли да ра да 
кра сио је ис тан чан ко ло рит и 
ма што ви та ком по зи ци ја, ко је су 
сли ка ри ама те ри ве што уком-
по но ва ли. Она сма тра да њи хо-
ве сли ке оди шу све жи ном и да 
су га ран ци ја за но ве ли ков не 
ко ло ни је у на ред ним го ди на ма. 
Ду брав ка Не до вић је ис та кла да 
се на ова квим ко ло ни ја ма мо же 
пра ти ти на ста нак јед не сли ке, и 
да умет ни ци мо гу раз ме њи ва ти 

зна ња и ис ку ства о тех ни ка ма
ли ков ног ства ра ња.

То по твр ђу је и Љу би ца То мић,
ин ва лид ски пен зи о нер из Бе о-
чи на:

– Кроз сли ка ње се ре лак си-
рам, по себ но ка да сам оп те ре-
ће на не ким жи вот ним про бле-
ми ма. Углав ном сли кам при ро-
ду јер ме она сми ру је. Уче ство-
ва ла сам већ на три ли ков не

ко ло ни је, и за до вољ на сам јер
увек са знам не што но во.

На кон за јед нич ког руч ка и
по де ле за хвал ни ца, Ста на Сви-
ла ров је на ја ви ла да ће на ред не
го ди не, у окви ру ма ни фе ста ци је
„Ноћ му зе ја”, По кра јин ски СИР у
Но вом Са ду ор га ни зо ва ти до на-
тор ску аук ци ју сли ка на ста лих
на овим ли ков ним ко ло ни ја ма.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА ПО КРА ЈИН СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА У НО ВОМ СА ДУ

Сли кар ско уме ће га ран ци ја за бу ду ће су сре те

Све то мир

Ми лен ко вић



Од 1990. го ди не, на 
осно ву ре зо лу ци је 
ко ју је усво ји ла Ге не-

рал на скуп шти на Ује ди ње них 
на ци ја, 1. ок то бар се обе ле-
жа ва као Ме ђу на род ни дан 
ста ри јих. Ср би ја тај дан ове 
го ди не до че ку је као че твр та 
на свет ској ли сти зе ма ља са 
нај ста ри јим ста нов ни штвом, 
чи ји је по ло жај ве о ма те жак. 
Свет ски дан ста рих упо зо ра-
ва да уста но ве, ор га ни за ци је 
и по је дин ци тре ба да учи не 
све да ста ри љу ди жи ве до-
сто јан стве но, као пот пу но 
ин те гри са ни и ак тив ни уче-
сни ци у дру штву.

Пре ма про јек ци ја ма Ре пу-
блич ког за во да за ста ти сти-
ку, у Ср би ји ће 2017. го ди не 
жи ве ти 1,8 ми ли о на ста ри јих 
од 65 го ди на и они ће чи ни ти 
25,9 од сто по пу ла ци је. Ср би ја 
ће, пре ма тим пред ви ђа њи ма, 2032. го ди не
има ти 6.850.000 ста нов ни ка, а од то га ће 27,2
од сто би ти ста ри ји од 65 го ди на. Мла ђих од
19 го ди на би ће 20,7 од сто. Оче ку је се да до
2025. го ди не за 11 про це на та бу де ве ћи број
ста ри јих љу ди у све ту, а у бу дућ но сти да 23
од сто укуп не по пу ла ци је чи не ста ри љу ди.

Ста рост, зва нич но, со ци о ло шким кри те-
ри ју ми ма ме ре на, по чи ње из ме ђу 65. и 70.
го ди не али би, би о ло шки по сма тра но, та
гра ни ца мо гла да се по ме ри на ви ше. Јед на
на ци ја се сма тра ста ром ка да ста ри ји од 65
го ди на пре ма ше 15 од сто по пу ла ци је. Тај
про це нат је већ са да у на шој зе мљи 17,8
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МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ

Уко ре ње не пред ра су деУУ
и сте ре о ти пи

Ин фор ма тив ни цен тар

за ста ри је
У ци љу све о бу хват ног ин фор ми са ња и сва ко днев не 

по др шке, Уста но ва ге рон то ло шки цен тар Бе о град у 

ју ну је осно ва ла Ин фор ма тив ни цен тар за ста ри је.

Цен тар има уло гу да пру жи по дат ке из обла сти со-

ци јал не и здрав стве не за шти те, пен зиј ског и ин ва-

лид ског оси гу ра ња, услу га на ни воу ло кал не са мо-

у пра ве, ко му нал них и дру гих слу жби, обра зо ва ња,

кул ту ре, бан кар ских услу га. Сви за ин те ре со ва ни 

мо гу бес плат но да по зо ву на те ле фон број 0800 115

116. Цен тар се на ла зи у Бе о гра ду, у ули ци Кра љи це

На та ли је 52, а рад но вре ме од по не дељ ка до пет ка

је од 8 до 20 ча со ва, су бо том од 8 до 13 ча со ва.

Пра ва пен зи о не ра на рад
Ак тив но ста ре ње под ра зу ме ва и рад у пен зи о нер ским да ни ма, а то зна чи 

и до дат не при хо де уз пен зи ју и бо га ти ји дру штве ни жи вот. Ста ро сни пен-

зи о не ри, уко ли ко же ле, мо гу да за сну ју рад ни од нос или да се опре де ле 

за не ку са мо стал ну де лат ност. Они има ју пра во да се за по сле на од ре ђе но 

или нео д ре ђе но вре ме, или да се рад но ан га жу ју уго во ром о при вре ме-

ним и по вре ме ним по сло ви ма, или уго во ром о де лу, као и аутор ским уго-

во ром. Ко ри сни ци ин ва лид ске пен зи је мо гу, та ко ђе, да за кљу че уго вор 

о де лу или да оба вља ју при вре ме не и по вре ме не по сло ве. Уко ли ко се,

пак, за по сле или оба вља ју са мо стал ну де лат ност, за ко ри сни ке ин ва лид-

ских пен зи ја се по кре ће по сту пак за по нов ну оце ну рад не спо соб но сти. И 

по ро дич ни пен зи о не ри има ју пра во да се за по сле, а ис пла та по ро дич них

пен зи ја се не ће об у ста ви ти ка да је ме сеч на уго во ре на на кна да ни жа од

50 од сто од нај ни же осно ви це у оси гу ра њу за по сле них ва же ће у мо мен ту 

упла те до при но са.

од сто, а у по је ди ним ме сти ма до сти же и до
30 про це на та. Ср би ја, на жа лост, ни је ста ра
за то што ње ни ста нов ни ци ду же жи ве. На-
ша на ци ја је ста ра због ни ског на та ли те та и
зна чај ног од ли ва мла дих из зе мље. Пре ва-
зи шли смо све нор ме ко је јед ну на ци ју де-
фи ни шу као ста ру, а го ди шње гу би мо око
30.000 ста нов ни ка.

Уни вер зал на де кла ра ци ја о људ ским
пра ви ма усво је на је 1948. го ди не и да нас
се при зна је као оби чај но пра во пре ма ко-
ме сва ка др жа ву у све ту има оба ве зу. Ипак,
пра ва ста ри јих осо ба су пре те жно за не ма-
ре на, чак и у окви ру ме ђу на род ног пра ва.

Ста ри је осо бе, и же не
и му шкар ци, има ју јед-
на ка пра ва као и сви
дру ги љу ди, јер се са
пра ви ма ра ђа мо и то
је не про ме њи ва ка-
те го ри ја ма у ком жи-
вот ном до бу да се на-
ла зи мо. У зе мљи у ко-
јој број ни еко ном ски
про бле ми че сто по је-
дин ца ли ша ва ју до сто-
јан ства и рав но прав-
но сти, си ро ма штво је
нај ду бље упра во код
ста ри јих. Ис тра жи ва-
ње из 2007. го ди не је
по ка за ло да је уку пан
со цио-еко ном ски по-
ло жај ста рих код нас
из ра зи то не по во љан,
и да је сто па си ро ма-
штва код ове по пу ла-
ци је 9,6 по сто, што је

знат но ви ше од про сеч не ко ја је из но си ла
6,6 од сто. Ри зик од си ро ма штва код ста ри-
јих је та ко ђе ви ши од про сеч ног, и то за 40
до 50 од сто. По ред то га, жи ви мо на тлу где
су пред ра су де и сте ре о ти пи по осно ву го-
ди на ду бо ко уко ре ње ни, а мно го број ни об-
ли ци ме ђу ге не ра циј ске са рад ње из о ста ју.

Нај зад, ни је до вољ но, али је ва жно има-
ти на уму да ува жа ва ње дру гих љу ди, од нос
пре ма ста ре њу, ста ро сти и ста ри ма ни је са-
мо ствар кућ ног вас пи та ња и ем па ти је, не го
је то и пи та ње соп стве не зре ло сти и до сто-
јан ства у би ло ко јим го ди на ма жи во та.

Је ле на Оцић
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Ка да клик-
не мо на дуг ме
Start и иза бе-
ре мо All Pro-

grams, ви де-
ће мо фол дер
Ac ces so ri es у
ко ме су ин ста-
ли ра ни пра те-
ћи про гра ми
у ко ји ма мо-
же мо ура ди ти
не ке основ не
ства ри уко ли-
ко не ма мо ин-
ста ли ран Mic-
ro soft Offi    ce и
гра фич ке про-
гра ме. Они се
на ла зе у фол-
де ру Ac ces so-

ri es и ко ри сти-
мо их за:

1. CAL CU LA TOR – рад са ра чун ским опе-
ра ци ја ма (као ди ги трон);

2. COM MAND PROMPT – из вр ша ва ње
функ ци ја ба зи ра них на тек сту;

3. CON NECT TO NET WORK PRO JEC TOR –

при ка зи ва ње деск то па са ње го вим са др жа-
јем на мре жном про јек то ру;

4. CON NECT TO A PRO JEC TOR – при ка-
зи ва ње деск то па са ње го вим са др жа јем на
про јек то ру;

5. GET TING STAR TED – об ја шње ње ка ко
да са вла да мо и усво ји мо еле мен те рад ног
окру же ња Win dows 7;

6. MATH IN PUT PA NEL – руч но упи си ва ње
ма те ма тич ких јед на чи на од нај јед но став ни-
јих до нај сло же ни јих и њи хо во пре тва ра ње
у елек трон ски за пис;

7. NO TE PAD – уно ше ње ин фор ма ци ја ко-
је ко ри сти мо као под сет ник (бе ле жни ца,
но тес);

8. PA INT – рад са гра фи ком као пр ви ко рак
ка моћ ни јим и на пред ни јим про гра ми ма;

9. RE MO TE DESK TOP CON NEC TION – по-
ве зи ва ње са ком пју те ри ма ко ји се на ла зе
на уда ље ним ло ка ци ја ма;

10. RUN – по кре та ње и отва ра ње про гра-
ма, фол де ра, до ку ме на та или веб-сај то ва;

11. SNIP PING TOOL – од се ца ње же ље ног
де ла екран ске сли ке (тај део сли ке мо же мо
да са чу ва мо и да га да ље об ра ђу је мо по по-
тре би);

12. SO UND RE COR DER – сни ма ње и чу ва-
ње зву ка на ра чу на ру;

13. STICKY NO TES – под сет ник ко ји у об-
ли ку ле пљи вих бе ле шки („Post-It”) сто ји за-
ле пљен на деск то пу;

14. SYNC CEN TER – син хро ни за ци ја ин-
фор ма ци ја из ме ђу соп стве ног и дру гих ра-
чу на ра, уре ђа ја и мре жних фол де ра;

15. WIN DOWS EX PLO RER – при ка зи ва ње
свих фај ло ва и фол де ра ко ји се на ла зе на
ра чу на ру;

16. WORD PAD – об ра да тек ста, и у ње му
на вр ло јед но ста ван на чин мо же мо ку ца-
ти до пи се, ме мо ран ду ме, фак ту ре, пи сма,
ди плом ске ра до ве итд. Ва жно је зна ти да у
Word Pa du мо же мо чу ва ти до ку мен те, ме-
ња ти им са др жај, бри са ти их итд.;

17. EASE OF AC CESS – ко ри шће ње олак-
ши ца при ли ком упо тре бе ра чу на ра;

18. SYSTEM TO OLS – по де ша ва ње па ра-
ме та ра ра да ра чу на ра;

19. TA BLET PC – унос по да та ка у ра чу нар
на дру га чи ји на чин у од но су на стан дард ну
та ста ту ру;

20. WIN DOWS PO WER SHELL – ову оп-
ци ју ко ри сте IT про фе си о нал ци ра ди по-
сти за ња ве ће кон тро ле и про дук тив но сти
сво га ра да.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

информатика

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Media Center (2)
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5. ТВ – ову оп ци ју ко ри сти мо за:
а) re cor ded ТВ – гле да ње и сни ма ње те ле ви зиј ског про гра ма ко је 

мо же мо да сор ти ра мо по да ту му сни ма ња (da te re cor ded) или на-dd

зи ву (ti tle). Ка да иза бе ре мо же ље ни про грам или филм, мо же мо да 
га пре гле да мо (Play) или обри ше мо (yy De le te);

б) gu i de – де таљ ни при каз ин фор ма ци ја (во дич) о ин тер нет ТВ 
про гра ми ма да би смо бо ље ор га ни зо ва ли свој из бор – ре ци мо гле-
да ће мо утак ми цу ужи во, а мо же мо да сни ми мо филм ко ји по чи ње 
у исто вре ме; та ко ђе кроз де та љан увид (уче сни ци у шоу про гра-
ми ма, по ли тич ким ко мен та ри ма, глум ци у фил мо ви ма...) у про гра-
ме од ре ђе них те ле ви зи ја мо же мо уна пред да иза бе ре мо се ри је, 
фил мо ве, спорт ска де ша ва ња са од ре ђе них те ле ви зи ја и по де си мо 
Win dows Me dia Cen tar за њи хо во сни ма ње;

ц) set up tv – по де ша ва ње па ра ме та ра за при јем ТВ про гра ма.

6. Sports – ову оп ци ју ко ри сти мо за:
а) sco res – пре глед ре зул та та спорт ских де ша ва ња из по ну ђе них 

спор то ва и ли га;
б) players – из бор игра ча из по ну ђе не ли сте сор ти ра не по спор то ви-

ма (ли га ма), по зи ци ји на ко јој игра ју, као и пре глед њи хо вих би о гра фи-
ја и ка рак те ри сти ка;

ц) le a gu es – пре глед тре нут них ста ња од ре ђе них ли га.
7. Tasks – ову оп ци ју ко ри сти мо

за:
а) set tings – по де ша ва ње оп-

штих ка рак те ри сти ка про гра ма
(Ge ne ral), по де ша ва ње ТВ и аудиоll

па ра ме та ра (TV), на чин при ка зи-VV

ва ња ди ги тал них сли ка (Pic tu res),
ви зу ел ни при каз ко ји пра ти од го-
ва ра ју ћу му зи ку (Mu sic(( ), по де ша-c

ва ње па ра ме та ра ве за них за про јек ци ју DVD-а ко ји об у хва та ју кон тро-
лу DVD-а да љин ским упра вља чем и из бор је зи ка ко јим се при ка зу је
пра те ћи текст на DVD-у (DVD), по де ша ва ње па ра ме та ра уре ђа ја за кућ-
ну мре жу (Ex ten der) и при ка зи ва ње/укла ња ње свих фол де ра ко ји сеr

на ла зе у би бли о те ци сли ка, му зи ке и ви део за пи са (Me dia Li bra ri es(( );
б) burn cd/dvd – на ре зи ва ње же ље них по да та ка на CD или DVD;
ц) sync – ускла ђи ва ње ин фор ма ци ја из ме ђу на шег ком пју те ра саc

мул ти ме ди јал ним уре ђа ји ма;
д) add ex ten der – по ста вља ње кућ не мре же ко ја нам омо гу ћа ва ко-r

ри шће ње про гра ма Win dows Me dia Cen ter из свих про сто ри ја ста на
где по се ду је мо од го ва ра ју ће тех нич ке мо гућ но сти (ТВ, ра дио...);

е) shut down – пре кид ра да ра-
чу на ра: за тва ра ње про гра ма Win-
dows Me dia Cen tar (Clo se), за тва-
ра ње свих про гра ма а да при том
не ис кљу чу је мо ра чу нар (Log Off ),ffff

пот пу но ис кљу чи ва ње ра чу на ра
(Shut Down(( ), ре стар то ва ње ра чу-
на ра (Re start) и по ста вља ње ра чу-t

на ра у ста ње „спа ва ња” (Sle ep(( ).

Ac ce so ri es
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Ки се ли кра став чи ћи
Вре ме при пре ме: око три са та
Са стој ци: 10 кг кра став чи ћа, 1,5 л сир ће та, 250 гр со ли, 350 гр ше ће ра, 2 ли ста лор бе ра, 2 ке си це би бе ра

у зр ну, по ла ви но бра на, ми ро ђи ја.
На чин при пре ме: Кра став чи ће до бро опра ти (чет ки цом

или гру бом стра ном сун ђе ра), а за тим их ста ви ти у од го ва-
ра ју ћи ло нац. У 6 л во де до да ти сир ће, со, ше ћер, лор бер,
би бер у зр ну. Ста ви ти да про ку ва, па до да ти ви но бран. Ти-
ме пре ли ти кра став чи ће и ма ло их про ме ша ти. Оста ви ти
их та ко два и по до три са та. По ре ђа ти у те гле и на ли ти
истом во дом. У сва ку те глу ста ви ти ма ло ми ро ђи је.

На по ме на: Ми ро ђи ја је ве о ма ва жна јер да је спе ци фи-
чан укус кра став чи ћи ма. Кра став чи ће мо же те и су тра дан
ста ви ти у те гле, ни шта им не ће фа ли ти.

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

Стигло време за зимницуСтигло време за зимницу

Па при ка са па су љем
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: 2 кг па при ке, 1 кг па су ља, 3 дл уља, ве ћа гла ви ца цр ног лу ка, 5-6 че но ва бе лог лу ка, 3 ка ши ке

со ли, 5 ка ши ка ше ће ра, 2 ка ши ке би бе ра, 1,5 дл сир ће та, ли тар ку ва ног па ра дај за, кон зер ванс.
На чин при пре ме: Па суљ ску ва ти, оце ди ти. Па при ку исец ка ти на коц ке. Цр ни и бе ли лук сит но исец ка-

ти и про пр жи ти на уљу, па до да ти сец ка ну па при ку. Ма ло дин ста ти да па при ка омек ша, па до да ти ше ћер,
со, би бер, сир ће, ку ва ни па ра дајз, оце ђе ни па суљ. Све ле по сје ди ни ти и дин ста ти још де се так ми ну та. До-
да ти кон зер ванс, ме ша ти док се не ис то пи. У те гле се мо же си па ти то пло, али и хлад но.

На по ме на: Мо же те ко ри сти ти све вр сте па су ља, ма да ле по и де ко ра тив но де лу је круп ни ји, нпр. ша ре-
ни бо ба нац. У не до стат ку ку ва ног па ра дај за, мо же те ко ри сти ти то ма ти но.

Па тли џан
за зи му

Вре ме при пре ме: три
са та

Са стој ци: 3 кг па тли-
џа на, 2 ке си це ори га на,
гла ви ца бе лог лу ка, ке-
си ца би бе ра у зр ну, по ла
ли тра уља.

На чин при пре ме: Па-
тли џан опра ти и очи сти-
ти од за де бља ног вр ха.
Исе ћи га на ко лу то ве
де бљи не 1,5 цм и по со-
ли ти. Оста ви ти да од сто-
ји је дан сат. Обри са ти
га и по ре ђа ти у на у љен
плех, по су ти ори га ном и
уљем. Пе ћи у рер ни за-
гре ја ној на 200 сте пе ни,
20 ми ну та. Оста ви ти да
се охла ди а за тим ре ђа-
ти у те гле. Из ме ђу сва ког
ре да ста вља ти сит но сец-
ка ни бе ли лук. У сва ку те-

глу ста ви ти би бер у зр ну.
Оста так уља за гре ја ти и
та ко вре лим за ли ти па-
тли џан. За тво ри ти те гле.
У ду бљу теп си ју на дно
ста ви ти ку хињ ску кр пу
или па пир на ти убрус.
По ре ђа ти те гле та ко да
се не до ди ру ју. На ли ти
во дом до јед не тре ћи не
те гле, вра ти ти у рер ну
или на рин глу и ку ва ти
на сред њој тем пе ра ту ри
око сат вре ме на да би се
па тли џан сте ри ли сао.

На по ме на: Сва ку те-
глу кад се си па уље тре-
ба про тре сти да би иза-
шли ме ху ри ћи ва зду ха.

Па при ка са
шар га ре пом

Вре ме при пре ме: три са та
Са стој ци: 3 кг пе че не цр ве-

не па при ке, не ко ли ко љу тих 
па при чи ца, 1 кг шар га ре пе, 4 
ка ши ке со ли, 300 гр уља, 400 
гр сир ће та, 3 гла ви це бе лог 
лу ка, ве за пер шу но вог и ве за 
це ле ро вог ли ста, кон зер ванс.

На чин при пре ме: Па при ку 
ис пе ћи, очи сти ти и исе ћи на 
круп ни је ко ма де. Љу те па при-
чи це ис пе ћи, очи сти ти, сит но 
исец ка ти. Шар га ре пу очи сти-
ти, оба ри ти је и исец ка ти на 
коц ки це. Бе ли лук очи сти ти и 
сит но исец ка ти. Пер шу нов и 
це ле ров лист опра ти и та ко ђе 
сит но исец ка ти. Све то ста ви-
ти у ду бљи суд, до да ти уље, 
сир ће, со, кон зер ванс и ла га-
но из ме ша ти. Оста ви ти да од-
сто ји до су тра дан (про ме ша ти 
још ко ји пут), си па ти у те гле и 
на ли ти со ком у ко ме је би ло 
по вр ће.

На по ме на: Ако ви ше во ли-
те та ко, шар га ре па се мо же 
из рен да ти.

Пин џур
Вре ме при пре ме: цео дан
Са стој ци: 4 кг па ра дај за, 6 кг цр ве не па при ке, 3-4 гла ви це бе лог лу-

ка, 150 гр ше ће ра, 100 гр со ли, љу те па при чи це по же љи (5-10 ком.),
300 гр сир ће та, 400 гр уља, ве за пер шу но вог и ве за це ле ро вог ли ста,
кон зер ванс.

На чин при пре ме: Па ра дајз опра ти, ста ви ти у не ки суд и пре ли ти
вре лом во дом да ма ло од сто ји. За тим га очи сти ти та ко што му се ски не

ко жи ца и од стра не твр ди де ло ви, па га исе ћи на сит но. Па при ку опра-
ти, осу ши ти, ис пе ћи. Пе че ну ста вља ти у нај лон ке су у лон цу и по кла па-
ти. Оста ви ти је та ко не ко ли ко са ти, а за тим очи сти ти од ко же и се ме на.
Па при ку ис цеп ка ти или са мле ти на круп но.

Па ра дајз ста ви ти у ве ћу шер пу да се дин ста (ку ва) око је дан сат, а
за тим до да ти па при ку и све оста ле са стој ке и ку ва ти још је дан сат уз
че сто ме ша ње. То пло си па ти у то пле те гле.

На по ме на: Пин џур си пан у те гле мо же ма ло да се за пе че у то плој
рер ни. При ли ком за тва ра ња те гли, тре ба во ди ти ра чу на да у њи ма не
оста не ва зду ха. 
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култура и традиција

По че ци ме ди ци не у са вре-
ме ном сми слу код Ср ба 
по ти чу још из 12. ве ка, из 

ма на сти ра Хи лан дар, за шта су 
за слу жни ка лу ђе ри ко ји су пре-
во ди ли ви зан тиј ске ме ди цин ске 
спи се. Те мељ но ме сто у раз во ју 
срп ске на уч не ме ди ци не за у зи-
ма све ти Са ва, осни вач пр вих 
бол ни ца, пи сац нај ста ри јих ме-
ди цин ских спи са и про тив ник 
на дри ле кар ства. Пу ту ју ћи по 
све ту, он је до но сио ле ко ви то 
би ље, за пи се и књи ге. Ства ра-
ју ћи срп ску цр кву, исто вре ме-
но је ства рао и срп ску др жа ву и 
кул ту ру.

Вр ху нац успо на срп ска ме-
ди ци на је до жи ве ла у 14. и 15. 
ве ку. Већ та да су по сто ја ле књи-
ге пре ве де не са ла тин ског, а из 
са чу ва них тек сто ва мо же се са-
зна ти да смо рас по ла га ли свим 
зна чај ним спи си ма та да шње 
ме ди ци не. Та ко је у Ср би ји би ло 
по зна то уче ње ан тич ке ме ди-
ци не, за тим уче ње чу ве не алек-
сан дриј ске ме ди цин ске шко ле, 
ра но ви зан тиј ске, са лерн ске и 
мон пе ље ске шко ле, и Ср би су 
се ле чи ли на са вре мен на чин. 
(По сто ја ло је, на рав но, увек, као 
и код дру гих на ро да, и вра ча ње 
и га та ње.)

Та да на ста ју град ске апо те ке, 
осни ва ју се град ске бол ни це, 
до но се се про пи си из ко му нал-
не хи ги је не, по ја вљу ју се ка-
ран ти ни за су зби ја ње за ра зних 
бо ле сти, уста но ве за за шти ту 
ле про зних бо ле сни ка и си ро-
ти шта за на пу ште ну де цу. Пр ви 
град ски ле кар у Ср би ји по ми-
ње се у вре ме Сте фа на Де чан-
ског. То је био Ита ли јан Фи лип 
из Фер ме ко ји је ра дио у Ко то-
ру, 1326. го ди не. У При зре ну се, 
1354, по ми ње име ле ка ра на шег 

по ре кла (Mi li ci nus de Pra e se rin), 
а у до ба де спо та Ђур ђа Бран ко-
ви ћа у Ко то ру се спо ми ње и пр-
ви док тор ме ди ци не, Је ро ни мус 
де Санк то Ми ни а то.

Са чу ва ни ме ди цин ски спи-
си, пре све га они от кри ве ни у 
би бли о те ци Хи лан да ра, као и 
спи си из ар хи ва гра да Ко то ра, 
го во ре о успо ну сред њо ве ков-
не срп ске ме ди ци не и о ње ној 
при пад но сти европ ској на уч ној 
ме ди ци ни тог до ба. Она је до-
спе ва ла у Ср би ју пре ко ле ка ра 
ита ли јан ског по ре кла и пре ко 
срп ских сред њо ве ков них при-
мор ских гра до ва. Упо ред на ис-
тра жи ва ња Хи лан дар ског ме-
ди цин ског ко дек са и збор ни ка 
срп ске на род не ме ди ци не по-
ка за ла су да је ме ди ци на ко ја је 
до сре ди не 20. ве ка по гре шно 
сма тра на на шом ет но-ме ди ци-
ном, на ста ла, за пра во, на пре-
ра ђе ним пре во ди ма ла тин ских 
спи са.

У сред њо ве ков ној Ср би ји по-
сло ви ма ле че ња, осим ле ка ра 
ко ји су за вр ши ли ме ди цин ске 
шко ле, слич но као и у дру гим 
зе мља ма Евро пе, ба вио се да-

ле ко ве ћи број са мо у ких, та ко-
зва них ем пи ри ка, ко ји су ле-
кар ску ве шти ну из у ча ва ли као
за нат. Осим Ко дек са, би ло је и
дру гих пре во да при ку пље них у
те ра пиј ске збор ни ке ко ји су би-
ли нај по пу лар ни ји спи си сред-
њо ве ков не ме ди ци не, и чу ва ни
као нај ве ћа дра го це ност ко ја је
оста вља на по том ци ма у на сле-
ђе. На род ни ле ка ри су пре пи-
си ва ли њи хо ве до тра ја ле стра-
ни це, по не кад ме ња ли са др жи-
ну ре цеп та, до пи си ва ли но ве.
То су би ли је ди ни при руч ни ци
по ко ји ма се на род ле чио па су
њи хо ви вла сни ци има ли ве ли-
ки углед.

Власт Ту ра ка пре ки ну ла је раз-
вој свих гра на на шег кул тур ног
жи во та, па та ко и ме ди ци не, ко-
ја ће све до по ја ве пр вог ле ка ра
Ср би на, Јо ва на Апо сто ло ви ћа,
са док тор ском ди пло мом Јен-
ског уни вер зи те та, 1757. го ди-
не, оста ти на те ме љи ма са лерн-
ско-мон пе ље ске шко ле. У 18. и
19. ве ку уче ни Ср би са те ри то-
ри је Аустри је, сле де ћи про све-
ти тељ ске иде је о по тре би уна-
пре ђе ња здра вља ста нов ни ка,
по че ли су да штам па ју број не
здрав стве не пу бли ка ци је на
срп ском је зи ку. По сле Дру гог
срп ског устан ка, срп ски сту ден-
ти ко ји су за вр ша ва ли ме ди ци ну
у Бе чу и на дру гим европ ским
уни вер зи те ти ма, под стак ну ти 
ро до љу бљем до ла зи ли су у још
увек ва зал ну Ср би ју да по ди жу
здрав стве ну за шти ту ста нов ни-
штва. Пр ви ле кар у Ми ло ше вој

Ср би ји био је др Јо ван Сте јић,
ро ђен у Ара ду, 1803. го ди не.
Док то ри рао је у Бе чу, 1829. го-
ди не, и од мах пре шао у Ср би ју
да бу де ле кар свог до бро тво ра,
Је вре ма Обре но ви ћа, а за тим
и кне за Ми ло ша. У Бе о гра ду је
1872. го ди не фор ми ра но и Срп-
ско ле кар ско дру штво са ци љем
да уна пре ђу је здрав стве ну кул-
ту ру, а брз успон срп ске ме ди-
ци не на ста вљен је осни ва њем
Ме ди цин ског фа кул те та 1921, и
ње го вим да љим ра дом.

Ду шко Вук са но вић

КУЛ ТУР НА БА ШТИ НА

На уч на ме ди ци на у Ср би ји

Пр ве ме ди цин ске уста но ве
Све ти Са ва је осно вао пр ву срп ску бол ни цу у Хи лан да ру, 1199.

го ди не, на ме ње ну пр вен стве но за ле че ње ка лу ђе ра. За тим је 

осно вао и пр ву бол ни цу на те ри то ри ји срп ске др жа ве, у ма на-

сти ру Сту де ни ца, 1208. го ди не. Бол ни ца се зва ла „Све ти дух” 

и у њој су по сто ја ла одво је на оде ље ња за ду шев не и те ле сне 

бо ле сни ке. Сту де нич ким ти пи ком из 1215. го ди не про пи са на

су пра ви ла оп хо ђе ња с бо ле сни ци ма. С об зи ром на то да су ове

уста но ве би ле на ме ње не ис кљу чи во за ле че ње, оне спа да ју у

ред нај ста ри јих бол ни ца у Евро пи.

Хи лан дар ски 

ко декс
Хи лан дар ски ме ди цин ски 

ко декс, спис не по зна тих 

ауто ра из 15. ве ка, нај дра-

го це ни ји је спо ме ник ста ре

срп ске ме ди ци не. От крио га 

је 1952. го ди не у хи лан дар-

ској би бли о те ци Ђор ђе Сп.

Ра дој чић. На род на би бли о-

те ка Ср би је 1980. је об ја ви ла 

фо то тип ско из да ње хи лан-

дар ског ру ко пи са са 414 

стра на фак си ми ла, а де вет 

го ди на ка сни је об ја вље на 

је тран скрип ци ја ру ко пи са

и пре вод ста ро сло вен ског 

тек ста на са вре ме ни срп ски

је зик. У Ко дек су су са бра ни 

ме ди цин ски спи си европ-

ске на у ке од 12. до 15. ве ка, 

ко ји по ка зу ју да је Ср би ма у

сред њем ве ку би ла до ступ на

европ ска на уч на ме ди ци на и

да је у нас би ло вр ло уче них 

ле ка ра.
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погледи

За раз ли ку од нас ов де, 
прав ни струч ња ци
с оне стра не оке а на
са ве ту ју бу ду ћим
су пру жни ци ма
пот пи си ва ње
пред брач ног уго во ра 
да би за шти ти ли
на след ни ке и ли ши ли 
се бе до дат них
фи нан сиј ских оба ве за

Не ко ће то на зва ти сен за-
ци јом. Не де ша ва се сва-
ки дан да мла до же ња има

сто го ди на, а мла да де ве де сет и
не ку, по пут Фо ре ста и Ро уз Лан-
свеј из Ка ли фор ни је, нај ста ри јих
мла де на ца на све ту, чи је су вен-
ча ње по сле три де це ни је „за ба-
вља ња”, про ле тос за бе ле жи ли
ме ди ји ши ром пла не те.

По сто је, ме ђу тим, и
брач не сен за ци је о ко-
ји ма но ви не не пи шу, 
али ко је у око ли ни
глав них ак те ра има-
ју ефе кат бом бе.

Ве ћи на ро ди те ља 
(ако се ру ко во ди-
мо тра ди ци о нал ним
по ро дич ним устрој-
ством) пре или ка сни-
је оче ку је да од свог
под млат ка чу је ре че ни цу
„же ним се”/„уда јем се”. Да ли
ће их, пак, она об ра до ва ти или 
сне ве се ли ти, дру га је при ча и
за ви си од мно го че га. Али, шта
ка да де ци ова кву сво ју из не над-
ну на ме ру об на ро ду је 80-го ди-
шњи отац или мај ка?

Ако је не при пре мље на, као
што углав ном би ва, по ро ди ца се
на рав но на ђе у шо ку, али убр зо
по том на сту па ју за бри ну тост и
љут ња, што та ко ђе не тре ба да
чу ди. Су ви шно је под се ћа ти да
сту па ње у брак у би ло ком жи вот-
ном до бу пред ста вља до га ђај ко-
ји су штин ски ме ња жи вот и ути че
на све до та да шње од но се.

Ме ђу тим, што су но во пе че ни
брач ни парт не ри ста ри ји, ком-
плек сност њи хо ве од лу ке има
ве ћу те жи ну, под ра зу ме ва ве ће
оба ве зе за сва ког од њих, али

има и ве ћи ра спон деј ства на 
њи хо во не по сред но окру же ње, 
од но сно по том ство, скре ћу па-
жњу упу ће ни.

Да за бо ра ви мо на ста тус на-
ших увре дљи во си ро ма шних 
пен зи о не ра, за 70-го ди шња ка 
или 80-го ди шња ка у не кој раз-
ви је ној зе мљи мо же се прет-
по ста ви ти да је сте као не ка кав 
име так, да има ку ћу, уште ђе ви-
ну, би ло шта са чи ме бу ду ћи на-
след ни ци сва ка ко ра чу на ју.

Али, брак ме ња све. Јед но „да” 
пред ма ти ча рем ру ши пла но ве 
мла дих и не стр пљи вих по то ма-
ка, ли ша ва ју ћи их знат ног де ла 
на след нич ких пра ва ко ја су узи-
ма ли здра во за го то во, с об зи-
ром на то да све 

што би при па ло са мо њи ма са да 
тре ба да де ле са но вим чла ном 
по ро ди це.

То су прак тич на али ва жна пи-
та ња, па у праг ма тич ној Аме ри-
ци, на при мер, по сто ји ве ли ки 
број прав ни ка спе ци ја ли зо ва-
них упра во за ре ша ва ње про-
бле ма ко ји ис кр са ва ју сту па-
њем у брак у по зном до бу, док 
на сај то ви ма, по чев од „Њу јорк 
тај мса” до дру гих ве ли ких гла-
си ла, струч ња ци да ју прав не са-
ве те о то ме ка ко из бе ћи раз не 
фи нан сиј ске зам ке. И, сва ка ко, 
нај че шће се по ми њу оси гу ра-

ње, пен зи је, по ре ске оба ве зе и 
на след ство. И по врх све га, тро-
шко ви ле че ња.

Те су пре по ру ке ве ро ват но 
ко ри сне, али зву че као са вет 
не ко ме ко ула зи у по слов ни од-
нос, а не у за јед ни цу ко ја под ра-
зу ме ва бли скост, то пли ну и емо-
ци ју. Го то во без раз ли ке, свим 
бу ду ћим сре до веч ним или ста-
ри јим су пру жни ци ма су ге ри ше 
се да оба ве зно пот пи шу пред-
брач ни уго вор у ко јем ће све 
те ме око имет ка, на след ства, 
оба ве за би ти раз мо тре не и до-
го во ре не. Па се, ре ци мо, на јед-
ном ме сту ка же да у спо ра зу му 
мо же да се на ве де да су пру жни-
ци не ма ју оба ве зу да из др жа ва-

ју јед но дру го. 

Без те став ке, на и ме, „по сто ји 
опа сност да би је дан од су пру-
жни ка мо гао да бу де ту жен због 
не пла ће них бол нич ких тро шко-
ва оног дру гог”.

Та ко ђе, на во ди прав ни кон сул-
тант Крејг Ривз у „Њу јорк тај мсу”, 
„ако је је дан су пру жник у до му 
за ста ре и не мо же да пла ћа тро-
шко ве, мо гућ је раз вод. То је сте 
жа ло сно ре ше ње, али за хва љу-
ју ћи пред брач ном уго во ру бар 
су пру жник ко ји ни је у до му мо-
же да са чу ва свој име так”.

Ипак је то Аме ри ка, а она је 
да ле ко. Оно што мо же да се по-

ре ди је сте сва ка ко број бра ко ва
ста рих ко ји је у стал ном по ра-
сту и код нас и у Евро пи, као и 
пре ко оке а на. И ту смо све до ци 
јед ног за ни мљи вог фе но ме на.

Док се мла ђи све те же и све
ка сни је од лу чу ју на озва ни че ње 
ве зе брач ним па пи ром, и ра ди-
је би ра ју за јед нич ки жи вот без 
фор мал них оба ве за, ста ри ји се 
опре де љу ју за кла сич ну брач ну 
за јед ни цу и осе ћај или при вид 
си гур но сти ко ји им она пру жа.

Му шкар ци те же под но се уса-
мље ност, те се удов ци че шће 
од лу чу ју на но ви брак не го удо-
ви це. До ду ше, у то ме не ку уло-
гу игра и ста ти сти ка, јер же не у 
про се ку жи ве ду же. Пре ма аме-
рич ким ис пи ти ва њи ма од пре 
не ко ли ко го ди на, у нај ста ри јој 
по пу ла ци ји би ло је 47 од сто 
удо ви ца, а са мо 14 од сто удо-

ва ца. Али и кад се раз ве ду, 
же не, за раз ли ку од му-

шка ра ца, не жу ре по-
но во у дру ги брак. У 

ста ро сној гру пи од 
45 до 64 го ди не, на 
хи ља ду аме рич-
ких же на по но во
се уда ло 30, а му-
шка ра ца се оже-
ни ло 67, по ка за ло 

је по ме ну то ис тра-
жи ва ње.
И без ста ти стич ких

по ка за те ља и ве ли ких 
на уч них сту ди ја сва ко од 

нас за пра во мо же да ви ди и 
на слу ти раз ло ге за што се дво-
је љу ди са већ ду гим ве ком иза 
се бе ре ши да пре о ста ле го ди не 
про ве де за јед но.

Не кад су ту од лу чу ју ћи ег-
зи стен ци јал ни раз ло зи, не кад 
при ја тељ ска на кло ност, обо-
стра на по тре ба за бли ско шћу 
или же ља да се по бег не од уса-
мље но сти, рет ко али са свим ро-
ман тич но у пи та њу је и љу бав на
при ча нео ства ре на у мла до сти.

Ово је сад мо жда дру га, иде а-
ли зо ва на крај ност у по ре ђе њу с
при чом о раз о ча ра ним и не за-
до вољ ним на след ни ци ма, али 
ре ал ност је и јед но и дру го. Као 
и чи ње ни ца да је удво је ипак 
лак ше.

Д. Дра гић

БРАК У ПО ОД МА КЛИМ ГО ДИ НА МА

Зам ке по зног „да”
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Раз ви је ни свет се су о ча ва
са го то во не ре ши вим
про бле мом: ка ко да ис пу ни
оно што је у сво јим 
пен зиј ским си сте ми ма обе ћао

Не ве се ле ве сти о ста њу др жав них ра-
чу на у мно гим зе мља ма сти жу го то-
во сва ко днев но. Већ хро нич на кри-

за у Грч кој по след њих не де ља еска ли ра ла
је до тле да се њен бан крот, па и из ла зак из
евро зо не, ви ше не по ми њу са мо као те о-
рет ска мо гућ ност, не го и као прак тич на ре-
ал ност.

У ме ђу вре ме ну, ду жнич ка „за ра за” се ши-
ри. Фран цу ске бан ке су у не во ља ма за то
што су ису ви ше свог ка пи та ла ин ве сти ра ле
у грч ки бан кар ски си стем. Ита ли ји је упра-
во сма њен кре дит ни реј тинг, па ће ње но за-
ду жи ва ње из да ва њем др жав них об ве зни ца
по ста ти ску пље, јер ће ин ве сти то ри зах те-
ва ти ве ће ка ма те.

На је се њем за се да њу два глав не фи нан-
сиј ске ин сти ту ци је све та, Свет ске бан ке и
Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да – ин сти-
ту ци ја ство ре них још по сле Дру гог свет ског
ра та да бу ду гло бал ни фи нан сиј ски ва тро-
га сци, по ли цај ци и хит на по моћ у исто вре-
ме – та ко ђе је кон ста то ва но да свет ула зи у
опа сну фа зу кад је реч о еко ном ским пер-
спек ти ва ма и фи скал ној ста бил но сти. У пр-
вом слу ча ју реч је о стра хо ва њи ма од но вог
кру га ре це си је, а у дру гом о опа сној не рав-
но те жи др жав них ра чу на, не са мо на пе ри-
фе ри ји евро зо не, не го и у мно гим ва жним
еко но ми ја ма За па да.

Шта је у та квим окол но сти ма суд би на
оних ко ји за ви се упра во од ових фак то ра,
од еко ном ског ра ста и бу џет ских рав но те-
жа – пен зи о не ра?

Раз у ме се, и они де ле суд би ну сво јих еко-
но ми ја. У ве ћи ни раз ви је них зе ма ља 60 од-
сто пен зи ја обез бе ђу је др жа ва. И у ве ћи ни
је пен зиј ски си стем ло ше ис пла ни ран. Пен-
зи је се углав ном ис пла ћу ју из те ку ћих до-
при но са, од но сно од опо ре зи ва ња пла та
оних ко ји ра де.

Овај прин цип не би био то ли ко лош да се

не су о ча ва са ве ли ким про бле мом: стал ним
по ве ћа њем не сра зме ре из ме ђу бро ја оних
ко ји ра де и бро ја из др жа ва них (пен зи о не-
ра). У ве ћи ни за пад них зе ма ља по сле рат на
„беј би бум” ге не ра ци ја (они ро ђе ни из ме ђу
1946. и 1964) од ла зи у пен зи ју, док је ге не-
ра ци ја по сле њих – њи хо ва де ца – знат но
ма ло број ни ја и због то га при ну ђе на да по-
не се мно го ве ћи те рет за из др жа ва ње ге не-
ра ци је сво јих ро ди те ља.

Сем то га, оно што је ци ви ли за циј ско до-
стиг ну ће – да се про ду жа ва жи вот ни век –
по ста је и до дат ни те рет. У го то во свим зе-
мља ма ана ли зе по ка зу ју да ће за де це ни ју
или две фон до ви би ти ис пра жње ни, а са-
мим тим си стем ће по ста ти нео др жив.

Све зе мље, укљу чу ју ћи ту и оне нај бо га-
ти је, за то су у те шким не до у ми ца ма: да об-
у зда ју тро шко ве са јед не стра не, а да исто-
вре ме но мно го број не ко ји су за вр ши ли
свој рад ни век не осу де на де це ни је по зног
жи во та у си ро ма штву.

Сву да су на днев ном ре ду ре фор ме пен-
зиј ских си сте ма али ниг де не ма уни вер зал-
не, а по го то во не иде ал не фор му ле ко ја би
овај про блем ре ши ла. Си ту а ци ја у сва кој
зе мљи је раз ли чи та. Сви ма је, ме ђу тим, за-
јед нич ко то да је оба ве зе сво је вре ме но би-
ло ла ко пре у зи ма ти, а да је да нас те шко и
ску по ис пу ња ва ти их.

У ис тра жи ва њу ко је је спро ве де но у
окви ру ОЕЦД-а, Ор га ни за ци је за еко ном ску
са рад њу и раз вој, ко ја да нас има 34 др жа ве
чла ни це чи ји се си сте ми за сни ва ју на по ли-
тич кој де мо кра ти ји и тр жи шној еко но ми ји,
ни јед на ни је до би ла нај ви шу оце ну у ка те-
го ри ји аде кват но сти и одр жи во сти сво јих
пен зиј ских си сте ма. Оце ну „вр ло до бар” 

за слу жи ло је тек не ко ли ко зе ма ља у ко ји-
ма је ова област нај у ре ђе ни ја (Хо лан ди ја,
Швај цар ска, Швед ска, Аустра ли ја и Ка на да).
Оста ле су про шле са трој ка ма и двој ка ма –
уте шно је је ди но да ни јед на ни је оце ње на
је ди ни цом.

То ис тра жи ва ње (ура ди ла га је кон сул-
тант ска ку ћа за фи нан си је и кон сал тинг
„Мер сер”, ко ја има 19.000 за по сле них и кли-
јен те у 40 зе ма ља) по ка за ло је да је да нас
го то во сву да нај бо љи на чин да се сма њи
укуп но пен зиј ско оп те ре ће ње – да љу ди
ра де ду же. То ком тих до дат них го ди на при-
ма ће пла те (ве ће од пен зи ја), до при не ће
по ве ћа њу бру то на ци о нал ног про из во да и
ти ме сма њи ти тро шак пен зи ја.

У том прав цу – по ди за њу го ди на за од-
ла зак у пу ну пен зи ју – иду и го то во све ре-
фор ме. Ова кво ре ше ње до не кле убла жа ва
и про блем оску ди це мла де рад не сна ге. Са
ра сту ћим жи вот ним ве ком сви трен до ви
ука зу ју да ће но ва гра ни ца за пре ста нак ак-
тив ног ра да са са да шњих 65, у не та ко да ле-
ко вре ме би ти по ме ре на на 70!

Оно што је та ко ђе из ну да, то је да се за у-
ста ви сву да при сут на прак са да се у пен зи ју
иде пре вре ме но, из ра зних раз ло га. Слу ча-
је ви ка да не ко за и ста ни је ви ше спо со бан
да ра ди се, на рав но, из у зи ма ју, али кри те-
ри ју ми ће ипак би ти по о штре ни.

Пре ма јед ној ра чу ни ци, са мо ели ми ни-
са ње зло у по тре ба у по ступ ку пре вре ме ног
пен зи о ни са ња у Европ ској уни ји би за сле-
де ћих двадесет го ди на ком пен зо ва ло до-
дат но оп те ре ће ње због про ду жа ва ња жи-
вот ног ве ка. До вољ но за пре дах док се све
не по ста ви на са свим но ве те ме ље.

Ми лан Бе кин

ОБЕЗ БЕ ЂИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ ЈА КАО ГЛО БАЛ НИ ИЗА ЗОВ

Но ва
гра ни ца

– 70
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хроника

Иовог сеп тем бра у Ру ми
је одр жа на ту ри стич ко-
при вред на ма ни фе ста-

ци ја ко ја је на не ко ли ко ло ка-
ци ја у гра ду и око ли ни оку пи ла
ве ли ки број уче сни ка и по се ти-
ла ца. У окви ру че твр те по ре-
ду „Рум ске је се ни” одр жа ни су
ет но-фе сти вал хра не и му зи ке,
са јам ме да, так ми че ње у во жњи
фи ја ке ри ма, Ба зар кре а тив но-
сти, а у из ле ти шту Бор ко вац
над ме та ње у ку ва њу ри бљег па-
при ка ша и мо то ри ја да.

Уче сни ке и го сте нај пре је
по здра ви ла Јул ки ца Си мић из
По кра јин ског се кре та ри ја та за
по љо при вре ду, а ма ни фе ста-
ци ју је отво рио Го ран Ву ко вић,
пред сед ник оп шти не Ру ма.

– Је сен је вре ме ка да се су ми-
ра ју ре зул та ти у по љо при вре ди,
а 2011. је би ла јед на од род них
го ди на. Оку пи ли смо се да по-
ка же мо шта смо про из ве ли на
њи ви и шта су вред не Сре ми це
ура ди ле у сло бод но вре ме – ре-
као је Ву ко вић.

Дуж Глав не ули це Ру мља ни су
по здра вља ли ви ше од 300 уче-

сни ка у де фи леу – чла но ве кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва у 
на род ним но шња ма, чла но ве 
школ ских сек ци ја и хо ро ва, ма жо-
рет ки ње из Пан че ва, фи ја ке ри сте, 
мо то ци кли сте и олд тај ме ре.

Ве о ма жи во би ло је и на Град-
ском тр гу где су по ста вље не те-
зге. Ет но-фе сти вал хра не и му-
зи ке оку пио је око 40 уче сни ка, 
углав ном са под руч ја Сре ма. Ре-
ђа ли су се „За са ви ца”, Бан стол, 
Не ра дин, Ге рон то ло шки цен-
тар „Срем”, Па влов ци, Ру ма... На 
штан ду Ге рон то ло шког цен тра 
мо гли су се ку пи ти руч ни ра до-
ви ко ри сни ка – ешар пе и ма ра-
ме од сви ле, хе кла ни стол ња-
ци, та шне и кор пи це, штри ка не 
блу зе, џем пе ри...

На те зга ма са пче ли њим про-
из во ди ма ли вад ски мед, ли пов, 
ба гре мов, мед са зе ле ним ора-
шчи ћем, мед за про ста ту, за бо-
ле сти штит не жле зде... Ра ки ја 
ме до ва ча, ора хо ва ча, про по-
лис, ма тич на млеч...

На Ба за ру кре а тив но сти пред-
ста ви ло се 30 уче сни ка из 16 
гра до ва Ср би је. Сво је ру ко тво-

ри не из ло жи ли су умет ни ци из 
Бе о гра да, Но вог Са да, Сом бо ра, 
Су бо ти це, Зре ња ни на, Вр ба са, 
Пан че ва и дру гих ме ста.

Ва сил ка Зла та нов из Су бо ти-
це би ла је пр ви пут на „Рум ској 
је се ни”, а на ње ном штан ду Ру-
мља ни су мо гли да ку пе му зич-
ке ку ти је, ку ти је за на кит, на кит 
од ста кла и дру го.

Би ло је на те зга ма и ко ла ча, 
сла них и слат ких. По се ти о ци су 
их ку по ва ли, про ба ли, а по је ди-
не вред не до ма ћи це ну ди ле су 
сво је ђа ко ни је де ци и ку ћи да 
их по не су.

Да ље од цен тра, на јед ном од 
рум ских фуд бал ских ста ди о на, 
одр жа но је так ми че ње у во жњи 

фи ја ке ри ма. Три де се так еки па 
так ми чи ло се у во жњи јед но-
пре га, дво пре га и ви ше пре га. А 
у из ле ти шту Бор ко вац ку ли на-
ри су се над ме та ли у спра вља-
њу ри бљег па при ка ша, чи ји је 
ми рис ма мио по се ти о це.

У овом из ле ти шту, као и про-
шле го ди не, за љу бље ни ци у мо-
то ре са под руч ја це ле Ср би је 
има ли су скуп ко ји је тра јао до 
ју тар њих ча со ва.

Ге не рал ни по кро ви тељ ма-
ни фе ста ци је би ла је СО Ру ма, а 
је дан од ор га ни за то ра По љо-
при вред на струч на слу жба „Ру-
ма” (ПСС).

– Уло га По љо при вред не 
струч не слу жбе је у ис пи ти ва-
њу по тен ци ја ла и умре жа ва њу 
свих ак те ра у раз во ју агро ту ри-
зма, ко ји је не рас ки ди во ве зан 
за по љо при вре ду. Агро ту ри-
зам пру жа до дат не мо гућ но сти 
за еко ном ско ја ча ње ру рал них 
сре ди на, а овом ма ни фе ста ци-
јом по ку ша ва мо да под стак не-
мо оста нак мла дих на се лу и 
ак тив но уче шће же на у до ма-
ћин стви ма. По ред то га, учи мо 
зе мљо рад ни ке да хра на пла-
си ра на у та њи ру ту ри сти ма до-
но си знат но ви ши при ход не го 
при мар на про из вод ња – ре кла 
је за „Глас оси гу ра ни ка” Сан да 
Кље шта но вић, ор га ни за тор ка 
из ПСС у Ру ми. 

Сва де ша ва ња на „Рум ској је-
се ни” би ла су за чи ње на му зи-
ком там бу ра ша, а свој до при нос
да ли су и Ан самбл на род них 
ига ра и пе са ма „Бран ко Ра ди че-
вић” и „Де ца чу ва ри тра ди ци је – 
Ђе рам”. Д. Р.

ОДР ЖА НА „РУМ СКА ЈЕ СЕН”

Ет но-хра на, фи ја ке ри,
олд тај ме ри ...
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У по след ње три го ди не Удру-
же ње пен зи о не ра и ин ва ли да 
ра да Бо љев ца по дру ги пут је до-
би ло Сеп тем бар ску на гра ду ове 
оп шти не.

– По пу ла ци ја од око 4.000 пен-
зи о не ра нај број ни ја је ка те го ри ја 
ста нов ни штва у оп шти ни, а мно-
го број не ак тив но сти ових нај ста-
ри јих жи те ља пре по зна тљи ве су 
у сва кој од два де се так ме сних за-
јед ни ца – ис ти че Звон ко Мар ја но-
вић, пред сед ник овог удру же ња.

Зву чи по ма ло па ра док сал но 
да су ових вру ћих лет њих да на 
по мно гим се ли ма нај по се ће ни-
ји би ли клу бо ви пен зи о не ра, а у 
клу бу пен зи о не ра у Бо љев цу, ко-
ји ра ди то ком чи та вог да на, ве ћа 

је гу жва не го у би ло ко јој ка фа ни.
Ру ко вод ство удру же ња се из-

бо ри ло да, уз по моћ оп штин ског 
бу џе та, пен зи о не ри има ју ре гре-
си ран ауто бу ски пре воз до цен-
тра оп шти не, омо гу ће но је свим 
чла но ви ма да ко ри сте бес ка мат-
ну по зај ми цу, ор га ни зо ва но је 
снаб де ва ње зим ни цом и огре вом, 
че сто се раз ме њу ју дру гар ске по-
се те ме ђу пен зи о не ри ма Ср би је и 
Бу гар ске, а ре дов не су и по се те и 
по моћ ста рим и из не мо глим осо-
ба ма у се о ским на се љи ма.

– Иако је Бо ље вац не раз ви-
је на оп шти на, са ма лим бро јем 
мла дих и за по сле них љу ди, за-
хва љу ју ћи пен зи о нер ској ор га-
ни за ци ји, ста ри ји љу ди жи ве свој 

пу ни жи вот и не осе ћа ју се ни ма-
ло за по ста вље но – ка же Звон ко
Мар ко вић, пред став ник ПУПС-а,
пар ти је ко ја је та ко ђе ини ци ра ла

мно го број не ак тив но сти ве за не
за ле кар ске пре гле де, снаб де-
ва ње и дру же ње љу ди у тре ћем
до бу. Р. Ми ла ди но вић

На не дав но за вр ше ном 26. 
„Вин ском ба лу”, у Вла со тин цу, 
за нај бо љег ви но гра да ра и ви-
на ра, про из во ђа ча цр них ви на, 
про гла шен је Ми ћа Ца кић, пен-
зи о нер из се ла Да дин ца. То је 
ње му че твр та уза стоп на по бе да 
на нај пре сти жни јој при вред но-
ту ри стич кој ма ни фе ста ци ји у 
гра ду на оба ла ма Вла си не.

У Да дин цу се ви но гра дар-
ством ба ве го то во све по ро ди це 
и то је тра ди ци ја ко ја се пре но-
си с ко ле на на ко ле но. По ви ну 
се овај крај нај пре и про чуо јер 
не ма так ми че ња на ко ме да ди-
нач ки ви но гра да ри и ви на ри 
ни су по бе ђи ва ли. Нај вред ни ји 
ме ђу њи ма, бар по след њих де-
сет го ди на, је сте Ми ћа Ца кић 
ко ји, иако пен зи о нер, не на пу-
шта сво је бес пре кор но уре ђе не 
ви но гра де.

– Све је то за са дио мој отац, 
а са да не гу је мо брат Си ни ша, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста, и ја 

– бе се ди Ца кић, скром ни пен-
зи о нер и вр сни ви но гра дар, ко-
ји сам не пи је и мо ра да по сто ји 
за и ста „озби љан” раз лог да на-
здра ви, али су у ње гов дом сви 
до бро до шли на ча шу ви на.

Ми ћа Ца кић ис ти че да успе-
шну об ра ду ви но гра да, про из-
вод њу и про да ју ви на од лич ног 

ква ли те та не би мо гао да оства-
ри да не ра ди за јед но са бра том
Си ни шом ко ји је за ду жен за фи-
нан си је.

Се ло Да дин це, где жи ве Ца ки-
ћи, по ред нај леп шег ви на у вла-
со ти нач ком кра ју, про чу ло се и
као ме сто ко је има нај ви ше ин-
те лек ту а ла ца у од но су на број

ста нов ни ка. Ов де је де це ни ја ма
по себ но при вла чан док тор ски
по зив па би, ка ко ка жу у ша ли,
мо гли да фор ми ра ју не ко ли ко
кон зи ли ју ма!

Да дин це се на ла зи у пла нин-
ској не до ђи ји, у „ле пом исеч ку
при ро де”. Од сто ти ну ку ћа, у
са мо пе де се так има до ма ћи-
на. Оста ле ми ри шу на – про ла-
зност.

– Оти шли ста ри на пут без
по врат ка, а њи хо ва де ца, ко ја
су по свр ша ва ла фа кул те те, кре-
ну ла су у „бе ли свет” – ка же Бо-
жи дар Пет ко вић, ду го го ди шњи
учи тељ у се лу.

И пред сед ник оп шти не Вла-
со тин це, Ср ђан Шу шу лић, ис-
ти че да сву по хва лу за слу жу ју
вред ни ви но гра да ри и ви на ри
као што је Ми ћа Ца кић јер је
при о ри тет ло кал не са мо у пра-
ве об но ва ви но гра да, јед ног од
сим бо ла Вла со тин ца.

Да ни ло Ко цић

МИ ЋА ЦА КИЋ ПО ЧЕ ТВР ТИ ПУТ
ПО БЕ ДИО НА „ВИН СКОМ БА ЛУ”

Пен зи о нер
из Да дин ца
нај бо љи ви нар

БО ЉЕ ВАЦ

Увек ак тив ни пен зи о не ри

Сеп тем бар ска на гра да је уру че на Звон ку Мар ја но ви ћу
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пензионерски кутак

ЋУ ПРИ ЈА

Ле па го ди шњи ца
Ге не ра ци ја ко ја је 1966. го ди не по ло жи ла за вр шни ис пит 

ме тал ске стру ке у шко ли за КВ рад ни ке у Ћу при ји, оку пи ла се 
по сле 45 го ди на на про сла ви го ди шњи це ма ту ре.

Није лако било доћи до свих адре са јер је мно го њих одав но 

на пу сти ло Ћу при ју, а не ки жи ве и у ино стран ству. Не за хвал ног, 
али иза зов ног за дат ка да оку пи ста ре дру го ве при хва тио се ћу-
приј ски пен зи о нер Ми ло сав Су бић ко ме су по ма га ли и чла но ви 
ор га ни за ци о ног од бо ра. Од 79 школ ских дру га ри ца и дру го ва 
ко ји су те го ди не за јед но сте кли за нат ско све до чан ство, њих 29 
је по твр ди ло до ла зак на „ма ту ру”, а ода зва ла су се и три њи хо ва 
про фе со ра. Про сла ва ма тур ске ве че ри одр жа на је у ве се лој ат-
мос фе ри, у ле пом ам би јен ту ре сто ра на „Ко ли ба”. С. М.

ДЕ СПО ТО ВАЦ

Сла ва Удру же ња
пен зи о не ра

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Де спо то вац на при-
го дан на чин про сла ви ли су сво ју сла ву на Ве ли ку го спо ји ну, 28.
ав гу ста.

Пред сед ник удру же ња, Мом чи ло Вук са но вић – Мо ма Бра-
да, уру чио је овом при ли ком по ве ље Дра го сла ву Ђу ка но ви ћу,
пред сед ни ку УО РФ ПИО, и Бо ри ви Ста ни са вље вић, се кре та ру
удру же ња. За хвал ни це за ду го го ди шњи рад до де ље не су Бо-
жи да ру Ни ко ди је ви ћу из Ми ли ве, Бран ки Об ра до вић из Де спо-
тов ца, Ви та ну Мар ја но ви ћу из Лом ни це, Рад ми ли Ми лен ко вић
из Ви тан ца, Ви то са ву Ми ла но ви ћу из Гра бо ви це и Удру же њу
пен зи о не ра оп шти не Ћу при ја.

На сла ви је би ло око 550 чла но ва и го сти ју, ко ји су до шли из
Бе о гра да, Ни ша, Вра ња, Кру шев ца, То по ле, Ла по ва, Сме де ре ва,
Ди ми тров гра да, Ја го ди не, Сви лајн ца, Ћу при је, Ћи ћев ца, Вар ва-
ри на и Ре ков ца. Г. О.ПО ЖЕ ГА

Окр ша ји код „Со де”
Го то во цео век у по же шкој оп шти ни тра је по пу лар ност ша-

хов ске игре ко ја „об у зи ма” све ге не ра ци је, али нај ви ше по бор-
ни ка ипак има ме ђу пен зи о не ри ма. Шах се игра у про сто ри-
ја ма Ша хов ског клу ба „По же га” ко ји је у елит ном ран гу на ше 
зе мље, али окр ша ји на цр но-бе лим по љи ма су и у ка фа на ма, 
бер бер ским рад ња ма, при ват ним ста но ви ма, у пар ко ви ма...

По же шки пен зи о не ри има ју сво је про сто ри је за ра зо но ду, 
али се нај ви ше нај ста ри јих ша хи ста оку пља у Со да џиј ској рад-
њи Ра ди во ја Авра мо ви ћа, ко ја због то га го ди на ма при вла чи 
по себ ну па жњу. Осам де се то го ди шњи Со да, ка ко га По же жа ни 
од ми ло ште још зо ву, је дан је од ва тре ни јих и си гур но нај ста-
ри јих на ви ја ча по же шког ша хов ског клу ба.

Сва ки сло бо дан тре ну так Ра ди во је ко ри сти да сед не за ша-
хов ску та блу и с не ким од ме ри сна гу, али и да пом но ки би цу је 
су сре те дру гих. На на шој сли ци по сма тра ду ел из ме ђу ФИ ДЕ 
мај сто ра Ду шка До ло ви ћа (ле во) и Ду ша на На сти ћа. М. П.

ЖА ГУ БИ ЦА

Бри га о чла но ви ма
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Жа гу би ца има пет на ест 

ме сних ор га ни за ци ја и тру ди се да сва ки пен зи о нер осе ти 
њи хо ву бри гу. Дру же ња, ме ре ње при ти ска и ше ће ра у кр ви, 
по се те ба ња ма и ма на сти ри ма, по де ла па ке та зим ни це, за ба-
ва и са рад ња са дру гим удру же њи ма, део су њи хо вих сва ко-
днев них ак тив но сти.

Не дав на по се та ма на сти ру Љу бо сти ња и Вр њач кој Ба њи 
оду ше ви ла је ви ше од пе де сет чла но ва ко ји су кре ну ли на 
овај из лет. Пен зи о не ри Жа гу би це по зи ва ју и дру га удру же ња 
да их по се те јер, ка ко ка жу, во ле да се дру же и сва ког ср дач но 
до че ка ју. П. П.
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ЉУ БО ВИ ЈА

По се та Ја го ди ни
Чла но ви Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра из Љу бо ви је

сва ког ме се ца иду на јед но днев не из ле те оби ла зе ћи ле па и
зна ме ни та ме ста Ср би је. Не дав но су би ли у Ја го ди ни и по се-
ти ли зо о ло шки врт, ет но парк и не ко ли ко са ти про ве ли у раз-
гле да њу гра да.

– На пу ту ка Ја го ди ни про шли смо кроз Ов чар ско-ка блар ску
кли су ру. За ста ли смо да се од мо ри мо у Ов чар ба њи у ко јој је
не ко ли ко срп ских све ти ња, ве о ма ле пих ма на сти ра. Пу то ва ње

је би ло за ни мљи во, про шли смо кроз Ужи це, Ча чак, Кра ље во и
Кра гу је вац и оду ше вље ни смо јер смо има ли при ли ку да ви ди-
мо и те гра до ве – ка же Ра ден ко Пу ца ре вић (88), нај ста ри ји љу-
бо виј ски пен зи о нер и ре до ван пут ник на сва ком из ле ту ко ји
ор га ни зу је ово удру же ње пен зи о не ра. М. М.

НИШ

Ба ње и ма на сти ри
Чла но ви Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра „Рат ко Па вло вић” 

из ни шке оп шти не Пан те леј ор га ни зо ва ли су до са да пет јед но-
днев них из ле та у исто то ли ко срп ских ба ња. „По ход” на бањ ско-
кли мат ска ле чи ли шта за по че ли су у Вр њач кој Ба њи, а на ста ви-
ли у Про лом ба њи, Гор њој Треп чи и Си ја рин ској ба њи, да би га
окон ча ли бо рав ком у Ри бар ској ба њи, где су ужи ва ли у ча ри ма
ко је ова ле по ти ца под но Ја стреп ца пру жа по се ти о ци ма.

У дру гој фа зи из ле та пен зи о не ри из ни шког на се ља Дур лан
по се ти ће срп ске ду хов не све ти ње, ма на сти ре Жи чу, Љу бо сти-
њу, Ђур ђе ве сту по ве, Ра ва ни цу и Ла за ри цу. Ово го ди шњи про-
грам Ко ми си је за од мор и ре кре а ци ју окон ча ће се, ка ко ка жу
Ми ли во је Ми лић, пред сед ник, и Ра до мир Пе шић, се кре тар
МО пен зи о не ра „Рат ко Па вло вић”, по се та ма кул тур но-исто риј-
ским зна ме ни то сти ма Кра гу јев ца, Ја го ди не, Не го ти на, За је ча-
ра и Пи ро та. С. Н.

ПИ РОТ

Златни прсти
У дво ри шту Му зе ја По ни ша вља у Пи ро ту, у пре кра сном ам-

би јен ту, 8. сеп тем бра уве че одр жа на је ма ни фе ста ци ја „Злат ни
пр сти” у ор га ни за ци ји удру же ња „Бе ли му гри”. По вод за овај
до га ђај био је дан осло бо ђе ња Пи ро та и два де сет го ди на не-
за ви сно сти Ма ке до ни је.

Ма ни фе ста ци ја „Злат ни пр сти” је на нај бо љи на чин пи рот-
ској јав но сти пред ста ви ла ма ке дон ска на ци о нал на је ла и ру-
ко тво ри не. У при пре ми су уче ство ва ле Ма ке дон ке ко је жи ве
у Ди ми тров гра ду, Бе лој Па лан ци, Пи ро ту и чла ни це удру же ња

„Бе ли му гри”. Оне су по ка за ле сву ра зно ли кост ма ке дон ске ку-
хи ње, од чу ве ног тав че на грав че, до пи ла ва, тур ли та ве, ма ли-
ђа на, а по се ти о ци ма су се по себ но до па ле пи ту љи це из ки чев-
ско-охрид ског кра ја, ка да иф и штип ска па стр мли ја.

По ред ма ке дон ских на ци о нал них је ла и дру гих ђа ко ни ја, у
дво ри шту му зе ја би ли су из ло же ни и руч ни ра до ви, де ло пи-
рот ских Ма ке дон ки. Ор га ни за то ри ма су по ма га ле и чла ни це
удру же ња „Вар дар” из Ни ша, ко је има ју бо га то ис ку ство у ор га-
ни за ци ји ова квих ску по ва.

Ма ни фе ста ци ју је отво ри ла и го сте по здра ви ла Ве се ла Ђор ђе-
вић, пред сед ни ца удру же ња „Бе ли му гри” у Пи ро ту. С. П.

ВО ДИ ЦЕ

У за ви ча ју Пе ре
То до ро ви ћа

И овог ле та у Во ди ца ма, род ном ме сту Пе ре То до ро ви ћа, 
одр жа но је тра ди ци о нал но пре ло на ко ме су вред не до ма-
ћи це из овог се ла пред по се ти о ци ма ме си ле по га че, кроф не, 
уштип ке, пра ви ле ко ла че, пле ле ча ра пе, пре ле ву ну… Ку вао 
се па суљ и ку ку руз, пе кла ра ки ја, и од вр бо вог пру ћа на ли цу 
ме ста пле ле кор пе.

– И све то као не ка да – ка же Во ја Ми кић из удру же ња „Ви до-
ва ча” – ка да смо ми као мла ди уз ло гор ску ва тру ор га ни зо ва ли 
пре ла на ко ји ма смо при ча ли, пе ва ли и игра ли.

И на овом пре лу игра ли су и пе ва ли чла но ви КУД-ова „Абра-
ше вић”, „Го ша” и „Ста но је Гла ваш”, а при ре ђе на је и из ло жба 
во ћа и руч них ра до ва удру же ња же на „Мо рав ска ша ре ни ца” 
из Ла по ва. Пред ста ви ли су се и чла но ви „Азањ ска по га че” и 
за ви чај них удру же ња „Ста но је Гла ваш” из Гли бов ца и „Ме зул” 
из Вла шког До ла. Пред сед ник удру же ња „Ви до ва ча”, Ми о драг 
За гор чић, по ру чио је при сут ни ма да ће до кра ја го ди не би-
ти за вр шен кров на спо мен-ку ћи Пе ре То до ро ви ћа, ко ја се 
уве ли ко гра ди у род ном се лу овог не ка да шњег по ли ти ча ра и 
но ви на ра. Сл. К.
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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

Пен зи о нер ка сам и жи вим у бе о град ском на-
се љу Ка ра бур ма. Оче ку је ме уско ро опе ра ци ја 
ку ка, а имам и низ дру гих обо ље ња па сам се 
обра ти ла Ге рон то ло шком цен тру на оп шти ни 
Па ли лу ла да ми, ако имам на то пра во по што 
жи вим са ма, на кон опе ра ци је омо гу ће по моћ 
ге рон то ло шке се стре док не бу дем по но во мо-
гла са мо стал но да се кре ћем. Ску пи ла сам и 
пре да ла све па пи ре и по сле не ког вре ме на су 
ме оба ве сти ли да је одо бре но да ме ге рон то ло-
шка се стра оби ла зи сва ки дан по два са та. На кон 
то га ми се ја ви ла јед на жен ска осо ба и ре кла да 
ће да до ђе код ме не да се до го во ри мо око пла-
ћа ња, по што ми пен зи ја за не ки ди нар пре ла зи 
20.000 па мо рам да пла тим не ку пар ти ци па ци ју.

Ја сам се сло жи ла и она се су тра дан по ја ви-

ла. Уме сто би ло ка квог до го во ра по че ла је да ме
убе ђу је да од у ста нем од свог зах те ва јер ћу на-
вод но да че кам го ди ну да на и јер то ни је ни шта
по себ но, а ни је зна ла ни да ми ка же шта тач но
ра ди ге рон то ло шка се стра. Ја сам јој од го во-
ри ла да сам че ка ла и опе ра ци ју ку ка па сам је
до че ка ла и да не ћу да од у ста нем, а он да је она
по че ла да ме ис пи ту је да ли имам де цу и што ме
она не оби ла зе сва ки дан и на кра ју ми ре кла да
сам ја уства ри за дом. Би ла сам пот пу но из не на-
ђе на и за пре па шће на и по но ви ла јој да не ћу да
се пре до ми слим, али сад ствар но не знам шта и
ка да мо гу да оче ку јем. Мо лим вас да се рас пи та-
те да ли је ова кав по сту пак не ка нор мал на про-
це ду ра или је ово не што из у зет но.

Име и адре са по зна ти Ре дак ци ји

Како до помоћи
геронтолошке сестре

Со ци јал но-по ли тич ки за ко ни Ју го сла ви је
Ра ди ре гу ли са ња при ли ка и рад них од но ша ја тог „ин ду стриј ског” рад ни-

штва, до не ти су још 1922. За кон о за шти ти рад ни ка, За кон о ин спек ци ји
ра да, За кон о оси гу ра њу рад ни ка и За кон о пен зи о ном оси гу ра њу рад ни ка у 
Сло ве нач кој и Дал ма ци ји, ко ји ма је 1924. сле дио Пра вил ник о ру дар ским бра-
тим ским бла гај на ма, а 1927. Уред ба о по сре до ва њу ра да. Ови за кон ски про-
пи си до пу ња ва ни су то ком сле де ћих го ди на до пу на ма и из ме на ма Уред бе о
по сре до ва њу ра да и ра зним со ци јал но-по ли тич ким од ред ба ма За ко на о рад-
ња ма, фи нан сиј ских и дру гих за ко на. Ве лик на пре дак учи њен је 1937. го ди не
ка да је из да та Уред ба о утвр ђи ва њу ми ни мал них над ни ца, за кљу чи ва њу ко-
лек тив них уго во ра, по ми ре ња и ар би тра жи, ко јом се сва ком рад ни ку обез-
бе ђу је за кон ски ми ни мум за ње гов рад. На да ље је 1937. го ди не из да та Уред ба
о спро во ђе њу оси гу ра ња за слу чај из не мо гло сти, ста ро сти и смр ти, ко јом
се За кон о оси гу ра њу рад ни ка спро во ди у жи вот и у овој сво јој тре ћој гра ни.
Ко нач но се спре ма у тој го ди ни и про ши ре ње ва жно сти За ко на о пен зи о ном
оси гу ра њу слу жбе ни ка на це лу зе мљу.

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

Со ци јал но оси гу ра ње у Ре пу бли ци Ср би ји
Од устав них од ред би у окви ру људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, пре ко на ци о нал них про пи са, кроз за кон ску и под за кон-

ску ре гу ла ти ву, си стем со ци јал ног оси гу ра ња у Ре пу бли ци Ср би ји за у зи ма ва жно ме сто. У овој обла сти део прав ног по рет ка Ср-
би је чи не и оп ште при хва ће ни прин ци пи и пра ви ла ме ђу на род ног пра ва
и ме ђу на род ни уго во ри ко је је на ша зе мља за кљу чи ла, од но сно ко ји ма је
при сту пи ла. По јам со ци јал ног оси гу ра ња, у ужем сми слу, под ра зу ме ва све
гра не тог оси гу ра ња, а у окви ру прав них про пи са обла сти – здрав стве ног
оси гу ра ња, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и оси гу ра ња за слу чај не-
за по сле но сти.

У обла сти со ци јал ног оси гу ра ња на сна зи су За кон о здрав стве ном оси гу-
ра њу, За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу, За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти, За кон
о усло ви ма за за сни ва ње рад ног од но са са стра ним др жа вља ни ма и За кон
о до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. По ред на ве де них за ко-
на, област со ци јал ног оси гу ра ња је уре ђе на и ме ђу на род ним би ла те рал ним
уго во ри ма о со ци јал ном оси гу ра њу ко је је Ре пу бли ка Ср би ја за кљу чи ла са
дру гим зе мља ма, као и кон вен ци ја ма и ак ти ма ме ђу на род них ор га ни за ци ја
као што су Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да, Са вет Евро пе и дру ге. Ј. О.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

У пен зи ју по си ли за ко на

Сло ве нач ка пен зи ја

На кна да за ин ва лид ност

По твр да о ре дов ном шко ло ва њу

До при нос за до пун ску де лат ност

?
Љи ља на Ба бо вић, Брус: Мо лим Вас за об ја шње ње да ли же-

на са на вр ше них 60 го ди на жи во та и 28 го ди на рад ног ста жа,

за по сле на у ло кал ној са мо у пра ви, мо ра да иде у пен зи ју?

?
Мир ја на Ко стић, Но ви Сад: Пра во на ин ва лид ску пен зи ју

сам оства ри ла 1999. го ди не са укуп но при зна тим ста жом

од 18 го ди на и де вет ме се ци. Мо је пр во за по сле ње је би ло у

Сло ве ни ји, од 12. 5. 1976. до 31. 8. 1991. го ди не. По се ду јем и ре-

ше ње из пен зиј ског за во да Сло ве ни је ко јим ми је при зна то још

24 ме се ца рад ног ста жа по чев од 31. 8. 1991. го ди не, уз нов ча ну

на кна ду. Ја сам се у ме ђу вре ме ну за по сли ла у Ср би ји, по чев од

2. 11. 1992. го ди не и та ко пре ки ну ла пра во по сло ве нач ком ре-

ше њу. Ка да сам у Ср би ји оства ри ла пра во на ин ва лид ску пен зи-

ју, при знат ми је стаж из Сло ве ни је са мо до 26. 6. 1991. го ди не,

ка да је про гла ше на њи хо ва не за ви сност и ти ме ми је остао не-

при знат стаж у тра ја њу од јед не го ди не и че ти ри ме се ца. Фонд

ПИО Ср би је ме је оба ве стио да је по кре нут по сту пак по слу жбе-

ној ду жно сти за по нов но од ре ђи ва ње пен зи је, али од Сло ве на-

ца ни сам још до би ла ни ка кво оба ве ште ње. Да ли је спо ра зу мом

са Сло ве ни јом пре ци зи ран не ки рок за ре ша ва ње пред ме та и

да ли ће ми они са да при зна ти тај стаж? Да ли имам пра во на

на док на ду раз ли ке у ви си ни пен зи је за про те кли пе ри од јер би

ми стаж за пра во био 20 го ди на? С об зи ром да сам на вр ши ла 60

го ди на жи во та, да ли мо гу са да да оства рим пра во на ста ро сну

пен зи ју и да ли би то за ме не би ло по вољ ни је?

?
М. Ј., Пи рот: Од 1978. го ди не ра дим у др жав ном пред у-

зе ћу. Од ин ва лид ске ко ми си је сам до био ре ше ње о ин ва-

лид но сти III ка те го ри је 1992. го ди не. На кон то га на ста вио

сам да ра дим исти по сао (ма шин ски бра вар) али са нај ни жом

вред но шћу ко е фи ци јен та ра да. За све прет ход не го ди не ни је

усле ди ло по ве ћа ње ко е фи ци јен та ра да на вред ност ко ју ре-

ше ње о ин ва лид но сти до зво ља ва. Да ли имам пра во на нов ча-

ну на док на ду што за прет ход них 19 го ди на ра да ни сам до био

по ве ћа ње ко е фи ци јен та, а све у скла ду са ре ше њем о ин ва-

лид но сти?

?
Зо ран Ко спић, Ин ђи ја: Син ми иде у сред њу шко лу. Про шле

го ди не је оства рио пра во на по ро дич ну пен зи ју по смр ти

мај ке. Да ли ова пен зи ја мо ра сва ке го ди не да се об на вља,

од но сно да ли тре ба сла ти, до но си ти уве ре ње да је ре до ван

уче ник сред ње шко ле?

?
Ве ри ца Илић, Ва ље во: Од 1. 1. 1998. до 1. 11. 1999. го ди-

не оба вља ла сам до пун ску де лат ност (СЗР) и пла ћа ла па у-

шал но по рез на до хо дак и ПИО до при нос, а од 1. 11. 1999.

го ди не до 4. 2. 2011. го ди не пла ћа ла сам ПИО до при но се на

осно ву оства ре ног до хот ка. С об зи ром на то да сам из ре дов-

ног рад ног од но са на пу ни ла 35 го ди на рад ног ста жа и пла ни-

рам рас кид рад ног од но са и од ла зак у пен зи ју, да ли имам пра-

ва за це ло ку пан упла ћен ПИО до при нос из до пун ске де лат но-

сти, од 1. 1. 1998. до 4. 2. 2011. го ди не, за оства ри ва ње пра ва на

пен зи ју Фон да ПИО са мо стал не де лат но сти?

Од го вор: Же на оси гу ра ник 
са овим го ди на ма жи во та и рад-
ним ста жом ис пу ња ва услов за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју, али не мо ра да иде 
у пен зи ју. Же на, као и му шка рац 
оси гу ра ник, мо ра да иде у пен-

зи ју по си ли за ко на ка да на вр ши
65 го ди на жи во та и нај ма ње 15
го ди на ста жа оси гу ра ња. Од ла-
зак у пен зи ју по си ли за ко на про-
пи су је За кон о ра ду, док За кон о
ПИО са мо про пи су је усло ве за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју.

Од го вор: Ло гич но је да је 
Ср би ја при ли ком Ва шег пен зи-
о ни са ња при зна ла стаж са мо 
до от це пље ња Ре пу бли ке Сло-
ве ни је, што су учи ни ле и дру ге 
ре пу бли ке при ли ком рас па да 
СФРЈ. Рок за до но ше ње ре ше ња 
о пре ра чу ну пен зи је по спо ра-
зу му са Сло ве ни јом не по сто ји, 
али ло ги ка ства ри на ла же да се 
не ра ди о хит ном по ступ ку, с об-
зи ром да су то све пен зи о не ри 
ко ји већ при ма ју пен зи ју. При ли-
ком при зна ва ња пра ва од стра-
не Сло ве ни је, си гур но ће Вам 
би ти при знат и стаж по сле 25. 6. 
1991. го ди не до пре стан ка оси-

гу ра ња у Сло ве ни ји. Ре пу бли ка
Сло ве ни ја ће Вам ис пла ти ти овај
део пен зи је по ста жу по сле 25.
6. 1991. го ди не нај ра ни је од да-
на при зна ва ња пра ва. Ако Вам
се при зна пра во на ин ва лид ску
пен зи ју, то ће би ти од 1. 12. 2010.
го ди не. Уко ли ко Вам сло ве нач-
ки фонд не при зна пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју, сва ка ко ће те
има ти пра во на ста ро сну пен зи-
ју од да на ис пу ње ња усло ва по
про пи си ма Ре пу бли ке Сло ве ни-
је. Ста ро сна пен зи ја ни је по вољ-
ни ја од ин ва лид ске пен зи је, то је
за блу да. Усло ви за ин ва лид ску
пен зи ју су увек по вољ ни ји.

Од го вор: Сми сао на кна де 
ин ва ли ди ма ра да је да бу де по-
кри ве на раз ли ка у за ра ди ако 
је до те раз ли ке до шло рас по-
ре ђи ва њем ин ва ли да ра да на 
дру го рад но ме сто због на ста-
ле ин ва лид но сти. Пи та ње је да 
ли би Ва ша за ра да би ла иста и 
да ни сте по ста ли ин ва лид ра да, 
или сте Ви на ста ви ли да ра ди те 
свој по сао са не ким олак ши ца-
ма ко је су про из ве ле ипак ма њу 
за ра ду. Да ли Вам при па да на-
кна да или не као ин ва ли ду ра да 

тре ће ка те го ри је са зна ће те ако
под не се те зах тев за при зна ва-
ње пра ва на на кна ду. Уз зах тев
тре ба под не ти по дат ке о ра сту
за ра да у Ва шем пред у зе ћу од
1992. до 2003. го ди не, као и по-
дат ке о јед ном упо ред ном рад-
ни ку ко ји је ра дио на истим по-
сло ви ма као и Ви пре на стан ка
ин ва лид но сти и са при бли жно
истим ста жом. По сле 2003. го-
ди не за те че не на кна де ин ва ли-
да ра да се дру га чи је ускла ђу ју и
ис пла ћу ју.

Од го вор: За ђа ке сред ње 
шко ле и сту ден те ко ји сту ди ра-
ју на ра чун бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је по твр де о шко ло ва њу 
до но се се јед ном го ди шње, тј. 
при ли ком упи са сва ке школ ске 
го ди не. Сту ден ти ко ји са ми пла-
ћа ју сту ди је – са мо фи нан си ра-
ју ћи, тре ба да до ста ве школ ску 

по твр ду при ли ком ове ре сва ког
на ред ног се ме стра, тј. два пу та
го ди шње. Ваш син је у сред њој
шко ли ре до ван уче ник и по чет-
ком сва ке школ ске го ди не тре-
ба да обез бе ди по твр ду за ту
школ ску го ди ну, до 30. сеп тем-
бра, да не би до шло до пре ки да
у ис пла ти по ро дич не пен зи је.

Од го вор: Пред у зет нич ка 
до пун ска де лат ност ће Вам се 
ра чу на ти у пен зиј ски основ уз 
оства ре ну за ра ду из рад ног од-
но са од 2003. го ди не по За ко ну 
о ПИО из 2003. го ди не. До та да 
не ма за кон ске мо гућ но сти да 

Вам се са би ра осно ви ца оси гу-
ра ња из до пун ске де лат но сти
са оства ре ном за ра дом. По дат-
ке о оства ре ном при хо ду од до-
пун ске де лат но сти при ба ви ће те
од По ре ске упра ве оп шти не где
сте има ли при ја вље ну СЗР.
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ат, лат, анамити, ни, ујам, к, Фрањо, Акра, ер
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Мо лим за реч
Све ви ше из во зи мо шер пе и лон це. С об зи ром на све

че шћа по ску пље ња хра не у Ср би ји, на ма ви ше не ће ни
би ти по треб ни.

Це ле но ћи ми је за ви јао не ки пас ис под про зо ра.

Ују тру сам га спа ко вао и по слао у Европ ску уни ју.

У Кли нич ком цен тру ка жу да се 99,9 од сто њи хо вих за-
по сле них бо ри свим си ла ма про тив ко руп ци је. Али, па-
ци јен ти су бак су зи. Они увек на ле те на оних 0,1 по сто.

Ста ти сти ча ри твр де да сва ки наш гра ђа нин из дво-

ји у про се ку 350 евра го ди шње за под ми ћи ва ње.

Али, кад уђе мо у Евро пу, мо ћи ће мо да из два ја мо и

ви ше.

На ши ми ни стри ка жу да је не из ве сно кад ће мо до би ти
да тум за по че так пре го во ра с Европ ском уни јом. Ја ми-
слим да је да тум већ од ре ђен: пр ви април.

Де јан Па та ко вић

До ско ци
До ско чи ли смо не при ја те љу. Пре шли смо на ње го ву

стра ну.
Они ко ји ма смо ша пу та ли у шко ли сад ви чу на нас.

Ка да смо пре мо та ли тра ку, схва ти ли смо да има мо ло-
ше пам ће ње.

Ни је ла ко Ср бе до зва ти па ме ти. Ра су ла се по све ту.

Ми смо по љо при вред на зе мља. Га је ње ла до ле жа је
на ша ужа спе ци јал ност.

Плу ра ли зам ми шље ња са сто ји се у то ме да ни ко

ни чи је не по шту је.

Адво кат ми је узео па ре уз ко мен тар: „Жа лим слу чај!”
Ра де Ђер го вић
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