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Пи са ти но вин ске тек сто ве зна да бу де на-
пор но, па и фру стри ра ју ће ако аутор од-
лу чи да се кон цен три ше са мо на по зи тив-

не, дру штве но ко ри сне ства ри и до бре при ме ре,
тру де ћи се да из бе га ва те ме ве за не за кри ми нал,
скан да ле и мрач не стра не људ ске при ро де. Олак-
ша ва ју ћа окол ност је што се то од ње га углав ном
и не оче ку је јер је јед на од пр вих сва ри ко ја се на-
у чи у ре дак ци ји та да ло ша вест про да је но ви не. И
за и ста та ко и је сте – ло ше ве сти по пра ви лу, сву да
у све ту, при вла че ви ше па жње и мно ге ме диј ске
ку ће су на та квим на сло ви ма из гра ди ле имиџ и
сте кле имо ви ну. То, ме ђу тим, отва ра ста ру ди ле-
му – да ли та кав тренд дик ти ра уре ђи вач ка по ли-
ти ка жељ на сен за ци о на ли зма, или се уред ни ци
са мо по во де за чи ње ни цом да љу ди ра до чи та ју о
ра то ви ма, уби стви ма, кра ђа ма, зе мљо тре си ма и
свим дру гим не ми лим до га ђа ји ма на све ту.

Је дан наш днев ни лист је не дав но на ову те-
му спро вео ан ке ту чи ји су ре зул та ти ма ње-ви ше
оче ки ва ни – чи та о ци су ре кли да им не до ста ју по-
зи тив ни са др жа ји, али су и при зна ли да их ви ше
при вла че ве сти из цр не хро ни ке, од но сно ло ши-
је ве сти су има ле ду пло ве ћу чи та ност од до брих.

Свој суд о то ме за тим су да ли пси хо ло зи и со ци о-
ло зи по ну див ши ви ше од го во ра на пи та ње за што
су при влач ни је при че о ру жним стра на ма људ ског
ро да не го о до брим, иако сви ка жу да ва пе за овим
дру гим. Јед ни твр де да се љу ди, чи та ју ћи о ту ђим
не сре ћа ма и ка та стро фа ма, бра не од соп стве них
стра хо ва, а дру ги да нам та кве ве сти ства ра ју ути-
сак да смо срећ ни јер се са ми не на ла зи мо у тој си-
ту а ци ји. Ста ти сти ка, пак, ка же да се сре ћом са мо
ма ли про це нат на шег жи во та од но си на та кве не-
во ље и кри зне си ту а ци је, а оста так све га што нам
се де ша ва је не у тра лан или у су шти ни по зи ти ван.
За што он да до зво ља ва мо да нам чи та ње ру жних и
шо кант них ве сти ква ри дан и пу ни нас ци ни змом
и огор че њем? Ко ли ко ме ди ји до при но се то ме да
љу ди бу ду упла ше ни, агре сив ни, гнев ни?

Сву да око нас су до бри при ме ри, на жа лост че-
сто у сен ци не га тив не се лек ци је, а ло ше ве сти не
би има ле пре ва гу над до брим ако би се оно ви ше
афир ми са ло. Свет се мо же по пра ви ти и ти ме што
ће мо кон ста то ва ти шта је ле по у ње му. За то по зи-
тив не љу де и ве сти тре ба из ву ћи на све тло да на и
пру жи ти им шан су. И чи та о ци ма та ко ђе.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

У мно гим мо дер ним сре ди на ма при па да ње по-
пу ла ци ји ста ри јих љу ди по ре ди се са при па да њем
мар ги нал ној гру пи јер њи хов ути цај на дру штво и
еко ном ске при ли ке ни је аде ква тан њи хо вој број-
но сти. Ве ћи на уло га у со ци јал ној струк ту ри не
при па да ста ри ји ма иако Ује ди ње не на ци је пред-
ви ђа ју да ће до 2050. го ди не пр ви пут у
исто ри ји чо ве чан ства њи хов број у све-
ту пре ма ши ти број мла дих. Ста ри јих се
се ти мо обич но у ок то бру, ка да се обе ле-
жа ва њи хов дан, и ка да се у не ким сре-
ди на ма цео ме сец по све ти по тре ба ма и
ак тив но сти ма овог де ла по пу ла ци је.

И у Ср би ји је у мно гим ме сти ма овај
ме сец обе ле жен со ли дар но шћу са ста-
ри ји ма и њи ма по све ће ним ма ни фе ста-
ци ја ма. Не ке од нај леп ших и нај зна чај-
ни јих би ле су Де ве ти фе сти вал ства ра-
ла штва ста ри јих „Злат но до ба”, ор га ни зо-

ван у клу бо ви ма Ге рон то ло шког цен тра Бе о град,
под по кро ви тељ ством Скуп шти не гра да, за тим
Пе ти фе сти вал ства ра ла штва ста рих под на зи вом
„Ства рам ср цем”, одр жан у Кра гу јев цу, ма ни фе ста-
ци ја „Бо гат ство ми хољ ског ле та” у Ге рон то ло шком
цен тру у Ки кин ди, низ при ред би у Ста рој Па зо ви,

Ива њи ци, Апа ти ну, Ла за рев цу, Бач кој
Па лан ци и мно гим дру гим ме сти ма.

За јед нич ка же ља ор га ни за то ра свих 
ових де ша ва ња би ла је да се афир ми ше
кре а тив ност и ства ра ла штво при пад-
ни ка „тре ћег до ба”, али и да се про ме-
ни при ступ ста ре њу. И са свих је упу ћен
апел да се по мог не да ста ри ји у Ср би ји
бу ду рав но прав ни, да жи ве без бед но и
до сто јан стве но и да до жи ве ду бо ку ста-
рост у бо љем здра вљу и си гур но сти.

М. Ј.

Не само један месец
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Ни зом кон крет них ме ра
и по те за мо ра се по бољ ша ти
фи нан сиј ско ста ње Фон да
и обез бе ди ти ду го роч на
одр жи вост си сте ма

Рад на гру па ко ју је Управ ни од бор РФ
ПИО фор ми рао да би ис пи та ла ста ње
у Фон ду и пред ло жи ла кон крет не ме-

ре ра ди по бољ ша ња фи нан сиј ског ста ња и
обез бе ђи ва ња ду го роч но одр жи вог си сте-
ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
под не ла је, на сед ни ци одр жа ној 13. ок то-
бра, чла но ви ма УО Пи смо о на ме ра ма за
стра те шко ре струк ту ри са ње РФ ПИО.

– У си ту а ци ји ка да се пен зи је ре дов но
ис пла ћу ју за хва љу ју ћи стал ним бу џет ским
до та ци ја ма, а не због еко ном ске ста бил но-
сти зе мље, што се ина че де ша ва због јед-
ног бро ја по сло да ва ца ко ји не из вр ша ва ју
ре дов но или уоп ште не из вр ша ва ју оба ве-
зе пла ћа ња до при но са, чла но ви Управ ног
од бо ра су за кљу чи ли да у на ред них пет
го ди на тре ба пред у зе ти кон крет не ме ре
да би се обез бе дио одр жив и ста би лан рад
Фон да. Рад на гру па је на сво јим сед ни ца ма
де таљ но про у чи ла са да шњи по ло жај и на-
чин по сло ва ња и чла но ви ма УО до ста вља-
мо Пи смо о на ме ра ма ко је са др жи основ не
ко ра ке ко је што пре тре ба пред у зе ти ка ко
би се обез бе ди ло да пен зи је ре дов но при-
ма ју не са мо са да шњи пен зи о не ри, већ и да
ге не ра ци је ко је тек по чи њу да ра де има ју
та кву си гур ност. За то је иде ја рад не гру пе
би ла да се на ђу ре ше ња ко ја ће утр ти пут
да љим ре фор ма ма због че га су нео п ход не
крат ко роч не ме ре и стра те шки прав ци кре-
та ња, зна чај ни са ста но ви шта ду го роч ног
ре струк ту ри са ња Фон да – на гла сио је Сла-
вен ко Гр гу ре вић, пред сед ник Рад не гру пе, у
увод ном из ла га њу на сед ни ци УО РФ ПИО.

Ја сно је да се ре фор ма и трај на ре ше ња
за ста би лан и одр жив си стем не мо гу ни по-
че ти а по го то во се не мо гу за вр ши ти „пре ко
но ћи”, али је и са свим из ве сно да по сто је
од ре ђе не ме ре са ко ји ма се мо ра по че ти и
без ко јих озбиљ не ре фор ме не мо же би ти:

– Фонд има ве ли ке ка дров ске, тех нич ке и
ор га ни за ци о не по тен ци ја ле, али ма ле мо-
гућ но сти за про ме не. За то је ве о ма ва жно
да се учи ни све да Фонд ста не чвр сто на соп-
стве не но ге јер са мо та ко мо же да по мог не
и се би и др жа ви. Да би то би ло мо гу ће, не
мо гу се и не тре ба да се кон тро ли шу са мо

рас хо ди, већ пре све га па жњу тре ба обра-
ти ти на из во ре соп стве них при хо да, да кле
на на пла ту до при но са. Да би се то оства ри-
ло, тре ба по гле да ти прин ци пе и пра ви ла
успе шних фон до ва у све ту и окру же њу, без
стал ног ин си сти ра ња на на шим спе ци фич-
но сти ма – ис та као је Сла вен ко Гр гу ре вић.

Кључ ни зна чај за спро во ђе ње стра те ги је
раз во ја си сте ма Ср би је има те мељ на ста ту-
сна про ме на Фон да као ин сти ту ци је. У ме-
ре ко је то ме мо гу до при не ти на кра так рок,
ис ти че се у Пи сму о на ме ра ма рад не гру пе
чла но ви ма УО, пре све га спа да чвр ста фи-
скал на ди сци пли на. То под ра зу ме ва уво ђе-
ње ме ха ни зма оба ве зне на пла те до при но са
у мо мен ту ис пла те за ра де, што зна чи да ни
је дан по сло да вац у зе мљи не мо же да ис-

пла ти пла те за по сле ни ма ако исто вре ме но
не упла ти и до при но се за ПИО. Нео п ход но
је и по ди за ње сте пе на на пла ти во сти до-
при но са, али и стрикт на при ме на про пи са
из свих обла сти по ре ске по ли ти ке и рад них
од но са. Рад на гру па та ко ђе сма тра и да би
Фонд тре ба ло рас те ре ти ти ис пла те на кна-
да за ту ђу по моћ и не гу и те ле сно оште ће-
ње та ко што би ова пра ва би ла пре ба че на
у си стем со ци јал не за шти те. У истом ци љу
– рас те ре ће ња бу џе та Фон да, рад на гру па
пред ла же и да се оба ве за пла ћа ња здрав-
стве не за шти те пен зи о не ра са Фон да пре-
ба ци на бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

Ве о ма ва жно пи та ње, ка да је реч о мо гућ-
но сти ма за по ве ћа ње при хо да пен зиј ског
фон да, је сте и пи та ње од но са др жа ве пре-

ма Фон ду и мо гућ но сти да се део др жав не
имо ви не, за ко ју по сто је ва лид ни до ка зи да
су вла сни штво Фон да ПИО и да су у ту имо-
ви ну уло же на сред ства Фон да, ста ви ње му
на рас по ла га ње. Од пре суд ног зна ча ја за
ре ше ње овог пи та ња је со ци јал ни ди ја лог
свих кључ них фак то ра од го вор них за функ-
ци о ни са ње пен зиј ског фон да. Пре по ру ка
рад не гру пе је да се ура ди Про је кат стра те-
шког ре струк ту ри са ња Фон да. Из ра да про-
јек та би тре ба ло да оку пи во де ће до ма ће и
стра не струч ња ке да би се де таљ но са гле-
да ли сви кон крет ни пред ло зи и мо гућ но сти
ко ји би до ве ли до крај њег ци ља: да Фонд у
на ред них де сет го ди на по ста не ин сти ту-
ци ја не за ви сна од бу џе та зе мље, ко ја са ма
упра вља сво јом имо ви ном, ин сти ту ци ја ко-

ја је фи нан сиј ски одр жи ва јер има из вор не,
соп стве не при хо де. С об зи ром на то да је
пут до овог циљ дуг, нео п ход но је са про-
ме на ма по че ти што пре, а да би се то по сти-
гло, по треб на је са гла сност и са рад ња свих
чи ни ла ца ва жних за ње гов рад: ко ри сни ка,
из вр шне и за ко но дав не вла сти, син ди ка-
та и по сло да ва ца. У том ци љу усво јен је и
пред лог Сла ви це Са вић, за ме ни це пред-
сед ни ка Управ ног од бо ра, да се Пи смо о на-
ме ра ма рад не гру пе по ша ље Вла ди Ср би је,
Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке,
Ми ни стар ству фи нан си ја и ор га ни за ци ја ма
ко је пар ти ци пи ра ју у члан ству УО – син ди-
ка ти ма, Са ве зу пен зи о не ра и Уни ји по сло-
да ва ца.

В. Ана ста си је вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Нај ва жни ја ефи ка сна
на пла та до при но са

Седница Управног одбора Фонда
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Због не пот пу не
еви ден ци је о ста жу
оси гу ра ња и за ра да ма 
у ма тич ној еви ден ци ји 
Фон да ПИО, што је
по сле ди ца
не под но ше ња при ја ва
М-4, че ка се ду го 
на ре ше ње о пен зи ји

По ред оста лих но ви на ко-
је су по бољ ша ле функ ци-
о ни са ње си сте ма ПИО,

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње је пре
не ко ли ко го ди на по чео да ша-
ље пи са не опо ме не по сло дав-
ци ма ко ји ни су на вре ме под не-
ли при ја ве М-4, што је њи хо ва
за кон ска оба ве за. Про пи си ма
је, на и ме, пред ви ђе но да по-
сло дав ци ове обра сце, од но сно
при ја ве по да та ка о ста жу, за ра-
да ма и пла ће ним до при но си ма
за рад ни ке ко је за по шља ва ју,
под но се до 30. апри ла те ку ће
го ди не за прет ход ну го ди ну. О
по је ди но сти ма у ве зи са кон-
тро лом упла те до при но са за
наш лист је го во рио Жељ ко Си-
мић, на чел ник Оде ље ња за ма-
тич ну еви ден ци ју при Сек то ру
за оства ри ва ње пра ва из ПИО.

– По зна то је да се не по што-
ва ње ро ка за пре да ју ових по-
да та ка сма тра пре кр ша јем за
ко ји су пред ви ђе не нов ча не ка-
зне од 10.000 до 800.000 ди на-
ра за прав на ли ца, од 5.000 до
400.000 за фи зич ка ли ца као по-
сло дав це, и од 2.500 до 50.000
ди на ра за од го вор ног рад ни ка
ко ји во ди по сло ве еви ден ци је
и при ја вљи ва ња за по сле них.
На кон ис те ка ро ка за под но ше-
ње при ја ва, а пре по кре та ња
пре кр шај ног по ступ ка, по сло-
дав ци ма ко ји ни су из вр ши ли
оба ве зу под но ше ња при ја ва
М-4 ша ље мо опо ме ну. Опо ме-
ном их још јед ном под се ћа мо
на за кон ску оба ве зу под но ше-
ња при ја ва М-4 за све за по сле-
не, на рок у ко ме су би ли ду жни
то да учи не, оба ве шта ва мо их
да су не под но ше њем ове при ја-
ве учи ни ли пре кр шај про пи сан
За ко ном о ПИО и оста вља мо им
мо гућ ност да при ја ву М-4 под-
не су у до дат ном ро ку од осам
да на. Исто вре ме но их упо зо ра-

ва мо да ће Фонд, уко ли ко ни у 
том ро ку не ис пу не сво ју за кон-
ску оба ве зу пре да је обра сца 
М-4, про тив њих под не ти пре-
кр шај ну при ја ву над ле жном су-
ду. У опо ме ни их под се ћа мо и 
ко ји су из но си нов ча них ка зни 
за овај пре кр шај пред ви ђе ни 
за ко ном – об ја шња ва на чел ник 
Си мић.

На осно ву по да та ка свих ор-
га ни за ци о них је ди ни ца РФ 
ПИО, уста но вље но је да је укуп-
но 221.529 по сло да ва ца би ло у 
оба ве зи да у 2010. го ди ни под-
не се при ја ву М-4.

– Ову оба ве зу је ис пу ни ло 
134.998 по сло да ва ца, од но сно 
око 61 од сто, док њих 86.531 то 
ни су учи ни ли. Укуп но смо до са-
да упу ти ли 6.446 опо ме на. Број 
по сло да ва ца ко ји су по сту пи ли 
по опо ме ни и до ста ви ли нам 
при ја ве М-4 за сво је за по сле не 
је 2.503, од но сно око 39 од сто, 
што зна чи да 3.863 по сло дав ца 
ни на кон опо ме не ни су под не-
ли при ја ву М-4. Тре ба ре ћи и 
да је до са да упу ће но 125 пре-
кр шај них при ја ва про тив не са-
ве сних по сло да ва ца – на во ди 
Жељ ко Си мић.

РФ ПИО је омо гу ћио по сло-
дав ци ма да пре под но ше ња М-4 
обра сца пре кон тро ли шу по дат-
ке ко је су уне ли у при ја ву пре ко 
ин тер нет апли ка ци је. При ли-
ком ове про ве ре про грам ски 
се кон тро ли шу по да ци уне ти у 
при ја ву М-4 и по сло дав ци ма се 
вра ћа ин фор ма ци ја да ли је она 
пра вил но по пу ње на или има 
гре ша ка, са оба ве ште њем о вр-
сти гре шке. На кон што ис пра ви 
на овај на чин уоче не гре шке, 
по сло да вац мо же да по но ви 
цео по сту пак и ка да по да ци бу-
ду пот пу но ис прав ни, при ја ву 
М-4 под но си над ле жној фи ли ја-
ли Фон да.

Гра ђа ни по сред но мо гу да 
ути чу на по сло дав ца да из вр ши 
оба ве зу пре да је обра сца М-4 
та ко што ће пре ко елек трон-
ског сер ви са про ве ри ти да ли 
су им за све го ди не ра да пре да-
ти ови обра сци. Ве о ма је бит но 
да оси гу ра ни ци про ве ре да ли 
је по сло да вац за њих под нео 
при ја ву М-4 за све го ди не ра да.

– До са да смо ви ше пу та на-
по ми ња ли да се упра во због не-
пот пу не еви ден ци је о ста жу оси-
гу ра ња и за ра да ма у ма тич ној 

еви ден ци ји Фон да, ко ја је по сле-
ди ца не под но ше ња при ја ва М-4, 
ду го че ка на ре ше ње о пен зи ји 
– упо зо ра ва Жељ ко Си мић.

Ово се на ро чи то од но си на
оси гу ра ни ке ко ји оства ру ју 
пра во на ста ро сну пен зи ју са 
пу ним ста жом (40 го ди на ста жа 
оси гу ра ња за му шкар це, од но-
сно 35 го ди на за же не), јер је 
њи ма сва ки дан ста жа од ути-
ца ја за сти ца ње тог пра ва. Из 
тог раз ло га је бит но да по сто ји 
сер вис пре ко ко га гра ђа ни мо гу
да има ју увид у по дат ке пре суд-
не за сти ца ње и об ра чу на ва ње 
пен зи је.

– Елек трон ски сер вис за по-
сло дав це по сто ји од ма ја про-
шле го ди не и до са да су га ко ри-
сти ла 10.272 по сло дав ца. Сер-
вис за гра ђа не по сто ји од ју на 
2010, а по след њи по да ци по ка-
зу ју да је из да то 20.536 пин ко-
до ва, од но сно при ступ них ши-
фри ко је омо гу ћа ва ју про ве ру 
лич них по да та ка пре ко ин тер-
не та – ка же на чел ник Оде ље ња 
за ма тич ну еви ден ци ју при Сек-
то ру за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО Жељ ко Си мић.

Је ле на Оцић

КОН ТРО ЛА УПЛА ТЕ ДО ПРИ НО СА

Жељ ко Си мић
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Пот пред сед ни к Вла де, пред-
сед ни к Са ве за пен зи о не ра Ср-
би је и пр ви чо ве к ПУПС-а, др 
Јо ва н Кр ко ба би ћ не дав но је,  
гостујући на три би ни у Сме-
де рев ској Па ланци, изразио 
ин те ре со вање за ста ње и рад 
оп шти не и за то ка ко жи ве пен-
зи о не ри у гра ду на Ја се ни ци. 
По здра вља ју ћи при сут не, на-
гла сио је да не ће др жа ти по ли-
тич ки ми тинг иако је уве ли ко 
по че ла пред из бор на кам па ња, 
већ је сви ма че сти тао дан ОО 
ПУПС-а Сме де рев ске Па лан ке.

– У зе мљи се ја ко те шко жи ви и 
сви ко ји ка жу да се жи ви до бро, 
не го во ре исти ну јер је то ис под 
ре ал не мо гућ но сти ове зе мље, 
на ших сна га, му дро сти и па ме-
ти. То зна чи да се мо же жи ве ти 
мно го бо ље, ор га ни зо ва ни је и 
успе шни је. Ја се на дам да ће те 
ви у овој оп шти ни и чи та вој Ср-
би ји удру же ним сна га ма по мо ћи 
да ура ди мо да се жи ви бо ље и 
успе шни је. Што се пен зи ја ти че, 
оне се не ће сма њи ва ти, већ ће 
се, као и лич ни до хо ци, по ве ћа-
ва ти ка ко се за то бу ду сте кли 

усло ви – ре као је др Кр ко ба бић
ис та кав ши да је за по след ње три
и по го ди не, ко ли ко је пот пред-
сед ник вла де, спа сао ову ге не-
ра ци ју пот пу не ка та стро фе.

– Већ је био на пра вљен про-
грам да се убр за про цес не стан-
ка пен зи о не ра. На рав но, то ни-
ко та ко ни је ре као већ су ка за ли
да су пен зи је ве ли ке и да их тре-
ба сма њи ти да би се при вре да
раз ви ја ла и мла ди за по сли ли. Е,
ја то ни сам до зво лио и ис ти чем
да пен зи ја ни је ми ло сти ња, већ
је то ме ра ду го го ди шњег ра да и

то ви ше ни ко не мо же до ве сти
у пи та ње – на вео је пот пред сед-
ник Вла де Ср би је.

На три би ни је го во рио и Све ти-
слав Пе тро вић, пред сед ник ОО
ПУПС-а Сме де рев ске Па лан ке,
ко ји је на гла сио да им је је дан од
ци ље ва ома со вље ње члан ства,
ко је ће се за ла га ти за ра ци о нал-
ни је тро ше ње оп штин ских сред-
ста ва, уз ства ра ње по вољ ни јег
ам би јен та за стра не ин ве сти то ре
да би се за по шља ва ли струч ни
љу ди, а не пар тиј ски ка дро ви.

Сл. Ко стан ти но вић

ПОТ ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ, ДР ЈО ВАН КР КО БА БИЋ, У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ

Пен зи ја ни је ми ло сти ња

Удру же ње пен зи о не ра Ле сков ца обе ле-УУжи ло је Дан пен зи о не ра све ча но шћуУУна ко јој је пред сед ни ку, Бра ти сла ву
Здрав ко ви ћу, уру че на Ок то бар ска на гра да
гра да као при зна ње за шест де це ни ја успе-
шног ра да Удру же ња. Ме ђу број ним го сти-
ма на све ча ној сед ни ци Скуп шти не Удру же-
ња би ли су др Јо ван Кр ко ба бић, пот пред-
сед ник Вла де Ср би је и пред сед ник Са ве за
пен зи о не ра Ср би је, и Дра га на Ка ли но вић,
ди рек тор ка Ре пу блич ког фон да ПИО.

Го во ре ћи о ак тив но сти ма ле ско вач ких
пен зи о не ра, Бра ти слав Здрав ко вић је ис-
та као да ова ор га ни за ци ја има око де вет
хи ља да чла но ва и да је нај ва жни ји за да так,
по ред ома со вље ња, по моћ они ма са нај ни-
жим пен зи ја ма, ка квих у овом кра ју и на ју гу
Ср би је има мно го.

– Ок то бар ска на гра да гра да Лесковца је
огром но при зна ње на шој ор га ни за ци ји,
али мо ра мо да бу де мо још ак тив ни ји ка ко
би смо по пра ви ли ни ма ло за ви дан по ло-
жај на шег члан ства. Же лео бих по себ но да
по хва лим рад број них сек ци ја и ак тив ност
же на у на шој ор га ни за ци ји, ко је су ве о ма
при сут не не са мо ов де, не го и на ма ни фе-
ста ци ја ма ши ром Ср би је – на гла сио је пред-
сед ник Бра ти слав Здрав ко вић.

Че сти та ју ћи ле ско вач ким пен зи о не ри ма
на на гра ди, др Јо ван Кр ко ба бић је оце нио
да би тре ба ло ви ше да се ра ди на при је му
но вих чла но ва јер са мо ор га ни зо ва ни пен-
зи о не ри мо гу да се из бо ре да над ле жни ор-
га ни у Ср би ји до след но при ме њу ју за ко не

и по шту ју њи хо ва пра ва. Пот пред сед ник
Вла де је по себ но ука зао на зна чај пен зи о-
нер ске ор га ни за ци је и на ак тив ност Вла де
у ре дов ној ис пла ти пен зи ја.

– За раз ли ку од не ких ра ни јих вре ме на,
са да се ис пла та пен зи ја не до во ди у пи та-
ње иако су еко ном ске при ли ке у зе мљи ве-
о ма сло же не. У са да шњем вре ме ну, ка да се
те шко до ла зи до по сла, мно ги пен зи о не ри
су при мо ра ни да из др жа ва ју чла но ве до ма-
ћин ства, да шко лу ју де цу, али и уну ке, и за-
то је ја ко ва жно да ис пла та пен зи о нер ских
при на дле жно сти бу де што ре дов ни ја и да
пра ти по раст за ра да у зе мљи – оце нио је др
Јован Кркобабић.

Кр ко ба бић је ис та као да не по сто ји ни јед-
на сна га ко ја мо же да по ме ри гра ни цу од ла-
ска у ста ро сну пен зи ју.

– Не ма Европ ске уни је и не ма те сна ге у
све ту ни у овој зе мљи ко ја мо же да по ме-
ри гра ни це рад ног ста жа оба по ла и жи вот-
ну гра ни цу за пу ну пен зи ју у од но су на ону
ко ја је утвр ђе на за ко ном, без об зи ра да ли
се то не ко ме сви ђа ло или не, иако је би ло
при ти са ка из ЕУ да то учи ни мо. Би ћу са-
свим отво рен, во ђе ни су те шки пре го во ри
са пред став ни ци ма Европ ске уни је око по-
ме ра ња гра ни це за од ла зак у пен зи ју, али
сам се то ме енер гич но ус про ти вио – ре као
је пот пред сед ник Вла де.

Кр ко ба бић је на гла сио да „се де гла ве” 
зна ју ка ко се не ка да жи ве ло и ра ди ло, а
ка та стро фал ни ре зул та ти при ва ти за ци је
до при не ли су да мно ги љу ди оста ну без по-

сла, и пен зи је су у мно гим по ро ди ца ма је ди-
ни из вор ег зи стен ци је. Ср би ја, ре као је он,
за слу жу је да се на ђе у Европ ској уни ји јер
смо ми ста ра европ ска зе мља, али се мо ра
зна ти да нам ни ко не ће до не ти бла го ста-
ње ако се са ми не по тру ди мо да ство ри мо
ам би јент за бр жи еко ном ски раз вој, ко ји је
пред у слов за отва ра ње но вих рад них ме ста
и бо љи жи вот свих ге не ра ци ја.

– Знам да су мно ги пен зи о не ри не за до-
вољ ни јер су пен зи је скром не, али тре ба
има ти у ви ду да мно ги рад ни ци у Ле сков цу,
и дру где, не при ма ју за ра де по не ко ли ко
ме се ци. Мо ра мо у са да шњим еко ном ским
окол но сти ма да бу де мо со ли дар ни и учи-
ни мо све што је у на шој мо ћи да се ста ње
про ме ни на бо ље – на гла сио је Кр ко ба бић.

Пот пред сед ник Вла де Ср би је је по себ но
ис та као да, ма где жи ве ли и ма шта ра ди ли,
тре ба има ти на уму да су Ср би ја и мај ка не-
про мен љи ве и да се вре ди истин ски за ла га-
ти за очу ва ње на ше за јед нич ке до мо ви не.

Да ни ло Ко цић

ДР ЈО ВАН КР КО БА БИЋ НА СВЕ ЧА НО СТИ У ЛЕ СКОВ ЦУ

Не ма про ме не
гра ни це за пен зи ју
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актуелно

Пре ма уна пред
утвр ђе ном рас по ре ду,
215 за ин те ре со ва них 
гра ђа на са ста жом у
обе др жа ве до би ло
са вет, ин фор ма ци ју
и прав ну по моћ од
са ве то да ва ца

За на ма су још јед ни успе-
шно ор га ни зо ва ни са ве-
то дав ни да ни, ово га пу та

одр жа ни са хр ват ском стра ном.
У згра ди Фон да ПИО на Но вом
Бе о гра ду, ко ја се већ „прет пла-
ти ла” на одр жа ва ње ова квих и
слич них до га ђа ја, 4. и 5. ок то бар
про те кли су у рад ној, али пре
све га по зи тив ној ат мос фе ри.

По че ти ри са ве то дав ца из
РФ ПИО и из Хр ват ског за во-
да за ми ро вин ско оси гу ра ње
за слу жни су што је 215 за ин те-
ре со ва них гра ђа на оти шло са
са ве то ва ња за до вољ но. На сво-
ја пи та ња до би ли су од го во ре,
да те су им нео п ход не ин фор ма-
ци је и пру же на прав на по моћ, а
нај че шће ди ле ме би ле су у ве зи
са по да ци ма о пе ри о ди ма оси-
гу ра ња на вр ше ним у Хр ват ској,
са усло ви ма за оства ри ва ње
пра ва по хр ват ским про пи си ма,
као и са по ступ ком кон ва ли да-
ци је од лу ка и ака та из обла сти
пен зиј ског оси гу ра ња. За хва-
љу ју ћи ефи ка сном ра ду са ве-

то да ва ца и њи хо вом ве ли ком 
ис ку ству у обла сти спро во ђе ња 
си сте ма пен зиј ског оси гу ра ња, 
а по себ но ис ку ству у ра ду са 
стран ка ма, при мље ни су и по-
са ве то ва ни сви гра ђа ни ко ји су 
до шли, ка ко они ко ји су тер мин 
до ла ска бла го вре ме но те ле фо-
ном за ка за ли, та ко и они ко ји су 

са за ка зи ва њем за ка сни ли јер 
су тер ми ни би ли по пу ње ни, па 
чак и че тр де се так оних ко ји се 
ни су ни на ја ви ли.

Ова два данa су, по ред оста-
лог, би ла и при ли ка да се са 
ко ле га ма из Хр ват ске ажу ри-
ра ју и раз ме не спи ско ви ур ген-
ци ја, као и оба ве ште ња у ве зи 

са они ма ко је су ра ни је до ста-
вље не. За јед нич ки је кон ста-
то ва но да је нео п ход но да се
ре ша ва њу по тим пред ме ти ма
и са јед не и са дру ге стра не да
при о ри тет, има ју ћи у ви ду ду-
жи ну тра ја ња по ступ ка у овим
слу ча је ви ма.

По из ла ску од са ве то да ва ца
сви гра ђа ни су на гла ша ва ли да 
су ја ко за до вољ ни што ов де, у 
сво јој зе мљи има ју мо гућ ност 
да за крат ко вре ме са зна ју оно 
за шта би им слу жбе ним пу тем 
би ло по треб но ви ше ме се ци 
или евен ту ал ни од ла зак у За-
греб, што ви ше ко шта, а ни су 
сви ни у мо гућ но сти да пу ту ју.

Ђор ђе Го ра но вић, са да на ста-
њен у Бе о гра ду, ко ји је до шао 
да се рас пи та за мај чи ну пен зи-
ју, за наш лист је ре као:

– Сви су мак си мал но љу ба-
зни, ја ко се кул тур но оп хо де 
пре ма на ма и из у зет но до бро 
по зна ју ма те ри ју. Ми се већ не-
ко ли ко го ди на пре ко адво ка-
та рас пи ту је мо, али шта да вам 
ка жем, они се ба ве раз ли чи тим 
обла сти ма, а ов де су са да струч-
ни љу ди из Фон да ко ји ма те ри ју 
има ју у ма лом пр сту, та ко да сва 
об ја шње ња до би је мо од мах и 
из пр ве ру ке. Са да бар знам на 
че му смо и шта тре ба да ура дим 
да ље да бих ре шио пи та ње пен-
зи је сво је мај ке – за до во љан је 
наш са го вор ник.

И Дра га Ву лин ко ја је код са-
ве то да ва ца до шла из Ко ви на 

СРП СКО-ХР ВАТ СКИ ДА НИ СА ВЕ ТО ВА ЊА У БЕ О ГРА ДУ

Наставити са разговорима
два пута годишње

Саветодавци имали пуне руке посла
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На са стан ку над ле жних ор-
га на и ор га на за ве зу Ре пу-
бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 

Хр ват ске у обла сти пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, 9. сеп-
тем бра ове го ди не, у Бе о гра ду, 
раз го ва ра ло се о пи та њи ма у ве-
зи са ис пла том пен зи ја ко ри сни-
ци ма из Хр ват ске. Том при ли ком 
је пот пи сан и Ад ми ни стра тив ни 
спо ра зум о до пу на ма Ад ми ни-
стра тив ног спо ра зу ма ор га на за 
ве зу у обла сти пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња.

– Ове до пу не Ад ми ни стра тив-
ног спо ра зу ма омо гу ћа ва ју да се 
за оси гу ра ни ке ко ји ни су оства-
ри ли пра во у по ступ ку пре ра чу на 
пен зи ја, јер у мо мен ту на сту па ња 
оси гу ра ног слу ча ја ни су ис пу-
ња ва ли усло ве за пен зи ју пре ма 
прав ним про пи си ма дру ге др-
жа ве уго вор ни це, по слу жбе ној 
ду жно сти по но во по кре не по сту-
пак пре ра чу на и да се ис пу ње ње 
усло ва за оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју це ни до да на сту па ња на 
сна гу Спо ра зу ма – ка же Зо ран 
Па но вић, ди рек тор За во да за со-
ци јал но оси гу ра ње.

По ред то га, у Бе о гра ду су, 14. 
сеп тем бра, одр жа ни раз го во ри 
са Аген ци јом за рад и за по шља-
ва ње Бо сне и Хер це го ви не, на 
ко ји ма је раз ма тра на при ме на 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу из ме ђу две др жа ве у обла-
сти оси гу ра ња за слу чај не за по-
сле но сти, а утвр ђе ни су и но ви 
дво је зич ни обра сци за при ме ну 
Спо ра зу ма, ко ји ће се при ме њи-
ва ти од 1. ја ну а ра 2012. го ди не.

– Са Хр ват ским за во дом за 
здрав стве но оси гу ра ње смо, 27. 
и 28. сеп тем бра, раз го ва ра ли о 
при ме ни Спо ра зу ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу у обла сти здрав-
стве ног оси гу ра ња, при че му је 
по себ на па жња по све ће на об-
ра чу ну тро шко ва здрав стве не 
за шти те. До кра ја го ди не у За во-

ду за со ци јал но оси гу ра ње пла-
ни ра не су број не ак тив но сти на
пла ну спро во ђе ња ме ђу на род-
них уго во ра о со ци јал ном оси гу-
ра њу – ис ти че Па но вић.

За ок то бар је пла ни ран са ста-
нак са За во дом за здрав стве но
оси гу ра ње Ма ке до ни је, на ко ме
ће се пот пи са ти спо ра зум о па у-
шал ној на кна ди тро шко ва здрав-
стве не за шти те, чи ја ће при ме на
омо гу ћи ти ефи ка сни ју и пре ци-
зни ју ме ђу соб ну на кна ду тро-
шко ва здрав стве не за шти те за
ли ца ко ја има ју пре би ва ли ште у
дру гој др жа ви уго вор ни ци. Исто-
вре ме но ће се раз мо три ти и ста-
ње у об ра чу ну тро шко ва здрав-
стве не за шти те, до го во ри ће се
ме ђу соб на пла ћа ња по том осно-
ву и утвр ди ти но ви дво је зич ни
обра сци за при ме ну спо ра зу ма у
овој обла сти.

– За крај ок то бра ове го ди не су
до го во ре ни и раз го во ри за За во-
дом за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње Сло ве ни је, на ко ји ма
ће се раз мо три ти пи та ња при ме-
не Спо ра зу ма из ме ђу Ре пу бли ке
Ср би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је о
со ци јал ном оси гу ра њу. Ови раз-
го во ри су по себ но зна чај ни ако
има мо у ви ду да је 1. но вем бра
2010. го ди не по че ла при ме на
Спо ра зу ма и да је укуп но по-
кре ну то око 10.000 по сту па ка за
пре ра чун пен зи ја, у ко ји ма по-
сто ји по себ на за ин те ре со ва ност
на ших пен зи о не ра за ус по ста ву
ис пла те пен зи ја од стра не сло-
ве нач ког пен зиј ског фон да. Пла-
ни ра но је да се са сло ве нач ким
ко ле га ма раз мо тре и раз ре ше
отво ре на пи та ња у при ме ни Спо-
ра зу ма, што ће омо гу ћи ти да се
по сту пак пре ра чу на пен зи ја убр-
за и уна пре ди укуп на ефи ка сност
у спро во ђе њу.

У но вем бру је пла ни ран су срет
за ко ле га ма из За во да за здрав-
стве но оси гу ра ње Бо сне и Хер-

це го ви не, на ко ме ће се раз мо-
три ти и пот пи са ти но ви спо ра зум
о па у шал ној на кна ди тро шко ва
здрав стве не за шти те, утвр ди ће
се но ви дво је зич ни обра сци за
при ме ну спо ра зу ма у обла сти
здрав стве ног оси гу ра ња, а би ће
ре чи и о дру гим пи та њи ма у ве-
зи са при ме ном спо ра зу ма у овој
обла сти – на гла ша ва ди рек тор
За во да за со ци јал но оси гу ра ње.

По ње го вим ре чи ма, окон ча-
ни су и пре го во ри за за кљу чи ва-
ње но вог спо ра зу ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу са Ре пу бли ком
Аустри јом, чи је се пот пи си ва ње
оче ку је по чет ком на ред не го-
ди не, па је За вод за со ци јал но
оси гу ра ње до го во рио су срет
са ко ле га ма из Глав ног са ве за
аустриј ских но си ла ца со ци јал ног
оси гу ра ња, на ко ме ће се раз ма-
тра ти пи та ња у ве зи са при ме ном
тог но вог спо ра зу ма, укљу чу ју ћи
и утвр ђи ва ње дво је зич них обра-
за ца за ње го во спро во ђе ње.

– По ред на ве де них ак тив но-
сти, За вод, за јед но са Ре пу блич-
ким фон дом за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње, на ста вља
до бру прак су одр жа ва ња „Да на
раз го во ра”, ме ђу на род них са ве-
то дав них да на у обла сти пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
из ме ђу над ле жних ор га ни за ци ја
Ре пу бли ке Ср би је и Са ве зне Ре-
пу бли ке Не мач ке (у Бе о гра ду,
од 20. до 22. сеп тем бра ове го-
ди не), Ре пу бли ке Хр ват ске (Бе о-
град, 4. и 5. ок то бар) и Ре пу бли ке
Аустри је (Беч, 12. ок то бар ове
го ди не), на ко ји ма струч ња ци из
обла сти пен зиј ског оси гу ра ња
над ле жних ин сти ту ци ја, не по-
сред но, свим за ин те ре со ва ни ма
– оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма
пен зи ја, да ју са ве те и пру жа ју од-
го ва ра ју ћу струч ну по моћ – ка же
Зо ран Па но вић, ди рек тор За во да
за со ци јал но оси гу ра ње.

Г. О.

ЗА ВОД ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Спровођење конвенција

за до вољ на је до би је ним од го-
во ри ма:

– Ја већ шест го ди на не мо гу 
да уђем у траг сво јој до ку мен-
та ци ји, ни ти да са знам на шта 
имам пра во. Са да су ов де све 
про на шли, ком пле тан пред мет, 
све су ми де таљ но об ја сни ли и 
ствар но ми слим да ћу са да ус-
пе ти да ре шим свој про блем јер 
сам тач но са зна ла где се шта на-
ла зи и шта тре ба да се од ра ди 
– уве ре на је Дра га Ву лин.

Љи ља на Па штић из Ве ли ке 
Мо шта ни це при ма це лу пен зи ју 
у Ср би ји, али има и 12,5 го ди на 
ста жа у Хр ват ској:

– До са да по њи хо вом за ко ну 
ни сам има ла пра во на пен зи ју 
јер ни сам има ла го ди не ста ро-
сти ко је су у Хр ват ској про пи-
са не. За то сам до шла да пи там 
шта са да тре ба да ура дим по-
што сам на пу ни ла го ди не жи-
во та ко је њи хов за кон на ла же. 
До би ла сам од го вор да ће све 
они да по кре ну и од ра де по 
слу жбе ној ду жно сти та ко да 
ја не мам ни ка квих оба ве за ни 
про бле ма око то га, и мо рам да 
на гла сим да сам ја ко за до вољ-
на што сам то мо гла да са знам 
ов де уме сто да пу ту јем у Хр-
ват ску – об ја шња ва на ша са го-
вор ни ца.

Оно што је ока рак те ри са ло 
ове ок то бар ске да не раз го во-
ра је, сва ка ко, и за до вољ ство 
ко је су го сти из Хр ват ског за во-
да из ра зи ли у ве зи са њи хо вом 
при пре мом и ор га ни за ци јом. 
Њи хов бо ра вак у Фон ду био је и 
при ли ка да се срет ну са мно гим 
по зна тим ли ци ма, тј. ко ле га ма 
са ко ји ма са ра ђу ју већ ду ги низ 
го ди на.

Мо же се за кљу чи ти да је 
прак са одр жа ва ња са ве то дав-
них да на са Хр ват ском два пу-
та го ди шње, у ма ју у За гре бу 
и у сеп тем бру у Бе о гра ду, већ 
уста ље на, што је од из у зет ног 
зна ча ја за ефи ка сно спро во-
ђе ње спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу две зе мље. 
Је ди но што би евен ту ал но мо-
гло да се раз мо три је мо гућ ност 
да са ве то ва ња тра ју по три да на 
с об зи ром на то да за њих вла-
да ве ли ко ин те ре со ва ње и да у 
ова два да на ни су сви ус пе ли да 
за ка жу тер мин и до би ју ин фор-
ма ци ју.

Алек сан дра Ба нић,

са вет ник ди рек то ра РФ ПИО
Ве сна Ана ста си је вић
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између два броја

„Фи ћа фест” у Кра гу јев цу
Сед ми „Фи ћа 

фест”, на ко ме је 
на сту пи ло ви ше 
од се дам де сет 
љу би те ља овог 
ауто мо би ла из 
два на ест гра до-
ва Ср би је, одр-
жан је у Кне же-
вом ар се на лу у 
Кра гу јев цу. Ме-
ђу из ло же ним 
ауто мо би ли ма би ло је и пет нај ста ри јих „фи ћа” са „кон тра” 
вра ти ма, про из ве де них сре ди ном про шлог ве ка, а ово го ди-
шња смо тра за вр ше на је во жњом глав ним град ским ули ца ма
до Спо мен-пар ка у Шу ма ри ца ма.

Ор га ни за тор „Фи ћа фе ста” је Клуб љу би те ља овог че тво ро-
точ ка ша из Кра гу јев ца, ко ји сва ке го ди не смо тром ауто мо би-
ла „на ци о нал не кла се” обе ле жа ва 18. ок то бар 1955. го ди не,
ка да је у кра гу је вач кој фа бри ци ауто мо би ла по че ла про из-
вод ње „за ста ве 750”. Про из вод ња нај по пу лар ни јег во зи ла
бив ше Ју го сла ви је окон ча на је три де сет го ди на ка сни је, 18.
ок то бра 1985. го ди не. За три де це ни је, са мон та жних ли ни ја
кра гу је вач ке За ста ве си шло је 923.487 „фи ћа”, а мно ги од тих
ауто мо би ла и да нас кр ста ре дру мо ви ма не ка да шње СФРЈ.

Кра гу је вац: дан отво ре них вра та
за нај ста ри је

По во дом Ме ђу на род ног да на ста ри јих, у згра ди гра да Кра гу јев ца ор га ни зо ван је Дан 
отво ре них вра та за пред став ни ке удру же ња пен зи о не ра и ор га ни за ци ја ко је бри ну о 
ста ри ма. О по тре ба ма и про бле ми ма са ко ји ма се сва ко днев но су сре ћу нај ста ри ји Кра-
гу јев ча ни раз го ва ра ли су на чел ни ци град ских упра ва за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку 
и дру штве ну бри гу о де ци.

У Кра гу јев цу око че тр на ест од сто по пу ла ци је има ви ше од 65 го ди на и је дан од нај-
ве ћих про бле ма са ко ји ма се ови љу ди су о ча ва ју је со ци јал на ис кљу че ност, не до вољ на 
ин фор ми са ност о пра ви ма и услу га ма ко је у гра ду по сто је и не до во љан број спе ци ја-
ли зо ва них услу га. Град има око 35.000 пен зи о не ра од ко јих 21.000 има при хо де ис под 
про сеч них пен зи ја у Ср би ји. Од тог бро ја 3.500 су по љо при вред ни пен зи о не ри.

Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве ис ти чу да је град Кра гу је вац у про те клој го ди ни 
из дво јио око пет на ест ми ли о на ди на ра за услу ге по мо ћи у ку ћи ста рим ли ци ма, око че-
ти ри и по ми ли о на ди на ра за днев не бо рав ке и 68 ми ли о на ди на ра за суб вен ци о ни са-
ње јав ног град ског пре во за за ста ре, што из но си око 32 од сто укуп ног бу џе та со ци јал не 
за шти те. За на ред ну го ди ну пла ни ра но је раз ви ја ње но вих спе ци ја ли зо ва них ва нин сти-
ту ци о нал них услу га у скла ду са усво је ном ло кал ном Стра те ги јом раз во ја со ци јал не за-
шти те, отва ра ње при хва ти ли шта за ста ре, про ши ре ње днев них бо ра ва ка и по кре та ње 
те ле ви зиј ске еми си је по све ће не овој по пу ла ци ји.

По твр де за сту ден те
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње под се ћа да је крај ок то бра рок

до ка да сту ден ти ко ји ко ри сте по ро дич не пен зи је мо ра ју да до ста ве по твр де о шко ло-
ва њу, да им не би би ла об у ста вље на ис пла та при на дле жно сти. На по твр де, ко је се мо гу
пре да ти лич но или по сла ти по штом фи ли ја ли Фон да ПИО ко ја им ис пла ћу је пен зи ју, нео-

п ход но је упи са ти ма тич ни број ро ди те ља по ко ме се ко ри сти
пен зи ја.

Уче ни ци, ина че, има ју пра во на по ро дич ну пен зи ју до за-
вр шет ка шко ло ва ња, али нај ка сни је до на вр ше них 20 го ди на
жи во та, а сту ден ти ко ји по ха ђа ју ви со ко школ ске уста но ве до
на вр ше не 26. го ди не.

По сао за агро но ме
Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го ви не,

шу мар ства и во до при вре де ор га ни зо ва-
ло је еду ка ци ју, а за тим и те сти ра ње ви ше
од 2.000 не за по сле них ди пло ми ра них ин-
же ње ра по љо при вре де за ин те ре со ва них
за рад у по љо при вред ним са ве то дав ним
струч ним слу жба ма.

Циљ еду ка ци је је упо шља ва ње што ви ше
агро но ма ко ји ће до би ти по 200 га здин ста-
ва ко је ће са ве то ва ти. На тај на чин би из ме-
ђу 250.000 и 300.000 га здин ста ва у Ср би ји
тре ба ло да до би је са ве то дав це ко ји ће би ти
фи нан си ра ни из бу џе та. Сва ки агро ном ће
има ти за да так да днев но оби ђе по три га-
здин ства, што би тре ба ло да да ком плет ну
сли ку са те ре на.

У Ми ни стар ству по љо при вре де ве ру ју да
ће то до при не ти зна чај ном по ма ку у про из-
вод њи, да ће би ти сма ње ни тро шко ви га-
здин ста ва и по бољ шан жи вот на се лу.

Од зив агро но ма био је из над оче ки ва ња
у свим гра до ви ма Ср би је, по себ но у Чач ку,
као и на Ко со ву и Ме то хи ји, а сва ки кан ди-
дат ко ји је по ло жио те сто ве до би ће при ли ку
да пот пи ше уго вор са Ми ни стар ством по љо-
при вре де. Агро но ми ко ји пот пи шу уго во ре
ра ди ће као аси стен ти са ве то да ва ца.
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Уки нут бес пла тан
пре воз у Ужи цу

Око 7.000 Ужи ча на ста ри јих од 65 го ди на ви ше
не ће мо ћи бес плат но да се во зе ауто бу си ма са о бра-
ћај ног пред у зе ћа „Зла тан пре воз”, јер је овај пре во-
зник од лу чио да, због ду га ло кал не са мо у пра ве од
14,2 ми ли о на ди на ра, уки не по ме ну ту по вла сти цу.
Ужи це је пре не ко ли ко го ди на био је дан од пр вих
гра до ва у зе мљи ко ји је нај ста ри јим су гра ђа ни ма

обез бе дио бе не фи ци је у јав ном пре во зу, а из гле да
да ће би ти и ме ђу пр ви ма ко ји ће то пра во уки ну ти.

У ру ко вод ству пре во зни ка ис ти чу да има ју уго-
вор по ко јем су оба ве зни бес плат но да во зе нај ста-
ри је су гра ђа не, с тим да за сва ку из да ту кар ту град
пла ћа по ло ви ну из но са, а дру гу по ло ви ну пред у зе-
ће. Пре во зник ви ше ни је у мо гућ но сти да то чи ни
јер је, због не пла ћа ња оба ве зе од стра не ло кал не
са мо у пра ве, угро жен и сам оп ста нак фир ме. С дру-
ге стра не, за ме ник гра до на чел ни ка Ужи ца, Ми ло-
ван Пе тро вић, у са оп ште њу за ме ди је ис ти че да
град на вре ме ис пу ња ва све сво је оба ве зе и да је
од лу ка пред у зе ћа „Зла тан пре воз” јед но стра но кр-
ше ње уго во ра у ко ме је ја сно на ве де но да по сто ји
рок од два ме се ца за рас кид са рад ње.

Ре ал на це на хле ба
Век на хле ба „са ва” би до кра ја го ди не мо ра ла, уме-

сто 44, да ко шта 36 ди на ра. Зву чи не ве ро ват но, али
су стручњаци са гла сни у оце ни да до кра ја го ди не
тре ба оче ки ва ти до дат но по јеф ти ње ње основ них и
нај ва жни јих на мир ни ца: ме са, мле ка, ја ја, уља, ше ће-
ра и бра шна. Код ше ће ра ва ља оче ки ва ти ма ло про-
дај ну це ну ис под 100 ди на ра, јер је це на на бер за ма
са 1.000 па ла на 600 евра по то ни. И је сти во уље ће
мо ра ти да по јеф ти ни, јер је от куп на це на са да 30, а
би ла је 40 ди на ра, па би про из вод ња од 150.000 то-
на би ла до вољ на за до ма ће по тре бе и из воз, што би
до не ло це ну од 100 до 110 ди на ра.

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла сеп тем бар ских
при ма ња пен зи о не ри ма из ка те го ри-
је за по сле них по че ла је 11. ок то бра.

Бив шим по љо при вред ни ци ма
пр ви део пен зи ја за сеп тем бар ис-
пла ћен је 6. ок то бра, а пен зи о не ри
са мо стал них де лат но сти сво је це ле
сеп тем бар ске пен зи је при ми ли су 4.
ок то бра.

Но ви Сад упла ћу је до при но се
са мо стал ним умет ни ци ма

Од лу ка Скуп шти не гра-
да Но вог Са да да упла ћу је
до при но се за пен зиј ско,
ин ва лид ско и здрав стве-
но оси гу ра ње они ма ко ји
су сте кли ста тус ли ца ко ја
са мо стал но оба вља ју умет-
нич ку или дру гу де лат ност
у обла сти кул ту ре по че ла је
да се при ме њу је од 1. ок то-
бра ове го ди не.

До при но си ће се упла ћи-
ва ти од тог да ту ма под усло вом да им је ре пре зен та тив но удру же ње у кул ту ри
– код ко га су у еви ден ци ји, утвр ди ло у скла ду са за ко ном ста тус ли ца ко је са мо-
стал но оба вља умет нич ку или дру гу де лат ност, за тим да има ју пре би ва ли ште
на те ри то ри ји Но вог Са да, да им је над ле жна по ре ска упра ва утвр ди ла оба ве зу
пла ћа ња до при но са у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју до при но си за оба ве-
зно со ци јал но оси гу ра ње, да уку пан при ход ко ји су оства ри ли про шле го ди не
не пре ла зи из нос ис пла ће не про сеч не го ди шње за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји и,
на кра ју, да не ма ју у сво ји ни ни ка кву не по крет ност осим оне у ко јој ста ну ју.

Из нос до при но са ко је ће им град упла ћи ва ти пре ко 19 ре пре зен та тив них удру-
же ња у кул ту ри би ће на ни воу нај ни же ме сеч не осно ви це за об ра чун до при но са
за са мо стал не умет ни ке. То ће се ра ди ти тро ме сеч но, ка ко је За ко ном о до при но-
си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње и пред ви ђе но за са мо стал не умет ни ке.

За ин те ре со ва ни ко ји ис пу ња ва ју све на бро ја не усло ве мо гу да под не су зах тев
Град ској упра ви за кул ту ру, на обра сцу ко ји се мо же пре у зе ти на сај ту www.no vi sad.
rs или лич но, у Ули ци Жар ка Зре ња ни на, број 2. Рок за под но ше ње зах те ва за сти ца-
ње пра ва на упла ту до при но са за по след њи квар тал ове го ди не је 1. но вем бар.

Ис пла ће на тре ћа
ра та по мо ћи

Тре ћа ово го ди шња ра та јед но крат не по мо ћи нај-
у гро же ни јим пен зи о не ри ма из Бе о гра да у из но су 
од 4.000 ди на ра ис пла ће на је по чет ком ок то бра.

Пен зи о не ри ко ји има ју пре би ва ли ште на те ри-
то ри ји Бе о гра да и пен зи је јед на ке или ма ње од 
15.696 ди на ра, при ми ли су ра ту од 4.000 ди на ра 
до ста вом на кућ ну адре су.

По моћ је до би о 64.821 пен зи о не р, а за ту свр ху из 
град ског бу џе та из дво јен је 259 ми ли она ди на ра.

Свр љи жа ни ме ђу нај ста ри ји ма у Евро пи
Ово го ди шњи пр ви ок то бар, Ме ђу на род ни дан ста ри јих, Свр љи жа не је још јед-

ном упо зо рио на све де мо граф ске про ме не ста нов ни штва, од но сно – на ста ре ње. 
Ста ти сти ка ка же да је ста нов ни штво оп шти не Свр љиг ме ђу де сет нај ста ри јих у 
Евро пи, а стра ху је се шта ће ре ћи но ви по пис. Око 70 про це на та ста нов ни штва је 
ста ри је од 65 го ди на, уз по да так да тре ћи ну те по пу ла ци је чи не пен зи о не ри.

У Цен тру за со ци јал ни рад оп шти не до да ју да су се ла пре те жно ста рач ка. Чи та ве 
по ро ди це не са мо да на пу шта ју се ла већ и Свр љиг и, у по тра зи за бо љим жи во том, 
по не кад за бо ра ве и сво је нај ми ли је. Дру штве ну бри гу о ста ри ма у слу ча је ви ма ка-
да оста ну са ми и не моћ ни пре у зео је Цен тар за со ци јал ни рад, ко ји их сме шта у 
до мо ве за ста ре у Ни шу, Кња жев цу и Алек син цу.

Го ди на ма се при ча ло о то ме да се у Свр љи гу из гра ди дом за ста ре али се због 
не ма шти не, из гле да, од у ста ло. Дом здра вља пру жа ме ди цин ску по моћ ста рим ли-
ци ма, а по ма жу и ге рон то до ма ћи це. Ди рек тор ка свр љи шког Цен тра за со ци јал ни 
рад, Ве сна Не дељ ко вић, по во дом Ме ђу на род ног да на ста рих, упу ти ла је нај ста ри-
јим су гра ђа ни ма че стит ку, по же лев ши им до бро здра вље и дуг жи вот, уз на ја ву да 
ће еки па Цен тра на ста ви ти са по се та ма нај ста ри јим су гра ђа ни ма.
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Тран сфе ри из ре пу блич ког
бу џе та Фон ду ПИО на име
ис пла те пен зи ја го ди шње се
кре ћу од шест до осам од сто
бру то до ма ћег про из во да

Де фи цит у фи нан си ра њу пен зиј ског
си сте ма је, већ по ду же, вр ло ак ту ел-
на те ма, што не из не на ђу је ако се зна

да су у 2010. го ди ни не то пен зи је уче ство-
ДД
ва ле са 13,4 од сто у бру то до ма ћем про из-
во ду. За ко ном о бу џет ском си сте му за ову
го ди ну де фи ни са на су фи скал на пра ви ла са
ци љем да се до 2015. го ди не уче шће не то
пен зи ја у бру то до ма ћем про из во ду сма њи
на 10 од сто, а по ка за те љи за пр вих шест ме-
се ци ове го ди не су 12,4 од сто.

– У ана ли зи де фи ци та основ ни ре пер је
од нос не то пен зи ја и БДП-а, и тај по ка за-
тељ се ко ри сти као упо ред ни са оста лим
зе мља ма – об ја шња ва Иван Ми мић, ди-
рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске по сло ве у
РФ ПИО. – Ако би смо по сма тра ли про це-
нат уче шћа укуп них рас хо да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње у БДП-у, тај про-
це нат би, нор мал но, био ви ши јер су укуп-
ни рас хо ди си сте ма у 2010. го ди ни, за сва
три оси гу ра ња (за по сле ни, са мо стал не де-

КА КО ПО ПРА ВИ ТИ ФИ НАН СИЈ СКУ ПО ЗИ ЦИ ЈУ ФОН ДА ПИО

Фи скал на ди сци пли на и
бо ља на пла та до при но са

ИИИвИвананн МММ МММии и иимимимимиићћћ

лат но сти и по љо при вред ни ци), из но си ли
467,5 ми ли јар ди ди на ра и уче ство ва ли су
у БДП-у са 15,9 од сто, а у те ку ћој го ди ни
са 14,7 од сто. Ме ђу тим, тре ба ло би има ти
у ви ду да Фонд, по ред пен зи ја и тро шко ва
спро во ђе ња оси гу ра ња, по кри ва и дру ге
тро шко ве по осно ву со ци јал ног оси гу ра ња,
као што су нов ча не на кна де за ту ђу по моћ
и не гу, за те ле сно оште ће ње, на кна де из
ин ва лид ског оси гу ра ња, тро шко ве здрав-

У стве ног оси гу ра ња пен зи о не ра ии д друрр  го. У
2022 10. го ди ни по ме ну у тити д ддрурр  ги трт о ошкш о ооовиивии но-
мимимм  нал но сусу из но си и лиили о оооококококококоо 6 6 6 6 67 7 7 мимимиилл ли ијајај р р ррдиид  дди-
ннанаан  р ра. Чи ње ни ца је даа овививиивии ттттроро шко ви ии утутуту и чу
ннананааннанн  п п пп о ове ћа њење д де е фифи ц ци таа, , ододододнн но сно оо вевевеве ћћћћће е е ее е ее учучучучуче-ее

шће др жа ве пре ко до та ци ја, али не ути чу на
про це нат уче шћа не то пен зи ја у БДП-у.

По бољ ша ње фи нан сиј ског по ло жа ја си-
сте ма пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња је циљ и ак ту ел не и свих прет ход них
ре фор ми у обла сти оба ве зног со ци јал ног
оси гу ра ња. Ре ше ње се на ла зи у вр ло јед но-
став ној, али те шко спро во дљи вој фор му ли:
успо ри ти раст рас хо да и по ве ћа ти из вор не
при хо де. Ово је на ро чи то те шко спро во-
дљи во из по зи ци је Фон да ПИО у ко ме се
ре флек ту ју сви про бле ми и еко ном ске и со-
ци јал не по ли ти ке, као и ре ци ди ви ре форм-
ских ме ра у при вре ди из ра ни јих пе ри о да.
То зна чи да се фи нан си ра ње пен зиј ског си-
сте ма не мо же по сма тра ти пар ци јал но, већ
ис кљу чи во као са став ни део укуп ног со ци-
јал ног оси гу ра ња и јав них рас хо да.

Без об зи ра на све те шко ће у обез бе ђе њу
фи нан сиј ских сред ста ва и по ве ћа ње уче шћа
сред ста ва из бу џет ских до та ци ја, Фонд успе-
ва да од 2004. го ди не вр ши ис пла ту 12 пен-
зи ја го ди шње, а од 2005. го ди не уста љу је се
си стем ис пла те пен зи ја у те ку ћем за прет ход-
ни ме сец. Исто вре ме но, пен зи је се, сход но
за кон ским од ред ба ма, ре дов но ускла ђу ју.

– Ја сно је – на гла ша ва Иван Ми мић – да
Фонд не до ста ју ћа сред ства обез бе ђу је до-
та ци ја ма из бу џе та, али др жа ва је га рант и
то су пот пу но ле гал ни и пла ни ра ни тран-
сфе ри. Ве ће уче шће из вор них при хо да у
сред стви ма по треб ним за фи нан си ра ње
пен зи ја, од но сно за фи нан сиј ску по зи ци ју
Фон да, нај бр же и нај е фи ка сни је мо же по-
пра ви ти са мо фи скал на ди сци пли на и по ве-
ћан сте пен на пла те до при но са, уз не ми нов-
но по ве ћа ње бро ја за по сле них. На стра ни
рас хо да је ди на уште да се мо же оства ри ти
на на чин ко ји је већ спро ве ден нај но ви јим
за кон ским ре фор ма ма пен зиј ског си сте ма,
а то је де фи ни са ње ре стрик тив ни јих усло ва
за од ла зак у пен зи ју.

Про сеч но уче шће не то пен зи ја у БДП-у за
по след њих 15 го ди на из но си 11,2 од сто, и
у по ре ђе њу са про се ком зе ма ља Европ ске
уни је (од 12,2 до 11,7 од сто) Ср би ја је го ди-
на ма има ла исто или чак ни же уче шће. С
об зи ром на то да је уче шће не то пен зи ја у
БДП-у у 2010. го ди ни из но си ло 13,4 од сто,
ре ал но је по сти ћи утвр ђе них 10 од сто до
2015. го ди не (ка ко је пред ви ђе но За ко ном
о бу џет ском си сте му) са мо ако пен зи је бу-
ду ускла ђи ва не са про цен том ко ји је не што
ни жи од про цен та ра ста бру то до ма ћег
про из во да. Г. О.
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На сим по зи ју му одр жа ном од 4.
до 7. ок то бра, у Ба њи Ко ви ља чи,
уче ство ва ли и ле ка ри ве шта ци
из Сло ве ни је, Фе де ра ци је БиХ
и Ре пу бли ке Срп ске

Кон ти ну и ра на еду ка ци ја и те сти ра ње
ле ка ра ве шта ка РФ ПИО на ста вље ни
су по чет ком ок то бра сим по зи ју мом

„Са ве то ва ње ле ка ра ве шта ка”, у Ба њи Ко-
ви ља чи, у ор га ни за ци ји Ди рек ци је Фон да
ПИО. На сим по зи ју му су уче ство ва ли и ле-
ка ри ве шта ци пен зиј ских фон до ва из Сло-
ве ни је, Фе де ра ци је БиХ и Ре пу бли ке Срп ске
ко ји су са ле ка ри ма из Ср би је раз ме њи ва ли
зна ње и про бле ме са ко ји ма се су сре ћу у
сва ко днев ној прак си.

– За ко ни по ко ји ма ра ди мо ми и ко ле ге из
Сло ве ни је, Ре пу бли ке Срп ске и Фе де ра ци је
БиХ су раз ли чи ти па не мо же мо да у пот пу-
но сти раз ме њу је мо ис ку ства. У Сло ве ни ји
је, на при мер, ле ка ри ма ве шта ци ма лак ше
да ра де јер код њих и да ље по сто је I, II и III

ка те го ри ја ин ва лид но сти што је знат но јед-
но став ни је за ве шта че ње не го све под ве сти
под – или спо со бан за рад или 100 од сто не-
спо со бан. Ипак, иако се про пи си раз ли ку ју,
про бле ми у ра ду су слич ни – ка же за наш
лист др Ди ка Ка је вић, на чел ник у Сек то ру
за оце ну рад не спо соб но сти Фон да ПИО.

По ње го вим ре чи ма, основ ни про блем са
ко јим се ле ка ри у на шем Фон ду сва ко днев-
но су о ча ва ју је сте не до ста так ка дро ва.

– Од ви ше од 3.000 за по сле них у РФ ПИО
у Ср би ји, ле ка ра је са мо 70, што зна чи ма ње
од 2,5 од сто укуп ног бро ја за по сле них. Са-
мо за пр вих де вет ме се ци ове го ди не има ли
смо 65.000 пред ме та за ве шта че ње, а тре ба
ре ћи да сва ки од њих са др жи бар два или
три зах те ва – об ја шња ва др Ка је вић.

По ред ле ка ра ве шта ка из срп ског и оста-
лих пен зиј ских фон до ва, у ра ду сим по зи ју-
ма уче ство ва ли су и одр жа ли пре да ва ња
еми нент ни про фе со ри са Бе о град ског уни-
вер зи те та, као што је ака де мик проф. др
Вла ди мир Ко стић са Кли ни ке за не у ро ло-
ги ју КЦС. За па же не пре зен та ци је има ле су
и др Ми ла Ни ко лић, оф тал мо лог, др Сан дра

Ра до вић, фи зи ја тар, и Је ле на Ми ло ше вић,
пси хо лог, све три из Сек то ра за оце ну рад-
не спо соб но сти РФ ПИО, као и Де ан Пре-
мик, ди рек тор Сек то ра за ме ди цин ско ве-
шта че ње сло ве нач ког фон да, и др Жи во та
Ло вре нов, на чел ник у истом сек то ру.

Сле де ће са ве то ва ње ко је ле ка ри ма ве-
шта ци ма до но си и од ре ђен број бо до ва, од
укуп но 24 по треб на за го ди шњу об но ву ли-
цен це, ор га ни зо ва ће ле ка ри из Ни ша или
Кра гу јев ца.

В. А.

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ ЛЕ КА РА ВЕ ШТА КА

За ко ни раз ли чи ти,
про бле ми слич ни

ДрДрДрДрДрДрДДД  Д Д Д ДДДДи и и ииикакаккка К К Каа а јејејјееј  в ввввићићићићић

Од по чет ка при ме не За ко на о про фе си-
о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по шља ва њу
осо ба са ин ва ли ди те том, пре ма ко јем се
про це на рад не спо соб но сти и мо гућ но сти
одр жа ња за по сле ња за ове осо бе (ОСИ)
оба вља у над ле жним фи ли ја ла ма На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње, ве ћи на
ин ва ли да ко ји су иза шли на ко ми си ју у но-
во сад ској фи ли ја ли НСЗ ка те го ри зо ва на је
пр вим сте пе ном.

Да под се ти мо, ка да осо ба на овој ко ми си-
ји, ко јој пред се да ва ле кар ве штак из Фон да
ПИО, до би је оце ну 0, то зна чи да она не ма
здрав стве них смет њи за за сни ва ње рад ног
од но са. Оце на 1 зна чи да ОСИ има бла же
здрав стве не смет ње и да мо же да се за по сли
под оп штим усло ви ма, а ка да је на ко ми си-
ји оце не са дру гим сте пе ном, то зна чи да су
смет ње из ра же ни је и да се мо же за по сли ти
под по себ ним усло ви ма. Тре ћи сте пен ин ва-
лид но сти до би ја ју осо бе ко је су те шко обо-
ле ле и не мо гу ви ше да за сну ју рад ни од нос.

Др Ми ло рад Ор ло вић, на чел ник Оде ље-
ња за ме ди цин ско ве шта че ње у Ди рек ци ји

По кра јин ског фон да ПИО, ка же да ње го ве
ко ле ге из Фон да ко ми сиј ски, са оста лим
чла но ви ма, утвр ђу ју здрав стве но ста ње

осо ба са ин ва ли ди те том ко је су под не ле
зах тев код НСЗ.

– Ако по сто је здрав стве не смет ње за
оба вља ње би ло ка квих по сло ва, ми их
пи сме но и на ве де мо, као и по сло ве ко је
осо ба мо же да ра ди, а ко је не. Пре ма до-
са да шњој ста ти сти ци, нај че шћа оце на је
пр ви сте пен ин ва лид но сти – на во ди др
Ор ло вић.

Ње го ву оце ну по твр ђу ју и по да ци из Фи-
ли ја ле НСЗ Но ви Сад. То ком 2010. го ди не,
у ко јој је под не то 270 зах те ва за про це ну,
ко ји су сви и об ра ђе ни, оце ну 0 до би ло је
13, пр ви сте пен 230, дру ги сте пен 18 и тре-
ћи сте пен де вет осо ба са ин ва ли ди те том. У 
овој го ди ни, до по чет ка ок то бра, под не то
је већ 413 зах те ва, од ко јих је 314 ре ше но.
Оце ну 0 је ове го ди не до би ло 28, пр ви сте-
пен 257, дру ги сте пен 14, а тре ћи сте пен са-
мо пет осо ба са ин ва ли ди те том.

Тре ба на по ме ну ти да се на про це ну ин ва-
ли ди те та на ко ми си ји у Фи ли ја ли НСЗ Но ви
Сад у про се ку че ка око ме сец да на.

М. Мек те ро вић

КО МИ СИ ЈА ЗА ПРО ЦЕ НУ КА ТЕ ГО РИ ЈЕ ИН ВА ЛИД НО СТИ У ФИ ЛИ ЈА ЛИ НСЗ НО ВИ САД

Ве ћи на ка те го ри зо ва на пр вим сте пе ном
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Хим ном „Бо же прав де”,
при год ном бе се дом
пред сед ни ка Удру же ња,

Ми ро љу ба Стан ко ви ћа, на дах-
ну тим по здрав ним го во ри ма
пред став ни ка гра да Ни ша и Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је, а за-
тим до де лом на гра да и кул тур-
но-умет нич ким про гра мом, ни-
шки пен зи о не ри су, 8. ок то бра,
обе ле жи ли шест и по де це ни ја
плод ног ра да на за шти ти ста ту-
сних и ма те ри јал них пра ва, дру-
штве ног по ло жа ја и со ци јал не
си гур но сти ли ца тре ћег до ба.

– Удру же ње пен зи о не ра Ни ша
ни кло је 10. ок то бра 1946. го ди не,
оп ста ло и оста ло пу них шест и по
де це ни ја ли дер срод них ор га ни-
за ци ја, а да то ни нај ве ћи оп ти ми-
сти ни су мо гли да прет по ста ве. У 
то су, ме ђу тим, ве ро ва ле број не
Ни шли је, ко је је пр вих пет го ди на
оку пља ла, под у ча ва ла и усме ра-
ва ла „ше стор ка” са Лу ком Ђу ра-
шко ви ћем на че лу – ис та као је
пред сед ник ни шких пен зи о не ра,
Ми ро љуб Стан ко вић, на све ча ној
сед ни ци Скуп шти не удру же ња.

У Ни шу да нас има ви ше од
63.000 пен зи о не ра оку пље них у
88 ме сних од бо ра по те ри то ри-
јал ном прин ци пу. Пре вас ход ни

за да так Удру же ња је пру жа ње 
по мо ћи код са вла да ва ња сва-
ко днев них те шко ћа ста ри јих, 
ор га ни зо ва ње из ле та и бањ ског 
ле че ња, снаб де ва ње пре храм-
бе ним про из во ди ма и огре вом, 
али и дру же ње.

Нај ве ће при зна ње Удру же ња, 
Пла ке та са по пр сјем ца ра Кон-
стан ти на, пе ча том На и са из 3. 

ве ка и Хри сто вим мо но гра мом, 
до де ље на је, по во дом овог ју-
би ле ја, др Јо ва ну Кр ко ба би ћу. 
Пла ке ту је, по што је пр ви чо век 
срп ских пен зи о не ра био оправ-
да но од су тан, при мио за ме ник 
пред сед ни ка Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је, Ђу ро Пе рић, ко ме 
је та ко ђе уру че но при зна ње за 
по се бан до при нос со ци јал ном 

по ло жа ју нај ста ри јих. Пост хум-
но је на гра ђен ду го го ди шњи
пред сед ник Удру же ња, Пе тар
Јо ва но вић, док је град ски већ-
ник Ми ло рад Сто шић са да-
шњем пред сед ни ку Ми ро љу бу
Стан ко ви ћу уру чио злат ник за
ду го го ди шњу од лич ну са рад њу
са град ским струк ту ра ма.

С. Не сто ро вић

12

кроз Србију

На не дав ној сед ни ци Из вр-
шног од бо ра Са ве за пен зи о не-
ра Вој во ди не ис ка за но је ве ли ко
ин те ре со ва ње за ху ма ни тар ну
по моћ ко ја тре ба да стиг не од по-
кра јин ских ор га на вла сти. По моћ
у на мир ни ца ма и сред стви ма за
хи ги је ну је сти за ла и ра ни јих го-
ди на, а све оп штин ске и град ске
ор га ни за ци је већ су ком пле ти-
ра ле спи ско ве ма те ри јал но нај у-
гро же ни јих чла но ва. Ми лан Не-
на дић, пред сед ник вој во ђан ских
пен зи о не ра, ре као је да је Са вез
већ упу тио зах тев Вла ди Вој во ди-
не, те да се уско ро оче ку је и њи-
хов по зи ти ван од го вор.

Чел ни љу ди Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не (СПВ) при хва-
ти ли су и пред ло ге Ко ми си је за 
из бор и име но ва ња за по пу ну 
упра жње них ме ста у ор га ни ма 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не 
и Са ве за пен зи о не ра Ср би је. 
Из вр шни од бор ће та ко на на-
ред ној Скуп шти ни кан ди до ва-
ти Ми лу ти на Син ђе ли ћа, пред-
сед ни ка ОУП Вр шац, за но вог 
пот пред сед ни ка СПВ, Јо си па 
Ме ре и ја, в.д. пред сед ни ка ОУП 
Сом бор, за чла на ИО СПВ, Вла ду 
Ми ло ше ви ћа, пред сед ни ка ОУП 
Бач, за чла на Над зор ног од бо ра 
СПВ, и Ми о дра га Ли си цу, пред-

сед ни ка ОУП Но ва Цр ња, и Мла-
де на Мар ко ви ћа, пред сед ни ка 
ор га ни за ци је пен зи о ни са них 
рад ни ка НИС Наф та гас про мет 
Но ви Сад, за чла но ве Ко ми си-
је за из бор и име но ва ња СПВ. 
Ву ка шин Ран ђе ло вић, пред сед-
ник ОУП Оџа ци, пред ло жен је 
за чла на ИО Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је.

Ду го го ди шњи по слов ни парт-
нер Са ве за, оси гу ра ва ју ћа ку ћа 
ДДОР Но ви Сад, на сед ни ци Из-
вр шног од бо ра пред ста ви ла је 
чла но ви ма свој но ви про из вод. 
По ну ђе но им је про ши ре ње са-
рад ње на уго ва ра ње оси гу ра ња 

под на зи вом „По моћ у ку ћи”, ко-
је је тре нут но је дин ствен про-
из вод у овој бран ши у Ср би ји.
Кроз овај вид оси гу ра ња ко ри-
сни ци ма, у овом слу ча ју ба ка ма
и де ка ма, обез бе ђу је се по моћ
24 ча са у хит ним си ту а ци ја ма,
ре ци мо у слу ча ју во до ин ста ла-
тер ских, бра вар ских, зи дар ских
и кро во по кри вач ких, елек три-
чар ских ра до ва итд., а услу га
под ра зу ме ва ор га ни за ци ју по-
мо ћи, по кри ће тро шко ва за из-
ла зак, тро шко ве ра да струч них
и овла шће них ли ца и при вре-
ме ни сме штај.

М. Мектеровић

СЕД НИ ЦА ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Оче ку је се по моћ По кра ји не

НИ ШКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ЗНА ЧА ЈАН ЈУБИЛЕЈ

Шест и по де це ни ја плод ног
ра да

Ђуро Перић прима плакету 

у име др Јована Кркобабића
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Пред став ни ци син ди ка та 
пен зи о не ра Ср би је, Хр ват-
ске, Сло ве ни је, Фе де ра ци-

је БиХ и Ре пу бли ке Срп ске оку пи-
ли су се, од 10. до 12. ок то бра, на 
Ре ги о нал ној кон фе рен ци ји у Бе-
о гра ду. Су срет је ор га ни зо ван уз 
по др шку SPI CGIL, син ди ка та ита-
ли јан ских пен зи о не ра, а са рад-
ња ових ор га ни за ци ја за по че та је 
на слич ном ску пу ко ји је одр жан 
про шле го ди не у За гре бу. Кон фе-
рен ци ју је отво рио Пе тар Ми тро-
вић, пред сед ник Син ди ка та пен-
зи о не ра Ср би је „Не за ви сност”, 
ко ји је ис та као да су кре та ња у 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња и со ци јал не си-
гур но сти ста ри јих ли ца у зе мља-
ма бив ше СФРЈ не по вољ на.

– Ве о ма је зна чај но да смо се 
оку пи ли, а циљ кон фе рен ци-
је је усва ја ње ре зо лу ци је чи ја је 
су шти на да син ди ка ти пен зи о-
не ра ин си сти ра ју на це ло ви тим 
ре фор ма ма, од но сно на то ме да 
се про ме не не де ша ва ју са мо на 
стра ни рас хо да, већ и на при ход-
ној стра ни. За ла же мо се и за ја-
ча ње пен зиј ског си сте ма ко ји је 
за сно ван на ме ђу ге не ра циј ској 
со ли дар но сти. По европ ским 
стан дар ди ма фон до ви ПИО се 
тре ти ра ју као ин сти ту ци је дру-
штве не со ли дар но сти у чи јем 
упра вља њу уче ству ју они ко ји 
из два ја ју сред ства и ко ри сни ци 
тих сред ста ва. Ре фор ма ПИО је, 
као и у ве ћи ни зе ма ља, из ну ђе-

на фи нан сиј ском нео др жи во шћу 
си сте ма и при ти ском ме ђу на род-
них фи нан сиј ских ор га ни за ци ја. 
До бро је да је на че лу Пар ти је 
ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је 
упра во др Јо ван Кр ко ба бић, ко ји 
се до след но за ла же за ин те ре се 
ста ри јих гра ђа на – на гла сио је 
Пе тар Ми тро вић.

Уче сни ци ску па су се кроз из-
ла га ње Ра ди не То до вић, др жав-
ног се кре та ра у Ми ни стар ству 
ра да и со ци јал не по ли ти ке, упо-
зна ли са ре фор мом си сте ма ПИО 
у Ср би ји. Она је на ве ла раз ло ге 
ко ји су до ве ли до про це са ре-
фор ме и свих про ме на од 2001. 
го ди не до да нас, уз кон ста та ци ју 
да са да шња фа за под ра зу ме ва 
на ста вак ре фор ме пен зиј ске ад-
ми ни стра ци је.

Ли вио Мел га ри је ис пред SPI 
CGIL ре као да се и ита ли јан ски 

пен зи о не ри на ла зе у те шком по-
ло жа ју, али да сва ку кри зу тре ба
по сма тра ти и као мо гућ ност из
ко је се из ла зи ја чи. Ита ли ја, по-
ред овог има још два син ди ка та, а
нај зна чај ни је је да SPI CGIL функ-
ци о ни ше као це ли на, од но сно
као кон фе де ра ци ја рад нич ке и
пен зи о нер ске син ди кал не ор га-
ни за ци је, та ко да и пен зи о не ри
за јед но с рад ни ци ма по ста ју су-
бјект за пре го во ре. Пред став ник
ФЕР ПЕ (Европ ска фе де ра ци ја
пен зи о не ра и ста ри јих осо ба)
при сут ни ма је упу тио по ру ку ко ја
је исто вре ме но и мо то ове ор га-
ни за ци је – да сви син ди ка ти тре-
ба да бу ду за јед но оку пље ни око
истих иде ја, и да бу ду со ли дар ни.
Ова ор га ни за ци ја бро ји ви ше од
150 ми ли о на чла но ва, а Хр ват ска
и Сло ве ни ја су ње ни пу но прав ни
чла но ви, док је БиХ по сма трач.

Пред сед ник Син ди ка та пен-
зи о не ра Хр ват ске, Стје пан Кра-
ја чић, ре као је да су у Хр ват ској
го то во три го ди не за мр зну те
пен зи је и да се 13 од сто пен зи о-
нер ске по пу ла ци је на ла зи у зо ни
си ро ма штва.

– Ми се као не про фит на, не по-
ли тич ка и ху ма ни тар на ор га ни за-
ци ја бо ри мо за пра ва пен зи о не ра
и за аде кват ну со ци јал ну и здрав-
стве ну за шти ту ста рих. Са мо у
За гре бу има 1.144 осо ба ста ри јих
од сто го ди на, а 27 од сто ста рих
За греп ча на су сам ци. Од укуп ног
бро ја пен зи о не ра, њих 85 од сто
је, услов но ре че но, здра во а 15
од сто су не моћ ни, не по крет ни
или оте жа но мо бил ни – до дао је
за наш лист Стје пан Кра ја чић.

На кон пред сед ни ка Син ди ка-
та пен зи о не ра БиХ, о спе ци фич-
но сти овог син ди ка та го во рио је
и пред сед ник син ди ка та Ре пу-
бли ке Срп ске ис та кав ши да ову
ор га ни за ци ју чи ни дру га чи јом
упра во то што је реч о два ен ти-
те та. Он је на вео да у Ре пу бли ци
Срп ској има ви ше од 230.000
пен зи о не ра и ско ро исто то ли ко
не за по сле них. Пред сед ник Син-
ди ка та пен зи о не ра Сло ве ни је
об ја снио је да се око 40 од сто
ак тив но сти ове ор га ни за ци је
од но си на про блем пен зи ја, 40
од сто на здрав стве ну за шти ту, а
20 од сто ак тив но сти ве за но је за
при лив но вих чла но ва.

Је ле на Оцић

РУ МА

Го сти из Сло ве ни је и Ре пу бли ке Срп ске
Чла но ви ко лек ти ва Ге рон то ло шког цен тра „Срем” у Ру ми уго сти ли

су не дав но ко ле ге из Љу бља не и Ба ња лу ке, са ко ји ма су раз го ва ра-
ли о ра ду и бри зи о ста ри ма. Ди рек тор ка рум ске уста но ве, Ма ри ја
Ста ној чић Сра ка, и ње ни са рад ни ци упо зна ли су го сте са ор га ни за-
ци јом и ра дом са ко ри сни ци ма у ГЦ „Срем”.

У по се ти су би ли Бо рис Ко прив ни кар и Из ток По лак из Асо ци ја ци је
со ци јал них ин сти ту ци ја Сло ве ни је, а из Со ци јал но ге ри ја триј ског цен-
тра у Ба ња лу ци ди рек тор Вин ко Ло лић са са рад ни ци ма На дом Ју кић,
Мир ја ном То до ро вић и Дра гом То ма ше ви ћем. Го сти су из ра зи ли за до-
вољ ство што су има ли при ли ку да ви де у ка квим усло ви ма жи ве ста-
нов ни ци до ма за ста ре, ко ји је је дан од нај бо љих у Ср би ји. Д. Р.

СУ СРЕТ СИН ДИ КА ТА ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ БИВ ШЕ СФРЈ

Ре ги о нал на са рад ња
и за јед нич ки ци ље ви
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актуелно

Од 28. сеп тем бра до 2. 
ок то бра на Олим пи ја ди
у Со ко ба њи нај ста ри ји 
још јед ном по ка за ли да
го ди не ни су пре пре ка 
за спорт ска над ме та ња
и од ли чан про вод

Ви ше од 750 ста ри јих гра-
ђа на Ср би је уче ство ва ло
је на ово го ди шњој, че твр-

тој по ре ду Олим пи ја ди спор та,
здра вља и кул ту ре тре ћег до ба.
За спорт ска так ми че ња при ја вио
се 571 так ми чар: 198 же на и 373
му шкар ца. Они су у Со ко ба њу
ове го ди не до шли рас по ре ђе ни
у 133 еки пе, пред ста вља ју ћи 70
срп ских гра до ва.

Од пр вог тре нут ка по до ла ску
у хо тел спорт ски и так ми чар ски
дух осе ћао се на сва ком ко ра ку.
Ин те ре со ва ње за при ја вљи ва ње
еки па за све спорт ске ди сци пли-
не: бр зо хо да ње, ри бо лов, пи ка-
до, шах, стре ља штво, тр ку жи во-
та, би ло је ве ли ко и сви уче сни ци
су жу ри ли да на вре ме убе ле же
так ми ча ре на ли сту. Све ча ност
отва ра ња ига ра би ла је на ви-
си ни олим пиј ских так ми че ња –
ор га ни за тор, Са вез пен зи о не ра
Ср би је, по тру дио се да сва ком
уче сни ку обез бе ди ма ји цу са ло-
гом Олим пи ја де, беџ и иден ти-
фи ка ци о ну кар ти цу; обез бе ђе не
су на гра де, пе ха ри и ди пло ме за
по бед ни ке у свим по је ди нач ним
так ми че њи ма, за по бед нич ку
еки пу шта фе те у бр зом хо да њу,
као и за по бед ни ке у Тр ци жи-
во та. Олим пи ја ду су зва нич но

отво ри ли Ђу ро Пе рић, за ме ник 
пред сед ни ка Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је и на род ни по сла ник, Ва-
си ли је Бе ло бр ко вић, пред сед ник 
Ор га ни за ци о ног од бо ра и пр ви 
чо век бе о град ских пен зи о не ра, 
и Ди ми три је Лу кић, пред сед ник 
СО Со ко ба ња.

По ди за њем олим пиј ске за-
ста ве игре су и зва нич но би ле 
отво ре не и так ми че ња су мо гла 
да поч ну. Они ко ји су оче ки ва ли 
да ће при пад ни ци ма тре ћег до-
ба би ти ва жно са мо да уче ству ју, 
ја ко су се пре ва ри ли јер је свим 
так ми ча ри ма би ло и те ка ко ста-
ло до по бе де и по бед нич ког пе-
ха ра. На гла шен спорт ски и так-
ми чар ски дух ни је ипак над ја чао 
фер-плеј бор бу, та ко да су бур на 
на ви ја ња би ла је ди ни пра ти лац 
свих так ми че ња.

Огром на во ља за по бе дом, жу-
стра бор ба и ве ли ка гу жва нај бо-
ље опи су ју и ста ње то ком но во-
на ста ле ди сци пли не IV Олим пи-
ја де спор та, здра вља и кул ту ре 
тре ћег до ба. На и ме, ди сци пли на 

„пе нал џи је” је ве о ма успе шно 
одр жа на на спорт ским те ре ни ма 
со ко бањ ског хо те ла „Здра вљак”.

Сви так ми ча ри су са јед на ким 
ен ту зи ја змом ушли у тр ку за ме-
да ље. Не сва ки да шње „шу ти ра ње 
пе на ла” оду ше ви ло је све при сут-
не, али је и за да ло мно го по сла 
су ди ја ма јер је уче ство вао ве ли-
ки број так ми ча ра. Да ме и го спо-
да тре ћег до ба по де ли ли су се у 
два та бо ра и так ми че ња су се од-
ви ја ла пот пу но не за ви сно. При-
мет но је би ло да су при пад ни це 
леп шег по ла би ле мно го ди сци-
пли но ва ни је и мир ни је, а ме ђу 
му шкар ци ма се осе ти ла знат на 
тен зи ја, те се чу ло и по вре ме но 
до ви ки ва ње због не стр пље ња.

Је дан од нај у пор ни јих уче сни-
ка сва ка ко је био и Пе тар Миљ ко-
вић из Ни ша, ко ји је ове го ди не 
на пу нио хра брих 95 го ди на. Чи ка 
Пе ра је већ по знат на Олим пи ја-
ди, а ра ни је је тр чао чак и ма ра-
то не. Сви при сут ни су би ли оду-
ше вље ни ње го вим лоп та шким 
уме ћем, што је до при не ло још 

за ни мљи ви јој ат мос фе ри то ком
над ме та ња.

У шест ово го ди шњих ди сци-
пли на по де ље не су 42 ме да ље
нај у спе шни ји ма, за јед но са ди-
пло ма ма Ор га ни за ци о ног од бо-
ра Олим пи ја де и књи га ма из да-
вач ке ку ће Ла гу на. За спорт ска
над ме та ња при ја ви ло се, ре кли
смо, так ми ча ра ви ше не го икад,
а нај ста ри ју еки пу IV Олим пи ја де
спор та, здра вља и кул ту ре чи ни-
ле су Ни шли је: Мо мир ка Џу нић,
Ми ли во је Ми лић, Ве љан Ма ла-
ков ски и Пе тар Мир ко вић, ко ји
за јед но има ју пу них 350 го ди на.
По бед ник у ге не рал ном пла сма-
ну, од но сно еки па ко ја је осво ји ла
нај ви ше бо до ва је Са ве зни МУП,
дру га је би ла еки па из Ко ва чи це,
док су се до ма ћи ни, Со ко бањ ци,
пла си ра ли на тре ће ме сто.

По во дом одр жа ва ња ово-
го ди шње Олим пи ја де спор та,
здра вља и кул ту ре Ин сти тут за
он ко ло ги ју и ра ди о ло ги ју Ср би-
је по ста вио је у Со ко ба њи мо-
бил ни ма мо граф: до 2. ок то бра,
да на ка да су по след њи олим пиј-
ци ис пра ће ни ку ћи, ме ди цин ска
еки па на че лу са при ма ри ју сом
др Ми ро сла вом Кре а чи ћем из-
вр ши ла је ви ше од 700 пре гле да.
Ма мо граф је обез бе ђен у са рад-
њи са Ми ни стар ством здра вља,
а на пре гле де су до ла зи ле не са-
мо уче сни це Олим пи ја де и ста-
нов ни це Со ко ба ње, већ и же не
из су сед них гра до ва – Бо љев ца,
Кња жев ца и Алек син ца.

У пра те ћем про гра му спорт-
ских над ме та ња, на Олим пиј ској
сли кар ској ко ло ни ји оку пи ло се
де се так умет ни ка, а Мом чи ло
Вук са но вић, ини ци ја тор и по кре-
тач ко ло ни је, ор га ни зо ва ће из ра-
ду ка та ло га, као и из ло жбу свих
ра до ва. Ве о ма је ва жно што кон-
цепт ко ло ни је ни је те мат ски, јер
то до при но си раз во ју умет нич-
ких сло бо да, сма тра ју уче сни ци.

И по ред на пор них ак тив но сти
и так ми че ња, ни је из о ста ја ло ни
дру же ње уз пе сму и игру у ве чер-
њим са ти ма, ко је се про ду жа ва ло
до ду бо ко у ноћ, а то ком да на су
ор га ни зо ва ни и из ле ти у око ли-
ну Со ко ба ње, пе снич ке ве че ри и
дру га оку пља ња.

Ве сна Ана ста си је вић

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

Нај број ни је так ми че ње до са да
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Snip ping Tool

Snip ping Tool је про грам ко-
ји нам омо гу ћа ва да сни ми мо 
би ло ко ји обје кат или исе чак 
са сли ке на екра ну. Мо же мо да 
ко ри сти мо ми ша или олов ку 
за пи са ње по екра ну да би смо 
обе ле жи ли же ље ни исе чак.

По сту пак за исе ца ње је:
1) клик не мо на дуг ме Start;
2) клик не мо на All pro grams;
3) клик не мо на фол дер Ac ces-

so ri es;
4) иза бе ре мо про грам Snip-

ping Tool;
5) екран ће се за сен чи ти и на 

ње му ће се при ка за ти про зор 
Snip ping Tool. Та да клик не мо на 
стре ли цу по ред дуг ме та New и
иза бе ре мо фор му исеч ка:

a) Free-form Snip – исе чак у 
сло бод ној фор ми (из ве ден сло-
бод ном ру ком);

b) Rec tan gu lar Snip – исе чак 
у об ли ку пра во у га о ни ка;

c) Win dow Snip – исе чак ко ји 
об у хва та са мо об ли ке у фор ми 
про зо ра;

d) Full-screen Snip – исе чак 
це лог екра на;

На по ме на: Уко ли ко смо ода-
бра ли Full-screen Snip, пре ла-
зи мо на ко рак 8, а уко ли ко смо 
ода бра ли Win dow Snip, клик не-
мо на же ље ни про зор на екра-
ну, па пре ла зи мо на ко рак 8.

6) цео екран ће се осен чи ти и 
ти ме нам при ка за ти да смо до-
би ли под ло гу са ко је узи ма мо 
исе чак;

7) по ста ви мо кур сор на ме-
сто на екра ну ода кле же ли мо 
да за поч не мо исе чак, клик не-
мо ле вим та сте ром ми ша, др-
жи мо га и по ме ра мо ми ша та ко 
да ши ри мо исе чак до же ље не 
ве ли чи не, па пу сти мо ле ви та-
стер ми ша;

8) на екра ну ће се по ја ви ти 
но ви про зор Snip ping Tool у ко-l
ме мо же мо да ље да об ра ђу је мо 
из дво је ни исе чак.

Отво ре ни про зор за об ра ду 
из дво је ног исеч ка (ко ји је при-
ка зан у цен трал ном де лу про-
зо ра) на вр ху са др жи тра ку са 
па да ју ћим ме ни ји ма у ко ји ма се 
на ла зе оп ци је за рад са исеч ком 
(Fi le, Edit, To ols, Help). Ис под те 
тра ке се на ла зи ко манд на тра-
ка са из дво је ним ко ман да ма у 
ви ду ико на, ко је пред ста вља ју 
скра ће ни пут до оп ци ја ко је се 
на ла зе у ме ни ји ма и олак ша ва ју 
нам об ра ду исеч ка:

a) New Snip – ко ри сти мо је за 
кре и ра ње но вог исеч ка;

b) Sa ve Snip – ко ри сти мо је 
за сни ма ње (чу ва ње) кре и ра ног 
исеч ка;

c) Copy – ко ри сти мо је за ко-
пи ра ње исеч ка;

d) Send Snip – ко ри сти мо је 
да би смо по сла ли исе чак као 
при лог (At tac hment) e-mail по-
ру ке;

e) Pen – ко ри сти мо је за из-
бор бо је и де бљи не олов ке за 
пи са ње по исеч ку;

f ) Hig hlig hter – ко ри сти мо 
је за пи са ње фло ма сте ром по 
исеч ку;

g) Era ser – ко ри сти мо је за 
бри са ње на пра вље них про ме-
на на исеч ку.

По сту пак сни ма ња об ра ђе-
ног исеч ка је:

1) клик не мо на ико ну Sa ve;
2) на екра ну ће се по ја ви ти 

про зор Sa ve As, па у адре сној 
тра ци иза бе ре мо фол дер у ко-
ме же ли мо да са чу ва мо исе чак;

3) у по ље Fi le na me уку ца мо 
име исеч ка;

4) клик не мо на дуг ме Sa ve.

Cal cu la tor

Кал ку ла тор је про грам ко ји се
на ла зи у фол де ру Ac ces so ri es и
омо гу ћа ва нам да из вр ша ва мо
опе ра ци је са би ра ња, од у зи ма-
ња, мно же ња, де ље ња, али та-
ко ђе ну ди и на пред не опе ра ци-
је ве за не за ста ти стич ке функ-
ци је. Опе ра ци је и бро је ви се
мо гу уно си ти пре ко та ста ту ре,
али и кли ком ми ша на дуг мад
кал ку ла то ра.

Pa int

Pa int је про грам ко ји се на-
ла зи у фол де ру Ac ces so ri es и
ко ри сти мо га за рад са бит ма-
пи ра ним сли ка ма ко је мо же мо
да цр та мо и ис пра вља мо тач ку
по тач ку.

На слов на ли ни ја
На слов на ли ни ја (основ ни

тул бар) је сте тра ка ко ја се на-
ла зи на вр ху про зо ра Pa int (из-
над па ле та за рад) и увек оста је
на екра ну без об зи ра на то ко ју
смо оп ци ју по кре ну ли.

Са сто ји се од сле де ћих ико-
ни ца:

1) Sa ve – чу ва ње сли ка (цр те-
жа);

2) Un do – по ни шта ва ње прет-
ход не ко ман де;

3) Re do – по вра так на по след-
њу ко ман ду.

Из вла че ње ико на на
на слов ну ли ни ју

На на слов ну ли ни ју (основ ни
тул бар) мо же мо из ву ћи још не-
ке ико не ко је че сто ко ри сти мо.
По сту пак је:

1) клик не мо ле вим та сте ром
ми ша на стре ли цу ко ја се на-
ла зи иза ико на на слов не ли-
ни је;

2) на екра ну ће се по ја ви ти
про зор ко ји се са сто ји од нај-
че шће ко ри шће них основ них
ко ман ди;

3) клик не мо на ко ман ду (че-
ки ра мо је) ко ју же ли мо да по-
ста ви мо на на слов ну ли ни ју:

a) New – кре и ра ње но ве сли-
ке;

b) Open – отва ра ње по сто је-
ћих сли ка;

c) Print – штам па ње сли ка;
d) Print pre vi ew – пре глед

сли ка;
e) Send in e-mail – сла ње сли-

ка елек трон ском по штом.
На по ме на: Оп ци ју Show be-

low the Rib bon ко ри сти мо за
по ста вља ње ико на на слов не
ли ни је ис под тра ке са па ле та ма,
а оп ци ју Show abo ve the Rib-

bon ко ри сти мо за по ста вља ње
ико на на слов не ли ни је из над
тра ке са па ле та ма. Оп ци ју Mi ni-

mi ze the Rib bon ко ри сти мо за
укла ња ње и по ста вља ње тра ке
са па ле та ма.

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

Мало другачији ручакМало другачији ручак
Му са ка од бо ра ни је

(за шест осо ба)

Вре ме при пре ме: 70 ми ну та
Са стој ци: ки ло грам бо ра ни је, 500 гр мле ве ног

ме са, две гла ви це цр ног лу ка, два че на бе лог лу ка,
не ко ли ко ка ши ка уља, два ки се ла мле ка, три ја је та,
со, би бер, ка ши ка ве ге те, сец кан пер шу нов лист.

На чин при пре ме: Бо ра ни ју очи сти ти, опра ти,
исе ћи на по ла, крат ко оба ри ти и оце ди ти у ђев-
ђи ру. На три ка ши ке уља ис пр жи ти јед ну гла ви цу
цр ног лу ка и бе ли лук, до да ти бо ра ни ју па дин-
ста ти, си па ти ве ге ту. На ма ло уља ис пр жи ти гла-
ви цу цр ног лу ка, до да ти мле ве но ме со, со, би бер.
Под ма за ти од го ва ра ју ћу по су ду. Ре ђа ти ред бо ра-
ни је, ред мле ве ног ме са док се не утро ши ма са.
За вр ши ти бо ра ни јом. Уму ти ти ја ја, до да ти ки се ло
мле ко и ти ме пре ли ти бо ра ни ју. Пе ћи у за гре ја ној
рер ни око 40 ми ну та, на 180-200 сте пе ни, да ле по
по ру ме ни.

На по ме на: По по тре би у ки се ло мле ко и ја ја
мо же се до да ти и ма ло обич ног мле ка.

Ослић и кром пир
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: 500 гр фи ле та осли ћа, 700 гр кром пи ра,

че ти ри че на бе лог лу ка, ма ло ру зма ри на, пер шу нов
лист, дл ма сли но вог уља, 0,5 дл мле ка, со, би бер.

На чин при пре ме: Опра ти кром пир са љу ском
и ста ви ти да се ску ва. Ку ван кром пир огу ли ти и
исе ћи на ко лу то ве. Фи ле те осли ћа ку ва ти у по со-
ље ној во ди око 15 ми ну та на ла га ној ва три. Ску-
ван ослић очи сти ти од евен ту ал них ко сти ју и ко-
жи це, усит ни ти га на ма ње ко ма де. Осли ћу до да ти
исец кан бе ли лук, исец кан пер шун, ру зма рин, со,
би бер, и ла га но све из ме ша ти. По су ду за пе че ње
на ма за ти до бро уљем, па сло жи ти ред кром пи ра,
ма ло га по пр ска ти мле ком, ред осли ћа и та ко док
се не утро ши ма са. За вр ши ти кром пи ром. Пре ли-
ти га остат ком уља и пе ћи у за гре ја ној рер ни 20
ми ну та на 180° Ц.

НЕО БИЧ НА УПО ТРЕ БА ОБИЧ НИХ СТВА РИ
ЈА БУ КЕ

При ли ком пе че ња пи ле та у
рер ни учи ни вам се да је оно
оста ло су во. Да се то не би до га-
ђа ло, пре пе че ња у пи ле тре ба
ста ви ти це лу ја бу ку. На кон пе-
че ња ја бу ку из ва ди те, а пи ле ће
би ти знат но соч ни је и уку сни је.

Жу ти ше ћер се че сто стврд не
и ство ре се гру две ка да до ђе у
до дир са вла гом. Ста ви те ше ћер у пла стич ну ке су, до дај те кри шку 
ја бу ке. До бро за тво ри те и оста ви те да сто ји на су вом дан, два. По-
сле то га ше ћер ће би ти за упо тре бу. Ако сте пре со ли ли чор бу, су пу, 
уба ци те не ко ли ко кри шки ја бу ке или кром пи ра. Не ка се ку ва још 
10 ми ну та. Из ва ди те кри шке ко је су упи ле ви шак со ли.

ГОР КА СО

(МАГ НЕ ЗИ ЈУМ СУЛ ФАТ)

Упо тре бља ва се у ме ди ци ни, 
али и у до ма ћин ству. На при мер: 
има те про бле ме са пу же ви ма го-
ла ћи ма ко ји гми жу по ста за ма, 
трав ња ци ма... Те пу та ње по спи те 
гор ком со љу и не ће те ви ше има-
ти про бле ма.

Гор ка со се та ко ђе мо же упо тре би ти за леп шу и зе ле ни ју тра ву у
дво ри шту. У шест ли та ра во де рас тво ри те три ка ши ке гор ке со ли
и тим рас тво ром ис пр скај те тра ву, а на кон то га је ис пр скај те обич-
ном во дом да би зе мља бо ље упи ла рас твор гор ке со ли.

При пре ми ла: 

Со фи ја До ми ни ко вић

Тор та чо ко лад но др во
Вре ме при пре ме: око два са та
Са стој ци: 10 ја ја, 300 гр ше ће ра, 200 гр ора ха, 250 г пу те ра, ка ши ка бра шна.
На чин при пре ме: Уму ти ти шест бе ла на ца са шест ка ши ка ше ће ра, па до да ти

жу ман ца, шест ка ши ка мле ве них ора ха и ка ши ку бра шна. Пе ћи у теп си ји од шпо-
ре та око 30 ми ну та на 180° Ц. Пе че но ис тре сти на вла жну кр пу и уви ди у ро лат.

Фил: Ис то пи ти 150 гр ше ће ра за гри ли јаж, до да ти 150 гр сец ка них ора ха. На на у-
ље ну тац ну ва ди ти ка ши ком гри ли јаж. Кад се охла ди са мле ти га или сит но ис ту ца ти.
Уму ти ти че ти ри ја је та са 12 ка ши ка ше ће ра и ку ва ти на па ри. У про хла ђе но до да ти

пу тер и уму ти ти. Фил по де ли-
ти у два де ла: у је дан део до да-
ти гри ли јаж и ти ме фи ло ва ти
ро лат из ну тра. Кра је ве (око
пет цан ти ме та ра) од се ћи па
ста ви ти боч но на ро лат.

Дру гим де лом фи ла на ма-
за ти тор ту спо ља.

На по ме на: Тор та тре ба да
из гле да као пањ. Кад се на-
фи лу је спо ља, мо гу се ви љу-
шком ура ди ти ша ре да под-
се ћа ју на ко ру др ве та.

Про ја са пи вом 
и се мен ка ма

(за шест осо ба)

Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: шо ља бе лог бра-

шна, шо ља и по ку ку ру зног 
бра шна, две шо ље пи ва, по ла 
шо ље уља, 150 гр ра зног се ме-
ња (сун цо кре то во, бун де ви но, 
ла не но, су сам), со, пра шак за 
пе ци во.

На чин при пре ме: Плех под-
ма за ти и по су ти по ло ви ном се мен ки. По ме ша ти јед но и дру го бра шно, а за тим 
до да ти пи во, уље, со, пра шак за пе ци во. Си па ти пре ко се ме ња у теп си ју, па по-
су ти рав но мер но остат ком се мен ки. Пе ћи у за гре ја ној рер ни на 200 сте пе ни, да 
ле по по ру ме ни.
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Већ тра ди ци о нал на, 
осма по ре ду, Смо тра 
хо ро ва пен зи о не ра Вој-

во ди не одр жа на је по чет ком 
ок то бра у Су бо ти ци, у ор га-
ни за ци ји Град ског удру же ња 
пен зи о не ра гра да до ма ћи на 
и уз зна чај ну по др шку Са ве за 
пен зи о не ра Вој во ди не. Сво је 
ви ше гла сне бра ву ре у пре ле-
пој са ли „Зо ри ца”, у бли зи ни 
чу ве ног су бо тич ког „бу вља-
ка”, ис ка за ло је ове го ди не 
око 350 ба ка и де ка из де вет 
вој во ђан ских хо ро ва и јед-
ног хо ра из Ле сков ца.

Дра ги ца Лу чев, пред сед-
ни ца ГУП Су бо ти ца, за јед но 
са три де се так чла но ва и ак-
ти ви ста, учи ни ла је све да се 
уче сни ци и го сти на овој ма-
ни фе ста ци ји осе ћа ју угод но 
и да на сту пи ових вред них 
хо ри ста у тре ћем до бу про-
тек ну, као што је про грам и 
пред ви део, бес пре кор но. 
Дра ги го сти су бо тич ких се-
ни о ра, из ме ђу оста лих, би ли 
су и Ми лан Не на дић, пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, као и Мир ко Ко ва-
че вић и Ми лош Ја ко вље вић, 
чла но ви ру ко вод ства Са ве за. 
Гост ма ни фе ста ци је био је и 
Стан ко Ним че вић, функ ци-
о нер Са ве за ин ва ли да ра да 
Ср би је и Вој во ди не.

Иако смо тра ни је има ла 
так ми чар ски ка рак тер, ви-
дљив је био на пре дак у ква-
ли те ту на сту па уче сни ка – пе-
ва ча и му зи ча ра, у од но су на 
прет ход не го ди не. До брим 
знал ци ма ове вр сте му зич ке 
умет но сти, али и сви ма у пу-
бли ци би ло је ја сно да је то 
ис кљу чи во плод мар љи вог 
ра да и ре дов ног ве жба ња.

– Сви хо ро ви су до бри и 
тру де се да се што бо ље при-
ка жу на сце ни. Очи глед но је 
да су ви ше ра ди ли са пе ва-
чи ма, али су се и „ка дров ски” 
оја ча ли – за па жа ња су Зо ри-
це Фран цу ски, хо ро во ђе ки-
кинд ског хо ра и пен зи о ни са-
не на став ни це му зи ке.

Пре ма ре чи ма Бра ни сла ва 
Га ги ћа, про фе со ра у зре ња-
нин ској Му зич кој шко ли и 
пред сед ни ка Удру же ња ду-
вач ких ор ке ста ра Вој во ди не, 
ви дљи во је да су хо ро ви из 
го ди не у го ди ну све ква ли-

тет ни ји, а не ки су и знат но
уз на пре до ва ли у од но су на
ра ни ји пе ри од. Он сма тра
да су то по сти гли че шћим
уве жба ва њем ре пер то а ра, и
по не ко ли ко пу та не дељ но,
и ан га жо ва њем по је ди на ца
ко ји су „пи сме ни ји” ка да су
но те у пи та њу.

На рав но, и пу бли ка је пре-
по зна ла тај но ви ква ли тет у
из вед ба ма хо ро ва, те ни је
ште де ла дла но ве у гро мо-
гла сним апла у зи ма, а ни гла-
сне жи це ка да су, за јед но са
ба ка ма и де ка ма на би ни, пе-
ва ли по зна те ста ро град ске
пе сме, евер грин ме ло ди је,
али и де ла му зич ких кла си-
ка, на срп ском је зи ку, као и
на је зи ци ма на род но сти. Ни
из во ђа чи ни су кри ли за до-
вољ ство:

– Ов де нам је вр ло при јат-
но и но си мо ле пе ути ске из
Су бо ти це – ре кле су углас
Ср би сла ва То мић, хо ро во-
ђа, и Рад ми ла Здрав ко вић,
пред сед ни ца Сек ци је же на
при ле ско вач ком Удру же њу
пен зи о не ра, ко ји ма је ово га
пу та на ступ на смо три де лом
фи нан си ра ла и ло кал на са-
мо у пра ва Ле сков ца.

Ми хај ло Ба бин, пен зи о ни-
са ни про фе сор ко ји на сту па
за хор из Но вог Са да, за кљу-
чио је:

– Ле по је ка да се ми у тре-
ћем до бу по све ћу је мо му-
зи ци и умет но сти, те нам то
ис пу ња ва жи вот ве дри ном
и оп ти ми змом, јер он не ка да
уме да бу де и те го бан ка да
нам је на ру ше но здра вље.

Дра ги ца Лу чев уру чи ла је
за хвал ни це и цве ће ру ко-
во ди о ци ма и ди ри ген ти ма
пен зи о нер ских хо ро ва из
Апа ти на, Пан че ва, Срем ске
Ми тро ви це, Но вог Са да, Ки-
кин де, Сом бо ра, Зре ња ни на,
Вр шца, Су бо ти це и Ле сков ца
за њи хов на ступ на ово го ди-
шњој смо три. За хвал на је би-
ла и пу бли ка јер је при јат но
про ве ла вре ме и ужи ва ла уз
по зна те ме ло ди је и ква ли тет-
но из во ђе ње, уз оче ки ва ње
да се тра ди ци ја одр жа ва ња
ове кул тур но-умет нич ке ма-
ни фе ста ци је на ста ви и на-
ред них го ди на.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОСМА СМО ТРА ХО РО ВА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пу бли ка до бро
„за гре ја ла”

дла но ве
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погледи

Ду жи жи вот ни век и про ме ње ни 
кул ту ро ло шки обра сци
спа да ју у нај че шће раз ло ге
што раз вод у ста ри јим
го ди на ма ви ше ни је рет кост

Про сла ва је би ла ка ко до ли ку је при-
ли ци, обе ле жа ва њу 40-го ди шњи це
склад ног бра ка јед ног од нај по зна-

ти јих па ро ва аме рич ке по ли тич ке ели те,
бив шег пот пред сед ни ка САД, Ала Го ра, и
ње го ве жи вот не са пут ни це Ти пер са ко јом
има че тво ро од ра сле де це. Шок је усле дио
две не де ље по том.

Род би ну и при ја те ље сла вље ни ци су
и-меј лом оба ве сти ли да су по сле „ду жег и
па жљи вог про ми шља ња” од лу чи ли да се
ра зи ђу, да је та од лу ка за јед нич ка и ко нач-
на, да је не ће ви ше ко мен та ри са ти и да сто-
га мо ле да се по шту је њи хо ва при ват ност.

При ча је по зна та и сва ка ко не би би ла
ме диј ски ак ту ел на да не слу жи као са вр-
ше на илу стра ци ја но вог и, ста ти стич ки и
со ци о ло шки, још не до вољ но ис тра же ног
фе но ме на – уче ста лих раз во да у ста ри јем
до бу, од но сно раз ла за брач них парт не ра
по сле ви ше де це ни ја жи во та под истим
кро вом.

Мно ги су скло ни да ово на зо ву трен дом
21. ве ка што ни је без осно ва, јер по ја ва је
уоче на тек у по след њих не ко ли ко го ди на, с
об зи ром на то да су и нео п ход ни пред у сло-
ви за ње ну по ја ву плод мо дер ног до ба.

Ту се нај пре ми сли на жи вот ни век и ње-
го во тра ја ње. Јед но став но, ду же се жи ви. У 

бра ку или ван ње га, али то је би о ло шка чи-
ње ни ца.

„У ра ни јим ге не ра ци ја ма бра ко ви осо ба
у пе де се тим или ше зде се тим го ди на ма по
пра ви лу су се окон ча ва ли смр ћу јед ног од
су пру жни ка”, под се тио је на стра ни ца ма „Њу-
јорк тај мса” Ралф Ри чард Бенкс, про фе сор
пра ва на Стен форд уни вер зи те ту, на по ми-
њу ћи да то што је да нас раз вод све уче ста ли-
ји чи ни лац пре стан ка брач не ве зе осли ка ва
ка ко по ме ре ну гра ни цу људ ског ве ка, та ко и
про ме ње не кул ту ро ло шке обра сце.

„Оче ки ва ња од бра ка ве ћа су не го икад.
Љу ди да нас тра же парт не ра не са мо ра ди
пла ћа ња ра чу на и по ди за ња де це, већ хо ће
не ко га ко ће их су штин ски раз у ме ти и до-
не ти им пот пу но лич но ис пу ње ње”, из но си
свој став овај струч њак, и да је ре чит при-
мер. Не кад је не ко од ре ци мо ше зде сет го-
ди на, ако ни је мо гао да ра чу на на ви ше од
не ко ли ко го ди на ква ли тет ног жи во та, био
спре ман да ис тр пи лош брак, али да нас кад
објек тив но, под усло вом да је здрав, има
ис пред се бе још не ких два де се так го ди на,
ло гич но је да по же ли да то вре ме про жи ви
ка ко ва ља.

А то „ка ко ва ља” упра во мо же да под ра-
зу ме ва рас кид с до та да шњим жи во том,
пра ви ли ма, оба ве за ма, па са мим тим и са
су пру жни ком.

„Умо рио сам се од стал них уга ђа ња и
ком про ми са. Сад мо гу да ра дим шта хо ћу и
кад хо ћу”, на пи сао је у свом ко мен та ру „Тај-
мсов” 73-го ди шњи, срећ но раз ве де ни чи та-
лац и кроз опи сан лич ни до жи вљај ис ка зао
оно што по ку ша ва ју да об ја сне со ци о ло зи
и пси хо ло зи.

Овај но во пе че ни са мац је у не че му ипак
из у зе так. Јер, у ка сним раз во ди ма же не су
ве ћи до бит ни ци од му шка ра ца. Ста ти стич-
ки, од бра ко ва раз ве де них у САД у ско ра-
шњем пе ри о ду, осам од сто чи не ве зе ко је
су тра ја ле из ме ђу 30 и 50 го ди на. Исто вре-
ме но, у две тре ћи не слу ча је ва ини ци ја то ри
за те по зне рас ки де су же не.

У мла ђем до бу је обр ну то. Му же ви су
ти ко ји че шће на пу шта ју ку ћу, обич но ра-
ди дру ге же не, оста вља ју ћи до та да шњој
су пру зи те рет по ди за ња де це. У ста ро сти
ства ри се бит но ме ња ју, му шкар ци се те же
сна ла зе у но во на ста лој си ту а ци ји, по го то во
ако су при ну ђе ни да се ста ра ју о се би, што
је до бро по знат про блем кад је реч о удов-
ци ма.

Чи ни се, ме ђу тим, да је ма ње по зна та
окол ност на ко ју ука зу је со ци о лог Ен др ју
Чар лин са уни вер зи те та Џон Хоп кинс, да
кад до ђе тре ну так за бри гу о оста ре лим
раз ве де ним ро ди те љи ма, мај ке су у очи тој
пред но сти и мо гу мно го ви ше да ра чу на ју
на па жњу де це, по го то во ћер ки.

Али, док су још у до бром здра вљу и сна-
зи, же не у ка сним пе де се тим и ра ним ше-
зде се тим го ди на ма от кри ва ју са ве ли ком
енер ги јом и ен ту зи ја змом да се жи вот ту не
за вр ша ва, већ да мно го то га још мо же да се
ура ди, и сма тра ју да ако иза се бе већ има-
ју не у спео брак, не мо ра ју да га на ста вља ју
да љим ло шим жи во том и фру стри ра ју ћим
од но сом са парт не ром ко ји не де ли њи хо ва
осе ћа ња, же ље, ин те ре со ва ња. За то би ра ју
да кре ну сво јим пу тем, што сва ка ко ни је ла-
ко али је иза зов но и под сти цај но.

Д. Дра гић

НИ ВИ ШЕ ДЕ ЦЕ НИЈ СКИ БРА КО ВИ НЕ МО РА ЈУ ДА БУ ДУ ДО ЖИ ВОТ НИ

Крај
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При ме на пен зиј ског
си сте ма за јав ни
сек тор по че ће
од мах, али ре зул та ти
ће се ви де ти – тек
за 40 го ди на

Ир ска, „Келт ски ти гар” – 
она зе мља ко ја је ви ше 
од де сет го ди на би ла 

при мер за угле да ње због на-
чи на на ко ји је уре ди ла сво ју 
не ве ли ку еко но ми ју, мо дер ни-
зо ва ла је и при ву кла стра не ин-
ве сти то ре – да нас је у дру штву 
„бо ле сни ка” евро зо не чи ји је 
би ла „пр во бо рац”, јер је за јед-
нич ку мо не ту при хва ти ла од са-
мог осни ва ња мо не тар не уни је, 
1. ја ну а ра 2002.

Док је ир ска еко но ми ја из ме-
ђу 2005. и 2007. го ди не ра сла 
по сто пи од шест од сто (би ло 
је то вре ме кад смо и сви ми на 
Бал ка ну хте ли да бу де мо као 
Ир ска), гло бал на ре це си ја ко ја 
је као ура ган про тут ња ла 2008. 
и та мо је на пра ви ла пу стош. 
Сло ми ло се ина че пре на ду ва-
но тр жи ште не крет ни на (и пра-
те ћа гра ђе вин ска ин ду стри ја), 
опа сно за љу љао цео бан кар ски 
си стем ко ји је мо рао да бу де 
спа са ван од др жа ве и, на рав но, 
у том про це су се ољу шти ла по-
зла та са ир ског ими џа.

Усле ди ле су оштре ре дук ци-
је др жав ног бу џе та, али то ни је 
би ло до вољ но да ком пен зу је 
сма ње ни при лив сред ста ва у 
ње га због ре ду ци ра не еко но-
ми је, па је де фи цит у про шлој 
го ди ни до сти гао астро ном ских 
32,4 од сто бру то на ци о нал ног 
про из во да, све га што при вре-
да оства ри за го ди ну да на. Био 
је то нај ве ћи свет ски де фи цит, 
па је ра зу мљи во што је у по моћ 
при те као гло бал ни фи нан сиј ски 
по ли ца јац (или ва тро га сац, ка ко 
кад) – ММФ − са па ке том по мо-
ћи од 112 ми ли јар ди до ла ра.

Кад се све ово узме у об зир, 
би ло је оче ки ва но да ће на 
днев ни ред до ћи и тро шак ко ји 
је не из бе жан део сва ког др жав-
ног ра чу на: тро шак за пен зи је. 
Ир ска вла да је не дав но пред-

ло жи ла ре фор му пен зиј ског 
си сте ма за јав ни сек тор, да кле 
за све оне ко ји су на плат ном 
спи ску др жа ве, од чи нов ни ка 
у ад ми ни стра ци ји, до ле ка ра и 
ме ди цин ских се ста ра, по ли ца-
ја ца, ва тро га са ца, про свет них 
рад ни ка и дру гих.

Из не на ђе ње је, ме ђу тим, са-
др жај те ре фор ме. Она ће се, 
ра зу мљи вим је зи ком ре че но, 
оба ви ти „на од ло же но”. По че ће 
да се при ме њу је од мах, али ре-
зул та ти ће се ви де ти – тек за 40 
го ди на!

Пла ту од др жа ве та мо да нас 
при ма 280.000 љу ди (Ир ска има 
4,7 ми ли о на ста нов ни ка), али 
ни ко од њих не ће осе ти ти про-
ме ну. Но ви ре жим ва жи са мо за 
оне ко ји се тек за по шља ва ју у 
не кој од др жав них слу жби.

То зна чи да ће се сви они ко ји 
ра де пен зи о ни са ти по до са да-
шњем си сте му: пра во на пен-
зи ју сти чу са 65 го ди на жи во та, 
ње на ви си на се од ре ђу је пре ма 
по след њој при мље ној пла ти, а 
по ве ћа ва у скла ду са по ве ћа-

њи ма за ра да оних из бран ше у
ко јој је но ви пен зи о нер ра дио.

Али, рад ни уго во ри ко је ће са
др жа вом скло пи ти но во за по-
сле ни (или но во и за бра ни – у ову
ка те го ри ју спа да ју и по сла ни ци
дво дом ног ир ског пар ла мен та
и пред сед ник) би ће дру га чи ји.
Жи вот но до ба за пен зи ју ће се
нај пре по ме ри ти на 66, а он да
на 67 и 68 го ди на. Пен зи ја ће
се из ра чу на ва ти на осно ву про-
се ка то ком це лог рад ног ста жа
(што је сва ка ко не по вољ ни је од
ње ног од ре ђи ва ња по пла ти на
са мом кра ју ка ри је ре). И, нај зад,
по ви ши це ће се од ре ђи ва ти по
ин дек су це на на ма ло, што зна-
чи да ће би ти скром ни је.

На овај на чин др жав ни тро-
шак за пен зи је ње них не ка да-
шњих на ме ште ни ка тре ба да
се сма њи за 1,8 ми ли јар ди евра
го ди шње. Пред ла гач – над ле-
жни ми ни стар – но во ре ше ње је
оце нио као „да ле ко се жну про-
ме ну” и си стем ко ји је пра вед-
ни ји од до са да шњег, са чим се
ни је сло жио син ди кат про свет-

них рад ни ка ко ји твр ди да ће
за по сле ни по но во ме ви ше да-
ва ти у пен зиј ски фонд не го што
ће од ње га до би ја ти.

Ре фор му је кри ти ко ва ла и
асо ци ја ци ја по сло да ва ца ко ја
сма тра да про ме не мо ра ју да
бу ду ра ди кал ни је и тра жи да
но ви си стем од мах ва жи и за
оне ко ји већ ра де. „Ир ска јед но-
став но ни је у ста њу да фи нан си-
ра са да шње оба ве зе за пен зи је
јав ног сек то ра”, ка же се у њи хо-
вом са оп ште њу.

У том сек то ру пен зи је су ина-
че да ре жљи ви је не го у при ват-
ном јер су пре из би ја ња кри зе,
ка да се ве ро ва ло да ће про спе-
ри тет ве чи то да тра је, знат но
по ве ћа не: у про шлој го ди ни су,
у по ре ђе њу са 2005, би ле чак за
65 од сто ве ће, при че му је број
за по сле них по ве ћан са мо за де-
вет од сто. „Тре ба ло им је пет го-
ди на да се обез бе де, а про те ћи
ће 40 пре не го што то поч не да
се вра ћа”, гла сио је ци нич ни ко-
мен тар јед ног не за до вољ ни ка.

М. Бе кин
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РЕ КОР ДАН ДЕ ФИ ЦИТ ИЗ НУ ДИО И ПРО МЕ НУ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА

Ир ска: ре фор ма „на од ло же но”
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Кон цер том хо ра „Учи тељ ска ли ра”, ко јим
је ди ри го ва ла На та ли ја Ко стић, уз кла вир-
ску прат њу Ве ри це Ми лу ти но вић, у Ни шу је
по че ло обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног ме се-
ца со ли дар но сти са ста ри ма. Сва ког дру гог
да на до кра ја ок то бра ко ри сни ци Ге рон то-
ло шког цен тра има ће при ли ку да ужи ва ју
и ак тив но уче ству ју у не кој од број них ма-
ни фе ста ци ја при пре мље них спе ци јал но за
ову при ли ку.

Пр ва у ни зу би ла је по зо ри шна пред ста-
ва „Пљач ка тре ћег ма ја”, у из во ђе њу Сту-
дент ског кул тур ног цен тра, чи је су ак те ре
ста ри је Ни шли је ис пра ти ле ду го трај ним
апла у зом. Му зич ко ве че на ко јем су се, као
на тра ци, сме њи ва ли из во ђа чи на род них и
за бав них пе са ма и фол кло ри сти са спле том
ига ра из По ни ша вља и Шу ма ди је, тра ја ло је
до ду бо ко у ноћ, а окон ча но је пе смом „Про-
ђе ле то три де се то” из три сто ти не гр ла.

И над ме та ње у дру штве ним игра ма би ло
је ин те ре сант но и крај ње не из ве сно, уз ср-

да чан сти сак ру ку и до го вор за ско ра шњи
ре ванш не ком дру гом при го дом. А уче ни-
ци Ни шке му зич ке шко ле осво ји ли су ба ке
и де ке сјај ним кон цер том и обе ћа ли да ће,
кад год то ста ри не бу ду за же ле ле, по но во
до ћи да их бар му зи ком вра те у мла дост.

Не за бо рав но је би ло и дру же ње са ко ри-
сни ци ма и за по сле ни ма из Ге рон то ло шког

цен тра Ле ско вац, јер су се по сле ви ше од
по ла ве ка сре ли дру го ви из школ ских клу па
и сту дент ских да на, а под јед на ко ин те ре-
сант на је би ла и ро ђен дан ска про сла ва за
чла но ве клу ба.

По ре чи ма ру ко во ди о ца Клу ба Ге рон-
то ло шког цен тра, Дра го љу ба Мар ко ви ћа,
до кра ја ме се ца ко ри сни ци ће за јед нич ки
по се ти ти из ло жбу цве ћа у Твр ђа ви, ужи-
ва ти у над и гра ва њу фол клор ног ан сам бла
„Те о до ра”, так ми чи ће се у пра вље њу нај бо-
љег ба ки ног ко ла ча и уго сти ти уче ни ке ОШ
„Ће ле-ку ла”, ко ји су за ста ри је ком ши је при-
пре ми ли ра зно вр стан кул тур но-умет нич ки
про грам.

Обе ле жа ва ње Ме ђу на род ног да на со ли-
дар но сти са ста ри ма ко лек тив и ко ри сни ци
Ге рон то ло шког цен тра за вр ши ће про сла-
вом Све те Пет ке, 27. ок то бра, ка да ће у при-
су ству број них зва ни ца слав ски ко лач пре-
се ћи но ви ни шки вла ди ка Јо ван.

С. Не сто ро вић
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Пу цањ из тре шње вог то-
па крај Ка ра ђор ђе вог
спо ме ни ка у То по ли и

ове го ди не је озна чио по че-
так тра ди ци о нал не „Опле нач-
ке бер бе” и Са бо ра на род ног
ства ра ла штва Ср би је. На овим
ма ни фе ста ци ја ма пред ста ви ли
су се шу ма диј ски ви но гра да ри,
ви на ри и во ћа ри, као и ве ли ки
број кул тур но-умет нич ких дру-
шта ва, фол клор них ан сам ба ла и
из вор них пе вач ких гру па. Ово-
го ди шњу, 48. „Опле нач ку бер бу” 
отво ри ли су ми ни стар кул ту ре
у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је, Пре-
драг Мар ко вић, и пред сед ник
оп шти не То по ла, Дра ган Јо ва но-

вић, на кон че га је за по се ти о це 
отво ре на Вин ска ули ца у ко јој је 
одр жан са јам ви на, су ве ни ра и 
до ма ће ра ди но сти.

У окви ру „Бер бе” при ре ђе на је 
из ло жба гро жђа, во ћа и оста лих 
по љо при вред них про из во да, а 
све ча ни де фи ле свих уче сни ка 
ули ца ма То по ле озна чио је по-
че так 39. Са бо ра на род ног ства-
ра ла штва у чи јем ре ви јал ном 
про гра му су на сту пи ли нај бо љи 
фол клор ни и пе вач ки ан сам бли 
и ин стру мен та ли сти са са бо ра 
на род ног ства ра ла штва одр жа-
них то ком ове го ди не у Ср би-
ји, као и го сти из Сло ве ни је. За 
љу би те ље ли ков не умет но сти 

при ре ђе на је из ло жба сли ка 39. 
Ли по вач ке ко ло ни је, а одр жан 
је и окру гли сто по све ћен тра-
ди ци ји ма ни фе ста ци је. Нај у спе-
шни јим уче сни ци ма до де ље не 
су на гра де за нај леп шу пе сму о 
ви ну и љу ба ви, нај а у тен тич ни ји 
су ве нир и нај ком плет ни ји на-
ступ на „Опле нач кој бер би”.

За мно го број не по се ти о це 
ко ји су упр кос ло шем вре ме ну 
од лу чи ли да по се те Ка ра ђор-
ђев град, при ре ђе ни су кон цер-
ти на ко ји ма су на сту пи ли бенд 
„Дол че ви та”, по бед ник ово го-
ди шњег Са бо ра тру ба ча у Гу чи, 
Де јан Ла за ре вић, као и Је ле на 
Гер бец са „Лајв бен дом”. Ма ни-

фе ста ци ја је за вр ше на спек та-
ку лар ним кон цер том Жељ ка
Јок си мо ви ћа у То по ли и ве ли-
ким ва тро ме том на Оплен цу.

Ина че, пре ма по да ци ма Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је оп шти не
То по ла, у Ср би ји има 2.700 ре-
ги стро ва них слич них ма ни фе-
ста ци ја, а „Опле нач ка бер ба” је
пе та по зна ча ју. То по ла сво јим
бо га тим исто риј ским на сле ђем,
кул тур ним са др жа ји ма и вин-
ским ту ри змом при ву че ви ше
од 100.000 по се ти ла ца го ди шње
и по то ме се свр ста ва у ред нај-
зна чај ни јих ме ста на ту ри стич-
кој ма пи Ср би је.

Ми лош Сан трач

МЕ ЂУ НА РОД НИ МЕ СЕЦ СО ЛИ ДАР НО СТИ СА СТА РИ МА У НИ ШУ

Да им ста рост бу де леп ша

ТО ПО ЛА НА ТУ РИ СТИЧ КОЈ МА ПИ СР БИ ЈЕ

За вр ше на „Опле нач ка бер ба”
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У окви ру обе ле жа ва ња Да на 
свет ског ту ри зма, 27. сеп тем бра, 
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је 
до де ли ла је на гра ду „Ту ри стич ки 
цвет”, у ка те го ри ји „спе ци јал ни 
до га ђај у функ ци ји про мо ци је ту-
ри зма”, фе сти ва лу „Ну ши ћи ја да” 
ко ји се по чет ком сеп тем бра ор-
га ни зу је у Ива њи ци. При зна ње 
је при мио по зна ти глу мац Ми лан 
Ми ло са вље вић ко ји је на сту пао у 
уло зи Бра ни сла ва Ну ши ћа.

„Ну ши ћи ја да” је, на кон об на-
вља ња по сле че ти ри де це ни је 
па у зе, за са мо две го ди не до-
жи ве ла ве ли ку по пу лар ност и 
успех, а пре сти жна на гра да ни-
је за слу га са мо ло кал не ту ри-
стич ке ор га ни за ци је и оста лих 
ор га ни за то ра фе сти ва ла, већ 

и ве ли ки до при нос свих ме-
шта на Ива њи це. Об на вља њем 
ма ни фе ста ци је про шле го ди не 
кул тур ни по сле ни ци су на нај-

бо љи на чин, ква ли тет но и вер-
но при ка за ли вред но сти бо га те
на род не ба шти не, по не кад нео-
прав да но за бо ра вље не.

Ово го ди шње при зна ње „Ну-
ши ћи ја ди” је по себ но зна чај но
јер је ова ма ни фе ста ци ја и ла не
при ми ла зна чај ну на гра ду срп-
ског ту ри зма. Ива њич ки фе сти-
вал та да је до био „Ту ри стич ку
сла га ли цу” као нај са др жај ни ја
и нај бо ља тра ди ци о нал на ту ри-
стич ка ма ни фе ста ци ја.

Ту ри стич ки и кул тур ни рад-
ни ци у гра ду на Мо ра ви ци ка жу
да им је до де ла две уза стоп не
нај ви ше на гра де у обла сти ту-
ри зма ве ли ко при зна ње за уло-
же ни труд. Ис ти чу, ме ђу тим, да
је то и ве ли ка оба ве за да сви
на ред ни фе сти ва ли у Ива њи ци
бу ду још ве ћи, ра зно вр сни ји и
ква ли тет ни ји.

М. Па вло вић
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ВЕ РАН НЕО БИЧ НОМ ЗА НИ МА ЊУ

По след њи „са ма раш” Ја во ра
Пе де се то го ди шњи Ми лан ко Зе че вић,

из ива њич ког се ла Ку ши ћи, из ја ру-
га и ду бо до ли на Ја во ра го ди шње на

са ма ри ма сво јих шест ко ња до кол ских пу-
те ва из не се око три хи ља де ку би ка огрев-
ног др ве та. Та ко за хва љу ју ћи овом гор шта-
ку у мно гим до мо ви ма овог де ла Ср би је у
зим ским ме се ци ма пуц ке та и гре је бу ко ви-
на ко ја би тру ну ла у пла нин ским ур ви на ма
да ни је ње га и ње го вог нео бич ног ка ра ва-
на.

У се ли ма на па ди на ма Ја во ра и су сед них
пла ни на Че мер ни ца и Му чањ, у ко ји ма се у
не та ко дав на вре ме на го то во сва ко дру го
до ма ћин ство ба ви ло ра ба џиј ским или ки-
ри џиј ским по слом, Ми лан ко је да нас је ди-
ни остао ве ран овом за ни ма њу. А по сао „са-
ма ра ша”, ка ко још на зи ва ју ово рет ко за ни-
ма ње, ни је ни ма ло лак. Да би се од ра ди ла
днев на нор ма, че сто је по треб но по ра ни ти
пре пр вих пе тло ва, па за тим ко зјим и је два
про ход ним ста за ма спу сти ти се до ки ло ме-
три ма уда ље них ја ру га и ур ви на, и бу ко ве
це па ни це, пре ис по ру ке куп ци ма, и по не-
ко ли ко пу та пре ту ри ти пре ко ру ку.

– У јед ној ту ри на са ма ри ма шест ко ња
из ја ру га до ка ми о на мо гу да се из не су два
про стор на ме тра др ва, а днев но, у за ви сно-
сти од кон фи гу ра ци је те ре на и уда ље но сти
кол ских пу те ва, у про се ку од 10 до 25 ме та-
ра огре ва. По след њих го ди на рад но ме сто
ми је у при ват ним шу ма ма, а на ко ње углав-

ном то ва рим це па ни це до ма ћи ни ма ко ји
због не при сту пач ног те ре на огрев но др во
мо гу да спре ме за зи му је ди но уз по моћ во-
лов ске за пре ге или брд ских ко ња – ка же
Ми лан ко.

Ина че, овај ис трај ни чу вар тра ди ци је са
сво јим нео бич ним ка ра ва ном већ три де-
це ни је кр ста ри го ра ма Ја во ра и окол них
пла ни на.

– Услу ге из вла че ња це па ни ца на пла ћу-
јем у про се ку пет евра по про стор ном ме-
тру. Ка да из ми рим тро шко ве ис хра не ко ња,
пла тим по моћ ни ке и обез бе дим све за жи-
вот по ро ди це, мај ке и су пру ге, оста не и ко ја
па ра да се скло ни у стра ну и са чу ва за ста-
рост и цр не да не – ка же Ми лан ко Зе че вић,
по след њи ја вор ски „са ма раш”.

Ж. Д.

ИВА ЊИ ЦА

Но во при зна ње „Ну ши ћи ја ди”

Гра до на чел ник као Бра ни слав Ну шић

хроника
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БАЧ КА ПА ЛАН КА

Сун ча на је сен жи во та
У Ге рон то ло шком цен тру Бач ка Па лан ка, по во дом „Сун ча не

је се ни жи во та”, одр жа на је спорт ска ма ни фе ста ци ја у ко јој су
уче ство ва ли ко ри сни ци услу га и за по сле ни у Цен тру. Они су се
так ми чи ли у бр зом хо да њу на 100 ме та ра без по ма га ла, за тим
и са по ма га ли ма, и на кра ју у уба ци ва њу лоп те у кош. Про сла ву
ме се ца ста рих у овој уста но ви уве ли чао је и Јо во Јо ве тић, ме-
шта нин ко ји тре нут но жи ви и ра ди у Аустри ји, ко ји им је по кло-
нио по себ на ин ва лид ска ко ли ца са сто чи ћем. М. М.

ПА ЛИ ЛУ ЛА

Дру го ме сто
у Со ко ба њи

Пен зи о не ри бе о град ске оп шти не Па ли лу ла и ове го ди не су
уче ство ва ли на Олим пи ја ди спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег
до ба ко ја се одр жа ва у Со ко ба њи. На Олим пи ја ди је би ло ви ше
од 700 уче сни ка, а у ша ху се над ме та ло њих 116. И по ред ја ке
кон ку рен ци је у овој ди сци пли ни, Ми ле Злат ко вић, пен зи о нер
па ли лул ског удру же ња, осво јио је сре бр ну ме да љу. Злат ко вић
се так ми чио и у стре ља штву и ме ђу 163 стрел ца осво јио је де-
се то ме сто. Оста ли уче сни ци Олим пи ја де са Па ли лу ле на шли
су се у „злат ној” сре ди ни у сво јим ди сци пли на ма. Ј. Д.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Из ле ти за пам ће ње
Чла но ви ру ко вод ства оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра 

Сме де рев ске Па лан ке за сво је чла но ве ор га ни зо ва ли су два 
јед но днев на из ле та за пам ће ње. Пен зи о не ри из гра да на Ја се-
ни ци нај пре су по се ти ли Ниш, где су об и шли Ће ле-ку лу, по том 
оп шти ну Ме ди ја на, па се ло Гор ње Мр ђе но во и та мо шњи ко-
њич ки клуб.

– У се лу Гор ње Мр ђе но во при мио нас је пред став ник СО Ме-
ди ја на, а за нас је при ре ђен и кул тур но-умет нич ки про грам. 
Пра ва атрак ци ја је би ла ка да су на ши пен зи о не ри, и то они са 
се дам де сет и не што го ди на, уз ја ха ли ко ње. Сви смо се са овог 
из ле та вра ти ли оду ше вље ни – при ча Жив ка – Ми ца Ђур ђе вић, 

за ме ник пред сед ни ка па ла нач ких пен зи о не ра и пред сед ник 
Ак ти ва же на ООП Сме де рев ска Па лан ка.

Дру ги јед но днев ни из лет, до Аран ђе лов ца, ор га ни зо ван је 
за пред сед ни ке ме сних од бо ра пен зи о не ра ове оп шти не, ко-
ји ма је то би ла на гра да за успе шан во лон тер ски рад и ду го-
го ди шњу ак тив ност. Пред сед ни ци МО пен зи о не ра об и шли су 
бањ ске ком плек се, из во ре ки се ле во де и ле по уре ђе не аран-
ђе ло вач ке пар ко ве. Сл. К.

СВР ЉИГ

Ме ре ње крв ног
при ти ска

У Клу бу пен зи о не ра у Свр љи гу, сва ког че тврт ка, ме ди цин-
ска еки па До ма здра вља „Др Љу бин ко Ђор ђе вић” нај ста ри јој 
по пу ла ци ји ме ри крв ни при ти сак и да је са ве те ка ко да очу ва-
ју здра вље.

– На овај по тез смо се од лу чи ли јер пен зи о не ри до би ју са-
ве те и из ме ре при ти сак без мно го мал тре ти ра ња и оби ла же-
ња ле ка ра – ка же Ми лен ко Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг.

Тро чла на ме ди цин ска еки па – Гор да на Ми ли јић, Мир ја на 
Ми ло јић и Ти хо мир Ви де но вић, већ се сро ди ла са пен зи о не-
ри ма.

– У про се ку се ја ви 20-30 па ци је на та, а у Клу бу смо сва ког 
че тврт ка од 9 до 13 ча со ва. То је па зар ни дан у овом ме сту, па 
та ко до ђу и пен зи о не ри из свр љи шких се ла. Сви они су ди-
сци пли но ва ни ка да је у пи та њу здра вље, ре дов но се ја вља ју 
на кон тро ле, а не ке упу ћу је мо и на да ље пре гле де, по по тре-
би. По ред ме ре ња при ти ска, ра ди мо ко рек ци ју хи ги јен ско-
ди је тет ског ре жи ма ис хра не, сход но бо ле сти ма од ко јих не ко 
бо лу је – ка же Гор да на Ми ли јић, ме ди цин ска се стра ов да шње 
здрав стве не уста но ве.

Пен зи о не ри и здрав стве ни рад ни ци ће уско ро обе ле жи-
ти го ди шњи цу јед не ле пе, ху ма не са рад ње, ко ју је Удру же ње 
оце ни ло успе шном и на ста ви ће да је и да ље не гу је у ин те ре су 
здра вља сво јих чла но ва. С. Ђ.
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ЛЕ СКО ВАЦ

Про сла ви ли
пу но лет ство

Удру же ње вој них пен зи о не ра Ле-
сков ца обе ле жи ло је све ча ном сед-
ни цом Скуп шти не осам на ест го ди на 
по сто ја ња и ра да уз оце ну да су мно-
ги про бле ми с ко ји ма су се су сре та ли 
на по чет ку и са да при сут ни.

– По моћ си ро ма шним чла но ви-
ма и рад на ома со вље њу удру же ња 
су на ши нај ва жни ји за да ци – ре као је пред сед ник Зла то мир
Пе шић, ко ји је под нео из ве штај о го ди шњем ра ду.

На сед ни ци се чу ло и то да је удру же ње свом чла ну упу ти ло
нов ча ну по моћ од 20.000 ди на ра за нео п ход ну опе ра ци ју ср-
ца, а јед ном бро ју за слу жних по је ди на ца и ко лек ти ва уру че на
су при зна ња за до са да шњи рад.

Удру же ње вој них пен зи о не ра Ле сков ца тре нут но бро ји 520
чла но ва. Д. К.

ПИ РОТ

По се та Ве ли ком Тр но ву

Сре ди ном про шле не де ље, два де сет пен зи о не ра пи рот ског
„Ти гра” по се ти ло је Ве ли ко Тр но во, гра дић у су сед ној Бу гар ској.
По сле сме шта ја у хо те лу „Ста ди он”, ор га ни зо ван је оби ла зак твр-
ђа ве и ком плек са ре сто ра на у ет но-сти лу. Су тра дан су „Ти гро ви” 
пен зи о не ри по се ти ли цр кву Че тр де сет му че ни ка, у ко јој се на ла-
зи и гроб ни ца све тог Са ве. За тим су по се ти ли ет но-се ло Ар ба на-
си, где су се крат ко од мо ри ли и на ста ви ли пут до Пра ве ца, род-
ног ме ста То до ра Жив ко ва, не ка да шњег пред сед ни ка Бу гар ске. У 
Пра ве цу су об и шли му зеј и ње го ву род ну ку ћу. М. А.

Су сре ти оп штин ских 
од бо ра

Пи рот је, 16. сеп тем бра, био до ма ћин су сре та оп штин ских
од бо ра ин ва ли да ра да Вра ња, Тр го ви шта, Бе ле Па лан ке, Па ра-
ћи на, Ди ми тров гра да, Алек син ца, Про ку пља, Ле сков ца и ло-
кал ног оп штин ског од бо ра.

Су срет је одр жан у ви ли „Ди ја на”, а ор га ни за ци је су се так ми-
чи ле у ша ху и пи ка ду. Ма ни фе ста ци ји је при су ство вао и пред-
сед ник Ре пу блич ке ор га ни за ци је ин ва ли да ра да, Бо жи дар Це-
кић. Бу ду ћи да су так ми чар ске еки пе во ди ли пред сед ни ци ор-
га ни за ци ја из ових гра до ва, Це кић је одр жао са ста нак са њи ма
и упо знао их са про бле ма ти ком ор га ни за ци је и пред сто је ћим
из бо ри ма на ни воу Ср би је. М. А.

РУ МА

Све ча но и у ГЦ „Срем”
Број ним ма ни фе ста ци ја ма Ме сец со ли дар но сти са ста ри ма

обе ле жа ва се и у Ге рон то ло шком цен тру „Срем” у Ру ми. Све је
за по че ло при год ним про гра мом и про сла вом Ме ђу на род ног
да на ста ри јих. У ам би јен ту аран жи ра ном мо ти ви ма је се ни,
у про гра му су уче ство ва ли хор Уста но ве под ру ко вод ством
про фе со ра Дар ка Ђо ки ћа и чла но ви ре ци та тор ске сек ци је.
О Ме ђу на род ном да ну ста ри јих го во ри ла је рад ни те ра пе ут

Сне жа на Сто шић, а по том је хор из вео ви ше ста ро град ских
пе са ма, ко је су пе ва ли и ко ри сни ци у пу бли ци. Сти хо ве Сте ва-
на Ра ич ко ви ћа, Алек се Шан ти ћа и Жи ва ди на М. Сте ва но ви ћа
го во ри ли су ста нов ни ци до ма Ва са Триф ко вић, Ве сна Мић ко-
вић и Ми ро сла ва Јо ва нов ски.

По во дом Ме се ца со ли дар но сти са ста ри ма и Пе ћин ча ни су
по ка за ли да их ни су за бо ра ви ли. Пред став ни ци Оп штин ске
ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста овог ме ста би ли су у по се ти рум-
ском Цен тру и до не ли при год не по кло не за два де сет ко ри-
сни ка из пе ћи нач ке оп шти не.

До кра ја ок то бра би ће ре а ли зо ва но још не ко ли ко ма ни фе-
ста ци ја ко је ће ани ми ра ти и раз га ли ти ко ри сни ке ГЦ „Срем”.

Д. Р.
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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

Не кад су пи сма би ла глав-
но сред ство за ко му ни ци ра ње
ме ђу љу ди ма ко ји су уда ље ни,
пу то ва ла су да ни ма и ме се-
ци ма са јед ног на дру ги крај
све та. Сад то ви ше ни је та ко.
На ста ла је но ва тех ни ка, те ле-
фо ни, те ле фак си, ком пју те ри...
и све дру го.

Ра ни је су пи сма из ме њи ва ли
мом ци и де вој ке, ро ди те љи и
де ца, при ја те љи и др жав ни ци.
По ста ли смо ма ло ле њи на пи-
са ње. Ту и та мо се и са да по не-
кад пи ше, али све ре ђе, ра ди је
се по ди же слу ша ли ца.

Ја и са да на пи шем по не ко

пи смо. И дра го ми је да га до-
би јем.

Те ле фон ски раз го вор се бр-
зо за вр ши и за бо ра ви, а пи смо
оста је да ни ма, го ди на ма и кад
хар ти ја на ко ме је на пи са но
већ по жу ти, још је ту, на ро чи-
то ако је би ло зна чај но у не ком
тре нут ку жи во та.

На пи шем ја по не кад и јав но
пи смо у но ви на ма ка да же-
лим сви ма да из не сем сво је
ми шље ње или да пре не сем
по ру ку о ва жним дру штве ним
пи та њи ма. Љу ди пре ко по ру-
ка же ле да пред ло же, ини ци-
ра ју, зах те ва ју не што што их

ин те ре су је и што је ва жно за
ве ћи ну.

Та ко ја на сто јим да и кроз
пе сме ко је пи шем ша љем не ке
по ру ке, људ ске, ху ма не, при ја-
тељ ске. Ми слим да је по ру ка
нај ва жни ја цр та сва ког пи са-
ног де ла. По ру ка ма са оп шта ва-
мо јед ни дру ги ма шта ми сли-
мо, шта пред ла же мо за бо ље
и леп ше су тра. Та ко се по ма же-
мо, са зна је мо за ту ђе ми шље-
ње и раз ми шља мо о ње му јер,
ни ко ни је ап со лут но у пра ву,
ни нај па мет ни ји.

Дра ган Угар ча нин,

Ча чак

Поруке и писма

Пр ве син ди кал не
ор га ни за ци је

Дру штво опан чар ских рад ни ка за ум но раз ви ће и брат-
ску по моћ сма тра се пр вом син ди кал ном ор га ни за ци јом у 
Ср би ји. Осно ва но је у Бе о гра ду, 28. ја ну а ра 1896. го ди не, а
по твр ђе но 27. фе бру а ра на ред не го ди не. Пре те че ове ор-
га ни за ци је су син ди кал на ор га ни зо ва ња у ви ду ко о пе ра-
тив них дру шта ва. У Бе о гра ду је, мар та 1870, осно ва на Пр ва
сто лар ско-бра вар ска дру жи на. Упо ре до са овим осни ва на
су и пот пор на дру штва ра ди пру жа ња си гур но сти рад ни ци-
ма у слу ча ју от ка за, по вре да на ра ду, бо ле сти, смр ти и дру го.
Пр во пот пор но дру штво ор га ни зо ва ли су кро јач ки рад ни ци
22. апри ла 1875. го ди не, а кра јем исте го ди не осно ва на је
Дру жи на ти по граф ских рад ни ка у Бе о гра ду. Слич на дру штва
осни ва на су и у Кра гу јев цу, Шап цу, Сме де ре ву, Ва ље ву. За на тлиј ско удру же ње је на скуп шти ни, одр жа ној 25. и 26. ок то бра 1892.
го ди не, уз уче шће ви ше од 2.000 де ле га та из це ле зе мље, осно ва ло Срп ски за на тлиј ско-рад нич ки са вез. Око ове ор га ни за ци је и
ње ног ли ста „За на тлиј ски са вез” оку пи ла су се сва за на тлиј ско-рад нич ка дру штва, а раз ви ла су се и но ва удру же ња ове вр сте у уну-
тра шњо сти.

Свет ски дан до сто јан стве ног ра да
Свет ски дан си гур ног и до сто јан стве ног ра да, 7. ок то бар,

обе ле жен је и у Ср би ји. Тим по во дом, Са вез са мо стал них син-
ди ка та Ср би је је ор га ни зо вао раз ли чи те ма ни фе ста ци је ши-
ром Ср би је и та ко се при дру жио мно го број ним син ди ка ти ма
ши ром све та у ци љу про ме на ко је тре ба да обез бе де но ва
рад на ме ста, бо ље при хо де и до сто јан ствен рад. У Су бо ти ци,
Пан че ву, Но вом Са ду, Ста рој Па зо ви и Со ко ба њи одр жа не су
улич не ак ци је на ко ји ма је про ла зни ци ма де љен про па ганд ни
ма те ри јал у ко јем се ука зу је на про бле ме са ко ји ма се да нас
су о ча ва ју рад ни ци. Ове го ди не кам па ња је би ла фо ку си ра на
на про бле ме ве за не за си гур ност ра да и уна пре ђе ње свет ске
ре гу ла ти ве фи нан сиј ског сек то ра.

По зна то је да су нај ве ћи про бле ми ни ске пла те и нео д го ва-
ра ју ћи без бед но сни усло ви за рад. У Ср би ји је ре ги стро ва но
око 20.000 син ди кал них ор га ни за ци ја. Ј. О.
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До при но си на 50 од сто рад ног

вре ме на

По ро дич на пен зи ја

Ин ва лид ске пен зи је су по вољ ни је

Ка ко до ин ва лид ске пен зи је

Уго вор о де лу

По ро дич на пен зи ја по сле раз во да

?
Ми ро слав Трај ко вић, Ниш: Уко ли ко је не ко у сред њој шко-

ли при ја вљен на оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње са 50 од-

сто од пу ног рад ног вре ме на, а до при но си му се пла ћа ју

100 од сто нај ни же осно ви це, ко ли ки је рад ни стаж ко ји тре ба

да се упи ше у обра зац М-4 за 2010. го ди ну, ако је ра дио од 1. 1.

до 31. 12. 2010 (да ли је ње гов уку пан рад ни стаж шест ме се ци,

с об зи ром на то да је при ја ва на оси гу ра ње 50 од сто од пу ног

рад ног вре ме на, или 12 ме се ци)?

?
Алек сан дра Не дић, Ва ље во: Су пруг ми је пре ми нуо пре

две го ди не, ни је био у рад ном од но су у тре нут ку смр ти,

али има укуп но 31 го ди ну ста жа. Не ко ли ко го ди на пре

смр ти је ре ги стро вао са мо стал ну кро јач ку рад њу ко ја за пра во

и ни је ра ди ла, али ни је под нео зах тев за пре кид по сто ја ња те

рад ње иако је она по сто ја ла са мо на па пи ру. Имам ћер ку ко ја

иде у ре дов ну шко лу и хте ла сам да пи там да ли она има пра во

на по ро дич ну пен зи ју сво га оца и ко ја је про це ду ра око то га. Ја

по се ду јем ње го ву рад ну књи жи цу у ко јој је упи сан рад ни стаж.

?
Иван Па у но вић, Бор: Ро ђен сам 26. 11. 1932. го ди не. Оти-

шао сам у ин ва лид ску пен зи ју 1991. го ди не са 36 го ди на

рад ног ста жа (III гру па ин ва ли ди те та). Ин те ре су је ме да ли

сам мо гао са 65 го ди на да поч нем да при мам ста ро сну пен зи ју

ако је ве ћа и да ли имам пра во да са да под не сем зах тев за то

иако имам 79 го ди на?

?
Де јан Стан ко вић, Бе о град: Мо ја ћер ка је ин ва лид 80 од сто

и иде у спе ци јал ну шко лу у Бе о гра ду. Сва ки дан мо рам да

је во дим из Ве ли ке Мо шта ни це до шко ле. Да ли мо ја су-

пру га мо же да оде у ин ва лид ску пен зи ју (има 11 го ди на ста-

жа) због де те та, јер де вој чи ца не мо же са ма да хо да, има ла је

опе ра ци је ку ка пет пу та, опе ри са ла је око и има епи леп си ју?

Су пру га је има ла, 2000. го ди не, од у зи ма ње це ле ле ве стра не,

има обо ле лу шти та сту жле зду, по ви ше ни крв ни при ти сак и гу-

би цен тар за рав но те жу ка да хо да.

?
Ју ли ја на Вил чек, Сен та: Ра ди ла сам по уго во ру о де лу пре ко

аутор ске аген ци је. Зна чај ни је упла те сам има ла од 2008, 2009.

и 2010. го ди не. Уви дом у ли стинг за упла те до при но са за ПИО

не мам при ка за не те упла те, тј. би ло ка кав из нос. Ре ци те ми ка ко

да оства рим то пра во по што иду ће го ди не идем у пен зи ју?

?
Р. В., Бе о град: Ро ђе на сам 1952. го ди не. Те жак жи вот ме је

на те рао да се 1997. го ди не раз ве дем. У ме ђу вре ме ну мој

бив ши муж се раз бо лео и пре ми нуо 1998. го ди не. Мој син

је при мао оче ву пен зи је све док се шко ло вао, до пре две го ди не

ка да је уки ну та. Да ли имам ика ква пра ва да на сле дим му же-

вље ву пен зи ју иако сам би ла раз ве де на и да ли је суд имао оба-

ве зу да при во ли му жа да ми по сле раз во да као не за по сле ном

ли цу да је из др жа ва ње? То га у мом ре ше њу о раз во ду не ма.

Од го вор: Уко ли ко за по сле ни 
ра ди са не пу ним рад ним вре-
ме ном, а ње го ва за ра да пре ла-
зи из нос нај ни же за ра де у Ре-
пу бли ци, то вре ме про ве де но 
на ра ду, ако су пла ће ни до при-
но си, ра чу на се као пу но рад но 

вре ме. У кон крет ном слу ча ју, с 
об зи ром на то да шко ла пла ћа 
до при но се на нај ни жу осно-
ви цу, стаж се ра чу на као да сте 
ра ди ли пу но рад но вре ме, од-
но сно ка лен дар ска го ди на као 
12 ме се ци.

Од го вор: Ва ша ћер ка сва ка-
ко мо же да оства ри пра во на 
по ро дич ну пен зи ју, и то ни је 
спор но док се на ла зи на шко-
ло ва њу, а до 26. го ди не жи во та. 
Што се ти че ста жа Ва шег по кој-
ног су пру га док је био у рад ном 
од но су, не ће би ти спо ран стаж 
за ко ји је пла ћен до при нос за 
ПИО. Кад је реч о ста жу Ва шег 
су пру га док је био оси гу ра ник 
са мо стал них де лат но сти, без 
об зи ра што кро јач ка рад ња 
ни је за жи ве ла, он је био при ја-
вљен на оси гу ра ње, а до при но-

си очи глед но ни су пла ће ни. На 
овај на чин је на стао дуг на име 
не у пла ће них до при но са ко ји 
се мо ра на ми ри ти. Ду го ва ње 
мо же те на ми ри ти Ви са ми, или 
ће се дуг вра ћа ти кроз об у ста ву 
јед не тре ћи не об ра чу на те по-
ро дич не пен зи је. У сва ком слу-
ча ју, под не си те зах тев за по ро-
дич ну пен зи ју за де те, уз зах тев 
при ло жи те сву рас по ло жи ву 
до ку мен та ци ју, а у по ступ ку по 
слу жбе ној ду жно сти при ба ви ће 
се сва оста ла по треб на до ку-
мен та ци ја.

Од го вор: Не по сто ји за кон ска 
мо гућ ност да ин ва лид ски пен зи-
о нер са мо за то што је на вр шио 
го ди не жи во та оства ри пра во на 
ста ро сну пен зи ју. Прет ход но би 
би ло нео п ход но утвр ди ти да код 
Вас не по сто ји ви ше ин ва лид-
ност на осно ву ко је сте сте кли 
услов за ин ва лид ску пен зи ју, па 
тек по том би сте мо гли да под не-
се те зах тев за при зна ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју. Ма ла је ве-
ро ват но ћа да ор ган ве шта че ња 

ко ји це ни ин ва лид ност да нас Ва-
ма у 79. го ди ни жи во та утвр ди да 
ви ше ни сте бо ле сни и да не ма те 
пра во на ин ва лид ску пен зи ју. 
По ред то га, по зна то је да су ин-
ва лид ске пен зи је по вољ ни је од 
ста ро сних пен зи ја, јер се од ре-
ђу ју под по вољ ни јим за кон ским 
усло ви ма од ста ро сне пен зи је, 
те је чак и те о рет ски ве ро ват ни-
је да је Ва ша ин ва лид ска пен зи ја 
по вољ ни ја од евен ту ал не ста ро-
сне пен зи је.

Од го вор: Ин ва лид ска пен-
зи ја се оства ру је ис кљу чи во 
на осно ву здрав стве ног ста ња 
оси гу ра ни ка и пот пу но је не-
за ви сна од оста лих по ро дич-
них и со ци јал них по те шко ћа. 
Ако су пру га не ма 60 го ди на 
жи во та, а сла бог је здрав стве-
ног ста ња као што опи су је те, 
на пред лог свог ле ка ра оп ште 

прак се мо же да под не се зах тев
за при зна ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју. Од лу ка о пра ву
на ин ва лид ску пен зи ју до не ће
се ис кљу чи во на ба зи оце не,
на ла за и ми шље ња ор га на ве-
шта че ња ко ји ће да про це ни
да ли код Ва ше су пру ге по сто ји
пот пун гу би так рад не спо соб-
но сти или не.

Од го вор: Оба ве за ис пла ти-
о ца уго во ре не на кна де је да 
на уго во ре ну на кна ду пла ти 
по ре зе и до при но се, као и да 
пу тем обра сца МУН над ле-
жној фи ли ја ли ПИО при ја ви 

ис пла ту уго во ре не на кна де.
Ако ис пла ти лац уго во ре не
на кна де до са да ни је ис пу нио
сво ју оба ве зу, тре ба ло би да
га под се ти те на не из ми ре ну
оба ве зу.

Од го вор: Раз ве де на удо ва мо-
же да оства ри пра во на по ро дич-
ну пен зи ју са мо под усло вом да 
јој је суд ском пре су дом о раз во ду 
бра ка до су ђе но из др жа ва ње. То 
што Вам ни је до су ђе но из др жа-
ва ње при ли ком раз во да бра ка 

је са да не по пра вљи ва чи ње ни-
ца и ни је је мо гу ће у на кнад ном
по ступ ку ис пра ви ти. Све оста-
ле чи ње ни це би Вам омо гу ћи ле
при зна ва ње пра ва на по ро дич ну
пен зи ју, али без прет ход ног пред-
у сло ва не ће се ни раз ма тра ти.



26 15. октобар 2011.  ГЛАС ОСИГУРАНИКА

шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

ДИПЛОМАТСКО

ТЕЛО

ИНИЦИЈАЛИ

ПЕСНИКА

ШАНТИЋА

ОЗНАКА ЗА

МЕТАР
ДВОЈЕ ОТАЦ (СЛОВ.)

ИМЕ

ПИСЦА 

ЛАЗАРЕВИЋА

ДАВАЛАЦ 

ЗЕМЉЕ

У ЗАКУП

ГЛАВНИ ГРАД 

УГАНДЕ

ОСНОВНА 

ШКОЛА (СКР.)

ОПШТИНСКО

ПОДРУЧЈЕ

ЈЕДНА ЕВРОП.

СТАНОВНИЦА

ОЗНАКА

РЕОМИРА

ПРАЗНЕ

РЕЧИ

ВРСТА

ГУШТЕРА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ИМЕ ГЛУМЦА

ПАЋИНА

СИМБОЛ

АРГОНА

СТОЧНА

ПОСТЕЉА

(МН.)

АКАДЕМИЈА

НАУКА

ЈЕДНО

САЗВЕЖЂЕ

СТАРО-

-ЕГИПАТСКИ

ПИСАЦ

ОЗНАКА

НЕМАЧКЕ

ДЕО ЧИЗМЕ

ЛИРСКО-ЕПСКА 

ПЕСМА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ИЗДАНАК

ЛОЗЕ

СРЕДОЗЕМНА 

ДРЖАВА

СИТАН

АЛБАНСКИ 

НОВАЦ

КАКВОЋА

КОРАК 

НАПРЕД

СИМБОЛ 

ФОСФОРА

ПАПАГАЈ (МН.)

КРЕМА, ПАСТА

ОЗНАКА

ЗА ВОЛТ

АМЕРИЧКА

ДРЖАВА

ИНИЦИЈАЛИ 

ПЕСНИКА

ПУШКИНА

ИСТОВЕТНА

ПРОСТ,

ОТРЦАН

СУЖАЊ
УЈЕДНАЧЕНОСТ 

КРЕТАЊА

ЕМАНУЕЛ

ЛАСКЕР

СИЛОМ 

УЗИМАТИ

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ПИТОМО 

КЕСТЕЊЕ

АТИНСКИ 

ФИЛОЗОФ

САНИТАРНА

СТРУКА

ИЗДАТИ СЕ

ИЗУМРЛА

ПОРОДИЦА 

НИЖИХ

СТАБАЛА

ОЗНАКА

РАЗРЕДА

УЗВИК

НЕСТРПЉЕЊА

ОРЕГОН

ОСОВИНА (СКР.)
МОРСКИ

ГРЕБЕН

БЕОТСКИ

ВЛАДАР, СИН 

ПОСЕЈДОНА

ОБОР

ЗА СТОКУ

ОЗНАКА

ЗА ЧЕЛИК

ТРЕМОЛО

(СКР.)
НЕУПРЉАН

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: ропство, асталак, с, Адана, кс, ик, ч, реис, аи, 
инстант, нат, Рти, кришке, аа, тона, в, Шо, ав, арара, а, Њу Хејвн, ест, арс, Тоска, 
дива, пм, окидачи, ла, ирит, а, отићи, Ракитић

СКАНДИНАВКА

Д
еј

ан
 П

ат
ак

ов
ић

Мо лим за реч
По ли ти ча ри су нам све зри ка ви ји. Не ма ју хра бро сти

на ро ду да по гле да ју у очи.

У ме ди ји ма да нас углав ном ра де „ме ди јо кри те ти”.

Од бој ка ши це и од бој ка ши су шам пи о ни Евро пе. Они
су на ша па ра да по но са.

На уч ни ци ка жу да гле да ње те ле ви зи је скра ћу је

жи вот. А ми за то још пла ћа мо прет пла ту.

Срп ско-цр но гор ски бра ко ви су у кри зи. Су пру жни ци
се ви ше и не љу бе, јер има ју про бле ма са је зи ком.

Док вре ме ра ди за нас, ми мо же мо сло бод но да

штрај ку је мо.

За успон на шег стан дар да ан га жо ван је Си зиф, лич но.

Пам тио сам и бо ље да не, али је он да Ал цхај мер

учи нио сво је.

Има ли смо те де це ни је стра вич ну ин фла ци ју, пла те од
10 ма ра ка, ра то ве, не ста ши це, санк ци је, бом бар до ва-
ње... Са мо Ср би су у ста њу да по сле то га пра ве кон церт
„Ве се ле де ве де се те”.

Де јан Па та ко вић
Д

ра
го

ш
 Јо

ва
но

ви
ћ
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(Х)умор не ми сли
Ма њи од ма ко вог зр на ла ко уђу у сва ки про блем.

Од луч но од би ја мо јед но стра на ре ше ња. Уз бр до гу ра мо, а

низ бр до ко чи мо.

Наш пут не сме би ти по сут ру жа ма! Ми не га зи мо већ га ји мо
цве ће.

На ша на род на из ре ка ка же: Пре ко пре че, на о ко ло бли же.

За то иде мо на за пад пре ко ју га и ис то ка.

Ми смо ху ма но дру штво. Из во зи мо љу де, а не ства ри.

Ми не во ли мо за дат ке и ди рек ти ве. Бр же би смо ишли на-

пред да не мо ра мо.

Ми смо љу ди од ре чи. Не пре ла зи мо са ре чи на де ла.

По што не за слу жу је на ше члан ство, на пу сти ће мо свет ску

за јед ни цу чим се по ја ви не ка дру га.

Ноћ је за дру штве не ак тив но сти. Да њу на ши љу ди гле да ју сво-
ја по сла.

Ви то мир Те о фи ло вић

Ле ко ви те ми сли
На ши за ко ни је су ја сни, али их за ма гљу је прак са.

Мно ги, у име на ро да, са мо се би ства ра ју бла го ста ње.

При ку пљај мо у се бе сун че ву енер ги ју. Стру ја ће сва ка ко

да по ску пи.

Ако ла жем, се ци те ме где сам нај та њи. По нов ча ни ку!

Брит ка реч се че сто на ду гим са стан ци ма ис ту пи.

Сво је прин ци пе не га зи. Пре ска че их.

Пен зи ја ми је као смо квин лист. По кри ва са мо оно нај ну-

жни је!

Ро кен рол је као на ше це не. Од ње га бр зо из гу би мо дах.

Це не су пре шле све гра ни це, али ни ка ко да им на пла ти мо

так су.

Ако је не рад наш не при ја тељ, ми смо он да оп ко ље ни од не-
при ја те ља.

Ду шан Стар че вић

Да ли сте зна ли ...

... да у Ср би ји по сто ји 39 зва нич но упи са них аеро дро ма ко-

ма Ги ни со вој књи зи ре кор да, ово је нај ску пља аме ли о ра ци ја 

... да је је дан од нај леп ших 

… да се, пак, по бро ју по ле та ња и сле та ња, као и по ко ли-

 ... да је нај ве ћи аеро дром 

спо је на пи стом? Коп но за аеро дром ко је је на ста ло аме ли о-

јји се знат но раз ли ку ју по ду жи ни пи сте и опре мље но сти, па 

коп на на све ту.

аеро дро ма на све ту хонг кон-

чи ни те ре та ко ји на го ди шњем ни воу про ђе кроз аеро дром, 

на све ту Хар тсфилд-Џек сон 

ра ци јом чи ни ско ро је дан од сто по вр ши не Хонг кон га, а пре-

јје са мо њих пет увр ште но на ли сту аеро дро ма са ИАТА ко-

 шки Чек Лап Кок, из гра ђен на 

Хи троу на ла зи на тре ћем ме сту у Евро пи, по сле па ри ског 

у Атлан ти пре ко ко јег го ди-

дом – тро слов ном озна ком ко јом Ме ђу на род на асо ци ја ци ја 

остр ви ма Чек Лап Кок и Лам 

Шар ла де Го ла и Франк фурт ског аеро дро ма?

шње, у од ла ску и до ла ску или 

за ва зду шни са о бра ћај обе ле жа ва аеро дро ме ши ром све та?

Чау ко ја су би ла за рав ње на и 

у тран зи ту, про ђе 90.039.280 пут ни ка?

И
гњ

ат
 Га

та
ло

... да је кроз ме ђу на род ни 

... да је у Пе кин гу по че ла из град ња но вог ме га-аеро дро-

... да кла су аеро дро ма од ре ђу је го ди шњи обим пут нич ког 

... да је нај ве ћи аеро дром у Евро-

аеро дром Ни ко ла Те сла Бе о-

 ма Да синг ко ји ће би ти без ма ло ве ли чи не острв ске др жа ве 

са о бра ћа ја, те се пре ма ње му сви аеро дро ми све та свр ста-

пи и тре ћи по ве ли чи ни у све ту 

град, нај ве ћу ва зду шну лу ку у 

Бер му ди и има ће чак де вет пи ста? Ка да овај аеро дром бу де 

ва ју у јед ну од пет кла са? У пр ву кла су спа да ју они са ви ше 

лон дон ски Хи троу са 67.056.228 

Ср би ји, у 2010. го ди ни про шло 

отво рен, 2015. го ди не, ки не ска пре сто ни ца ће по ста ти нај-

од се дам ми ли о на пут ни ка го ди шње, а у пе ту аеро дро ми са 

пут ни ка го ди шње?

2.698.730 пут ни ка?

про мет ни ја ва зду шна лу ка на све ту.

про ме том од сто хи ља да до пет сто хи ља да пут ни ка.


