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Иако увод ни ци „Гла са оси гу ра ни ка” не ма ју баш
ни ка кву пре тен зи ју да бу ду про роч ки, про-
шли као да је упра во то био. Реч је, да под се-

ти мо, би ла о то ме да су љу ди пре скло ни да по ве ру ју
у ло ше не го у до бре ве сти, а и ме ди ји ма че сто згод но
до ђе сен за ци о на ли зам. Та ко је ових да на осва ну ла
„по у зда на” ин фор ма ци ја да ће нов ца за пен зи је би ти
нај ви ше за још шест ме се ци, а по сле, ваљ да, до ла зи
ка та кли зма др жав ног бу џе та а са њим и пен зиј ског
си сте ма. Је дан од ар гу ме на та за ову тврд њу био је и
тај да Фон ду ПИО не до ста је све ви ше па ра ко је др-
жа ва уско ро не ће мо ћи да на ми ри из бу џе та.

Ми ко ји смо у сва ко днев ном кон так ту са ста-
ри јим су гра ђа ни ма има ли смо про те клих да на
при ли ку да се из пр ве ру ке уве ри мо ка ко је та ква
вест при мље на у овој по пу ла ци ји. Страх, па ни ка,
стрес, мно го број на пи та ња, бри га за се бе али и за
мла ђе чла но ве по ро ди це чи ја ег зи стен ци ја, на жа-
лост, та ко ђе че сто за ви си од тих пен зи ја. Ста ри ји
љу ди су ина че јед на од нај ра њи ви јих ка те го ри ја
дру штва јер, одво је ни ду го од ак тив ног све та ра-
да и из во ра де ша ва ња, ла ко мо гу да по ста ну плен
дез ин фор ма ци ја ко је их пла ше, уно се не мир у по-
ро ди це и ре ме те њи хо во здра вље.

Об ја вље на вест, на рав но, ни је тач на. Пен зиј ски
си стем у Ср би ји има ве ли ких про бле ма, као што
их има ју, због еко ном ских и де мо граф ских узро-
ка, и си сте ми мно го бо га ти јих зе ма ља. Ни је ни ка-
ква тај на да Фонд ПИО, из раз ло га о ко ји ма смо
мно го пу та пи са ли, не ма до вољ но сред ста ва у
сво јој ка си а да оно што фа ли сва ког ме се ца до ти-
ра др жа ва, и то је ре дов на став ка у ње ном бу џе ту.
Из тог истог бу џе та пла те при ма и не ко ли ко сто-
ти на хи ља да за по сле них у про све ти, здрав ству,
по ли ци ји, др жав ној упра ви, па и у Фон ду ПИО.
Шта би, по об ја вље ном сце на ри ју, би ло са њи хо-
вим при ма њи ма, а тек са бу ду ћим пен зи ја ма?

Сви зна мо у ка квим је ова зе мља про бле ми ма,
али исти на је, за пра во, да су и у та квој си ту а ци ји
пен зи је, истог да ту ма сва ког ме се ца, јед на од рет-
ких кон стан ти на ко је си гур но мо же да се ра чу на.
Иза њих сто ји др жа ва ко ја је га рант и у кри зи. А
да ли је об ја вљи ва ње не про ве ре них и уз не ми-
ру ју ћих ин фор ма ци ја плод не ма ра или на ме ре,
ни је те ма овог тек ста. Са мо крат ко под се ћа ње да
је од го вор ност пред у слов сва ке, па и но ви нар ске
ети ке.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ла тин ска из ре ка ка же да ле-
кар ле чи, а при ро да оздра вљу је. 
О то ме је го во рио још фран цу-
ски фи ло зоф Жан Жак Ру со ис ти-
чу ћи да је основ ни пут ка сре ћи 
по вра так при ро ди, а упо зна ва-
ње пла ни на спо зна ја са мог се бе 
и сво јих нај пле ме ни ти јих осо би-
на. Та кво раз ми шља ње за пра во 
об ја шња ва свр ху пла ни на ре-
ња, јер пла ни нар са вла да ва две 
при ро де, пре пре ке у окру же њу 
и сво је уну тра шње сла бо сти.

За пе ша че ње и ре кре а тив но 
пла ни на ре ње жи вот но до ба ни-
је пре пре ка, шта ви ше, пре по ру-
чу је се свим ге не ра ци ја ма. Оно 
нам пру жа емо ци о нал но опу-
шта ње и мо гућ ност да стек не мо 
кон ди ци ју. Та ко ђе, ре кре а тив ни 
ту ри зам је је дан од нај бо љих 
на чи на да се са жи ви мо са при-
род ним да ро ви ма и да упо зна-
мо кул тур но-исто риј ске вред-
но сти јед не зе мље. За то су ови 
из ле ти ујед но и кул тур ни до-
жи вља ји, али и сјај на при ли ка 
за дру же ње и но ва по знан ства, 
по што је јед но од пра ви ла да се 
на пла ни ну увек иде у гру пи ко-
ју пред во ди ис ку сни во дич. Пе-

ша че ње је вид ре кре а ци је ко ји
раз ви ја и со ли дар ност јер је
при хо да њу нај ва жни ји тем по,
а гру па фор ми ра ко ло ну пре ма
мо гућ но сти ма сва ког чла на.

Из у зет но по пу лар на ак тив-
ност, по себ но у раз ви је ним зе-
мља ма, је сте та ко зва ни бек пе-
кинг, од но сно пе ша че ње кроз
при род не кра јо ли ке уз нео п ход-
ни пр тљаг. По ред лич не, за ову
при ли ку но си се и тех нич ка, од-
но сно кам пер ска опре ма (ша тор,
оде ћа, хра на, вре ћа за спа ва ње)
ко ја се па ку је у прак тич ну тор бу
за но ше ње на ле ђи ма (bac kpack).
Хи кинг је об лик пе ша че ња са по-
себ ном на ме ном ис тра жи ва ња и
ужи ва ња у при род ним ле по та ма.
Тре кинг је ви ше днев ни хи кинг,
од но сно хо да ње по пла нин ским
и ру рал ним пре де ли ма, че сто
улеп ша но и но ће њем у при ро ди,

у ша то ру, у на пу ште ним по ја та ма
или лич ним за кло ни ма из ра ђе-
ним баш за ту свр ху од при род-
них ма те ри ја ла. По себ на тех ни ка
пе ша че ња је нор диј ско хо да ње.
Јед но став но је и ла ко за уче ње,
а уз то и вр ло јеф тин спорт ко ји
под ра зу ме ва пе ша че ње са руч-
ним па ли ца ма.

Пе шач ке ту ре се код нас ор га-
ни зу ју на пла ни на ма где по сто је
про пи са но обе ле же не пе шач ке
ста зе, као што су Див чи ба ре,
Фру шка го ра, Гоч, Сто ло ви и Же-
љин, Го ли ја, Хо мољ ске пла ни не,
Ко па о ник, Руд ник, Ста ра пла ни-
на, Та ра, Ов чар и Ка блар. 

За оста ле ко ри сне ин фор ма-
ци је за ин те ре со ва ни се мо гу
обра ти ти Ту ри стич кој ор га ни-
за ци ји Ср би је или не ком од пла-
ни нар ских са ве за и дру шта ва.

Је ле на Оцић

Туризмом
до здравља
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Сред ства за ис пла ту 
пен зи ја ре дов но се 
обез бе ђу ју из из вор них
при хо да и бу џет ских 
до та ци ја, ка ко је
за ко ном ре гу ли са но,
и не ма осно ва за
сум њу у фи нан сиј ску 
ста бил ност Фон да ПИО

Не дав но су „Ве чер ње но-

во сти” об ја ви ле текст са уз-

не ми ру ју ћом на ја вом да ће 

нов ца за ис пла ту пен зи ја би-

ти са мо за још по ла го ди не, 

на ја вљу ју ћи бан крот Фон да. 

Пот пред сед ник Вла де Ср би је 

др Јо ван Кр ко ба бић и Ви сте 

од мах де ман то ва ли ове не-

тач не спе ку ла ци је, па да уми-

ри мо и на ше чи та о це.

– Од го вор но твр дим да Фонд 
не ће бан кро ти ра ти, да не ма 
раз ло га за уз не ми ре ност, да се 
сред ства за ис пла ту пен зи ја ре-
дов но обез бе ђу ју из из вор них 
при хо да и бу џет ских до та ци ја, 
ка ко је за ко ном ре гу ли са но, 
да ће се пен зи је ис пла ћи ва ти 
ухо да ном ди на ми ком и на да-
ље. Не ма осно ва за сум њу у 
фи нан сиј ску ста бил ност Фон да 
и си гур ност ис пла те пен зи ја, а 
текст у „Ве чер њим но во сти ма” 
смо у це ли ни де ман то ва ли, јер 
се ра ди ло о по гре шном ко ри-
шће њу и не струч ном ту ма че њу 
по да та ка из ма те ри ја ла. На ша 
ин те грал на ис прав ка ни је об ја-
вље на. Фонд је отво рен за сва-
ки вид про фе си о нал не са рад-
ње с но ви на ри ма и на њи хо ва 
кон крет на пи та ња увек од го ва-
ра мо кон крет ним и струч ним 
по да ци ма и ин фор ма ци ја ма.

Не дав но сте, на ску пу о 

одр жи во сти пен зиј ског си-

сте ма, а го во ре ћи о фи нан си-

ра њу Фон да ПИО, пре до чи ли 

крат ко роч не ме ре ко је би 

рас те ре ти ле рас хо де. На ко ји 

на чин би то по пра ви ло фи-

нан сиј ски по ло жај Фон да?

– Не за до во ља ва ју ћи ни во 
уче шћа из вор них при хо да у 

укуп ном фи нан си ра њу Фон да 
про и за шао је из не по вољ них 
де мо граф ских кре та ња, еко-
ном ске кри зе, ви ше стру ког ре-
ша ва ња озбиљ них со ци јал них 
пи та ња пре ко Фон да и дру гих 
не га тив них ма кро и ми кро е-
ко ном ских то ко ва (не за по сле-
ност, „си ва еко но ми ја”, не до-
вољ на фи скал на ди сци пли на 
и сте пен на пла те до при но са, 
од ла га ње и ре про гра ми ра ње 
ду га по осно ву до при но са...). 
Осим то га, фи нан сиј ски ста тус 
Фон да оп те ре ћен је и рас хо-
ди ма ко ји не ма ју про тив те жу 
на при хо дов ној стра ни. Пр вен-
стве но ми слим на мо гућ ност 
оства ри ва ња пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
ко ја у це ли ни ни су по кри ве на 
ре ал ним до при но си ма, ми-
слим на уче шће ин ва лид ских и 
по ро дич них пен зи ја у укуп ној 

струк ту ри ко ри сни ка, уче шће
бе не фи ци ра ног ста жа и пен-
зи ја оства ре них по по себ ним
про пи си ма. Рас хо дов ну стра ну
Фон да оп те ре ћу ју и од ре ђе не
по зи ци је ко је има ју ка рак тер
со ци јал них да ва ња и тре ба ло
би да се фи нан си ра ју ди рект-
но из бу џе та, као што је фи нан-
си ра ње здрав стве не за шти те
пен зи о не ра, фи нан си ра ње
рас хо да ве за них за ин ва лид ско
оси гу ра ње, од но сно на кна де
за ту ђу не гу и по моћ, за те ле-
сно оште ће ње, за ин ва ли де II и
III сте пе на. За из нос тих да ва ња,
ко ја ни су ма ла на го ди шњем
ни воу, сма њио би се про це нат
уче шћа бу џет ских до та ци ја у
фи нан си ра њу пен зи ја.

Че сто го во ри те о уна пре-

ђе њу ко ри снич ког сер ви са,

по пра вља њу ажур но сти, бр-

жем до но ше њу ре ше ња, реч-

ју, о уна пре ђе њу услу га ко је

Фонд пру жа гра ђа ни ма. Ка ко

оце њу је те про ме не ко је су

по стиг ну те у том де лу ра да

Фон да?

– Ква ли тет ра да Фон да и
ажур ност су не дво сми сле но
по пра вље ни и то се мо же ар гу-
мен то ва ти вр ло пре ци зним по-
да ци ма. Број не ре ше них зах те-

Пен зи је

си гур не
Пот пред сед ник Вла де Ср би-

је, др Јо ван Кр ко ба бић, из ја-

вио је да су не тач не тврд ње

да Фонд ПИО за не ко ли ко

ме се ци не ће мо ћи да ис пла-

ћу је пен зи је.

– Све при че и ра зно ра зна на-

га ђа ња су ре зул тат не зна ња

или зле на ме ре да се по ко-

ле ба би рач ко те ло пар ти је

пен зи о не ра – ПУПС-а. Док 

по сто ји ПУПС и уче ству је 

у кон сти ту и са њу др жав не 

по ли ти ке, та ко не што ни под

ка квим усло ви ма се не ће 

де си ти. Пен зи је у Ср би ји ће

пра ти ти кре та ње за ра да у

јав ном сек то ру. То зна чи да

ће би ти по ве ћа ва не у истом 

про цен ту у ко јем се по ве ћа-

ва ју пла те у др жав ном сек то-

ру, не за ви сно од то га ко ли ки

ће би ти од нос бро ја за по сле-

них пре ма бро ју пен зи о не ра. 

Иза овог ста ва чвр сто сто ји 

ПУПС и ја као ње гов пред сед-

ник. Сва ки по ре ме ћај овог

ста ва без у слов но би до вео

до рас па да ко а ли ци је и из ла-

ска ПУПС-а из тог по сла – ре-

као је пот пред сед ник Вла де.

Он је на гла сио да су „не ки из-

гле да по тро ши ли сво ја ола ко 

да та обе ћа ња, па им ви ше не

ве ру је ни њи хо во би рач ко

те ло”.

– За то се са да окре ћу со ци-

јал но угро же ним ка те го ри ја-

ма гра ђа на ко јих се се те са мо

пред из бо ре, на ја вљу ју ћи

ка та стро фу пен зи о не ра, а са

же љом да при ка жу се бе као

спа си о це – за кљу чио је др

Кр ко ба бић.

РАЗ ГО ВОР СА ДРА ГА НОМ КА ЛИ НО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР КОМ РФ ПИО

Фонд није у опасности
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ва у од но су на исти пе ри од
про шле го ди не је ма њи за 53
од сто, а исто вре ме но по ве ћа-
ва се про це нат ре ше ња до не-
тих у за кон ском ро ку. У овој
го ди ни смо има ли око 400.000
зах те ва за оства ри ва ње пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња и око 80 од сто је
ре ше но, а од укуп но ре ше них,
75 од сто је у за кон ском ро ку
до два ме се ца. Овај про це нат
је до бар, на ро чи то у по ре ђе-
њу са прет ход ним го ди на ма,
али циљ нам је да он бу де 90
од сто. Тре нут но је не мо гу ће
да Фонд оства ри сто по стот ну
ажур ност, пр вен стве но због
не пла ће них до при но са, од-
но сно не по сто ја ња по да та ка
у ба зи ма тич не еви ден ци је
оси гу ра ни ка, ко ји су за кон ски
услов за оства ри ва ње пра ва,
као и због при ме не кон вен-
ци ја са дру гим др жа ва ма, на
ко је Фонд не мо же да ути че.
На рав но да у по сти за њу кван-
ти та тив них ефе ка та не за не-
ма ру је мо ква ли тет пру же не
услу ге и о то ме се днев но и
кроз сва ки по слов ни про цес
во ди ра чу на. Осим то га, по-
сти гли смо мно го бо љу ко-
му ни ка ци ју са гра ђа ни ма,
пр вен стве но ус по ста вља њем
струч не прав не по мо ћи у сва-
кој фи ли ја ли, где оси гу ра ни-
ци и ко ри сни ци мо гу лич но
да до би ју по моћ, об ја шње-
ња, су ге сти је, ту ма че ња. Већ
не ко ли ко го ди на Фонд има
мо гућ ност елек трон ске ко му-
ни ка ци је са свим гра ђа ни ма,
и за де вет ме се ци ове го ди-
не до би ли смо и од го во ри ли
у нај кра ћем ро ку на ви ше од
5.000 та квих пи та ња. За ни-
мљи во је да ве ли ки број пи та-
ња до би ја мо из ино стран ства.
Мо жда је ова ква ко му ни ка ци-
ја с гра ђа ни ма до при не ла да

се број пред став ки и при ту-
жби на рад Фон да и за по сле-
не пре по ло вио у од но су на
прет ход не пе ри о де. Од ве ли-
ког зна ча ја су нам по врат не
ин фор ма ци је од оси гу ра ни ка
и ко ри сни ка и за то смо отво-
ри ли књи ге ути са ка у сва ком
ор га ни за ци о ном де лу у ко ји-
ма ко ри сни ци на ших услу га
мо гу да на пи шу сво ја за па жа-
ња, по хва ле или кри ти ке, и то
ко ри сти мо за уна пре ђе ње ра-
да. Пла но ви за да ље уна пре-
ђе ње ко ри снич ког сер ви са
су нам вр ло ам би ци о зни, али
о то ме ће мо го во ри ти дру гом
при ли ком. 

Уско ро ће се на днев ном

ре ду Управ ног од бо ра Фон-

да на ћи фи нан сиј ски из ве-

штај о де ве то ме сеч ном по-

сло ва њу Фон да. Да ли сте 

за до вољ ни оним што је по-

стиг ну то од по чет ка го ди не?

– Пре ма по да ци ма из Фи-
нан сиј ског из ве шта ја за пр-
вих де вет ме се ци ове го ди не 
оства ре ни су при хо ди од до-
при но са, из у зи ма ју ћи по ве зи-
ва ње ста жа, у из но су од 185 
ми ли јар ди ди на ра, што је за 
8,5 од сто ви ше не го у истом 
пе ри о ду прет ход не го ди не. У 
сва ком слу ча ју оства ре ни су 
из вор ни при хо ди на ни воу 
пла ни ра них. За ис пла те пен зи-
ја и нов ча них на кна да у овом 
пе ри о ду сред ства из бу џе та 
су уче ство ва ла тач но у из но су 
ка ко смо и пред ви де ли пла-
ном. До са да је, из сред ста ва 
до та ци ја, на пен зи је утро ше но 
73 од сто у од но су на про јек то-
ва на сред ства за це лу го ди ну. 
Као што је по зна то, има ли смо 
и ре ба ланс пла на, а ис кљу чи-
ви раз лог из ра де ре ба лан са је 
април ски про це нат ускла ђи-
ва ња пен зи ја ко ји је из но сио 
5,5 од сто, уме сто 2,95, ка ко 
смо де фи ни са ли Фи нан сиј-
ским пла ном на осно ву ма кро-
е ко ном ских по да та ка и про-
јек ци ја ко ји ма смо рас по ла га-
ли у тре нут ку из ра де пла на.  

Г. О.

Ме диј ске спе ку ла ци је ште те

пен зи о не ри ма
Област пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, оства ри ва ње

пра ва на пен зи је и ис пла та тих пра ва, од но си се на ег зи стен-

ци јал ни ста тус гра ђа на и сва ка ола ко упо тре бље на ква ли фи-

ка ци ја ко ја ни је тач на или по гре шно ту ма че ње по да та ка има

не са гле ди ве по сле ди це по број ну пен зи о нер ску по пу ла ци ју. 

Упра во из тог раз ло га Фонд је увек из ла зио у су срет ме ди-

ји ма да ју ћи тач не по дат ке и струч не оце не, та ко да не ма 

по тре бе, нео д го вор но је, не мо рал но и не ху ма но спе ку ли са ти 

ин фор ма ци ја ма, јер то је ди рект но по и гра ва ње суд би на ма 

ве ли ког бро ја ко ри сни ка пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског

оси гу ра ња, на гла ша ва ди рек тор ка Дра га на Ка ли но вић. 

ПО СЛО ДАВ ЦИ И 
УПЛА ТА ДО ПРИ НО СА

Не са ве сних 
ско ро 86.000

По сло дав ци ма ко ји до сеп тем-
бра ове го ди не ни су из вр ши ли
за кон ску оба ве зу и Фон ду ПИО
пре да ли обра сце М-4 о упла ти
до при но са за сво је рад ни ке, по-
сла те су опо ме не ко је се од но се
на оба ве зу под но ше ња при ја ва за
за по сле не за 2010. го ди ну. Пре ма
ре чи ма Вла ди ми ра Стан ко ви ћа,
ди рек то ра Сек то ра за оства ри ва-
ње пра ва у Фон ду ПИО, ову оба-
ве зу је на вре ме ис пу ни ло око
60 од сто по сло да ва ца. Њих око
86.000 ни је до ста ви ло обра сце
М-4, ре ле вант не за еви ден ти ра ње
рад ног ста жа за по сле них и њи ма
су упу ће не опо ме не. Уко ли ко по-
сле пет на ест да на по сло да вац не
од ре а гу је по опо ме ни, од но сно
не до ста ви Фон ду до каз о упла ће-
ним до при но си ма за за по сле не,
сле ди пре кр шај на при ја ва су ду.

За ко ном су про пи са не и нов ча-
не ка зне: за прав на ли ца, од но сно
фир му ко ја ни је из вр ши ла сво ју
оба ве зу, од 10.000 до 800.000 ди-
на ра, а за са мог по сло дав ца, од-
но сно од го вор но ли це у фир ми
од 2.500 до 50.000 ди на ра.

Рад ни ци ко ји ма по сло да вац
ни је упла ћи вао до при но се то-
ком рад ног ве ка на и ла зе на мно-
го број не про бле ма ка да до ђе
вре ме за за слу же ну пен зи ју. Јер,
уко ли ко у Фон ду не по сто ји пра-
во вре ме но до ста вљен до каз о
ста жу оси гу ра ња и ви си ни упла-
ће них до при но са, он да не ма на
осно ву че га да се до не се ре ше ње
о пен зи о ни са њу. 

За то ни је на од мет да за по сле-
ни, с вре ме на на вре ме, и са ми, а
на ро чи то ка да се при бли жи крај
рад ног ве ка, про ве ре ка ква је си-
ту а ци ја са њи хо вим М-4 обра сци-
ма и је су ли им за све го ди не ста-
жа упла ће ни до при но си. То мо гу
јед но став но да учи не на шал те ру
фи ли ја ле Фон да ко јој при па да ју –
ли стинг са по да ци ма о ста жу и за-
ра да ма до би ја се бес плат но. Још
лак ши на чин за оне ко ји ко ри сте
ра чу нар је сте да уз по моћ пин
ко да, ко ји та ко ђе мо гу да до би ју
у ма тич ној фи ли ја ли, јед но став но
на сај ту Фон да про ве ре да ли су
им и за ко ји пе ри од рад ног ста жа
упла ће ни до при но си. В. А.
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Пр вог но вем бра 2011. го ди не 
је го ди ну да на од по чет ка при-
ме не Спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ре пу бли ке 
Ср би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је. 
Спро во ђе ње овог спо ра зу ма 
би ла је и те ма раз го во ра из ме ђу 
пред став ни ка ин сти ту ци ја пен-
зиј ског оси гу ра ња Ре пу бли ке 
Ср би је и Ре пу бли ке Сло ве ни је 
ко ји су, 18. и 19. ок то бра, одр жа-
ни у Љу бља ни.

Де ле га ци ју Ср би је пред во дио 
је Зо ран Па но вић, ди рек тор За-
во да за со ци јал но оси гу ра ње, а 
де ле га ци ју до ма ћи на Бо рис Гач-
ник, ди рек тор Сек то ра за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
у За во ду за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње Сло ве ни је.

Раз го во ри у Љу бља ни од ви ја-
ли су се у окви ру две тач ке днев-
ног ре да – јед на се од но си ла на 
спор на и отво ре на пи та ња ко ја 
су се по ја ви ла то ком при ме не 
Спо ра зу ма у про те клих го ди ну 
да на, а дру га – на област ис пла-
те пен зи ја у скла ду са Спо ра зу-
мом. По стиг ну ти су и од ре ђе ни 
до го во ри ко ји тре ба да до при-
не су да се он ефи ка сни је спро-
во ди, од но сно да оси гу ра ни ци 
и ко ри сни ци пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 

јед но став ни је и бр же оства ре 
сво ја пра ва.

– По себ на па жња је по све ће-
на пи та њу при зна ва ња пен зиј-
ског ста жа на вр ше ног пре ма 
прав ним про пи си ма др жа ва 
уго вор ни ца, за тим по ступ ци ма 
по кре ну тим по слу жбе ној ду-
жно сти ра ди пре ра чу на пен зи ја 
оства ре них од 8. ок то бра 1991. 
до да на сту па ња на сна гу Спо-
ра зу ма, уз ура чу на ва ње ста жа 
на вр ше ног на те ри то ри ји дру ге 
др жа ве уго вор ни це, као и ис-
пла ти пен зи ја ко ри сни ци ма са 
пре би ва ли штем на те ри то ри ји 
дру ге др жа ве уго вор ни це. Раз-

ме ње не су ин фор ма ци је и ста-
ти стич ки по да ци о бро ју по кре-
ну тих по сту па ка и ре ше них зах-
те ва и обо стра но је оце ње но да
су по стиг ну ти ре зул та ти до бри.
До го во ре но је да се по да ци раз-
ме не по но во, са ста њем на дан
31. де цем бар 2011. го ди не – на-
во ди Све тла на Це бу ла, на чел ни-
ца Оде ље ња за ин тер ну кон тро-
лу, суд ску прак су, ме ђу на род ну
ре гу ла ти ву и раз вој ПИО.

Сло ве нач ки за вод за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је
оба ве стио срп ску де ле га ци ју да
ће обра сци „По твр да о жи во ту” 
ко ри сни ци ма са пре би ва ли-

штем у Ср би ји би ти до ста вље ни
кра јем овог ме се ца, а њих ко ри-
сни ци сло ве нач ких пен зи ја тре-
ба да ове ре и по твр ду вра те нај-
ка сни је до кра ја ове го ди не, да
би им се пен зи ја из Сло ве ни је и
да ље не сме та но ис пла ћи ва ла.

– Са гла си ли смо се ка ко да пре-
ва зи ђе мо про бле ме и ре ши мо не-
ка спор на пи та ња ко ја су се ја ви ла
у по ступ ку оства ри ва ња пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња. Та ко ђе, по стиг нут је и до го-
вор у ве зи са раз ме ном по да та ка
о ис пла ти пен зи ја ко ри сни ци ма
са пре би ва ли штем на те ри то ри ји
дру ге др жа ве уго вор ни це – ка же
Ве ра Дра го са вац, по моћ ник ди-
рек то ра у Сек то ру за фи нан сиј ске
по сло ве РФ ПИО.

За вре ме одр жа ва ња раз го-
во ра упри ли чен је су срет Зо ра-
на Па но ви ћа и Мар ја на Па пе жа,
ге не рал ног ди рек то ра За во да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње Сло ве ни је, на ко ме се
раз го ва ра ло о спро во ђе њу Спо-
ра зу ма и уна пре ђе њу са рад ње
из ме ђу ор га на за ве зу и но си ла-
ца оси гу ра ња две ју зе ма ља, али
и о ис ку стви ма Сло ве ни је, као
чла ни це ЕУ.

Ј. Оцић

М. Не шић

На успе шно ор га ни зо ва ној три би ни
Град ског од бо ра ПУПС-а Но ви Сад,
10. ок то бра, пред пре пу ном са лом

Ма стер цен тра Но во сад ског сај ма, др Јо ван
Кр ко ба бић, пот пред сед ник Вла де Ср би је,
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је и
ли дер ПУПС-а, ре као је да је у на шој зе мљи
из вр ше на бал кан ска тран зи ци ја у ко јој је
сва ко гле дао шта ће да опљач ка, а по сле-
ди ца то га је ово ка ко са да жи ви мо. С дру ге
стра не, Кр ко ба бић је ис та као да су пен зи о-
не ри, без об зи ра на на ци о нал ну, вер ску и
ста ро сну при пад ност, део гра ђан ства ко ме
тре ба по кло ни ти нај ве ће по ве ре ње, јер су
они до са да ство ри ли сва кул тур на, ду хов на
и ма те ри јал на до бра ко ја Ср би ја по се ду је.

Мо мо Чо ла ко вић, пот пред сед ник
ПУПС-а и пред сед ник по сла нич ке гру пе
ове пар ти је у Скуп шти ни Ср би је, на но во-
сад ској три би ни је из ја вио да је ПУПС уче-
ство вао у до но ше њу ви ше од 800 за ко на,
ме ђу ко ји ма су нај ва жни ји они из со ци јал-
не сфе ре, и за ко ни о мла ди ма и сво ји ни,
и да су сви аманд ма ни ПУПС-а усво је ни у
Скуп шти ни. М. М.

СР БИ ЈА И СЛО ВЕ НИ ЈА О ПРИ МЕ НИ СПО РА ЗУ МА ИЗ ОБЛА СТИ ПИО

Ре ше ња за спор на пи та ња

ДР ЈО ВАН КР КО БА БИЋ НА ТРИ БИ НИ У НО ВОМ СА ДУ

Пен зи о не ри су 
ства ра ли до бра

р у

актуелно



31. октобар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА6

између два броја

Спо ме ник Ла зи Ко сти ћу
У ули ци Мо де не, у цен тру Но вог Са да, све ча но је, уз при го дан

умет нич ки про грам, 14. ок то бра, от кри вен спо ме ник ве ли ка ну
срп ске књи жев но сти, Ла зи Ко сти ћу. Спо ме ник је де ло ака дем-
ског ва ја ра Сте ва на Фи ли по ви ћа и по ста вљен је у го ди ни ка да
се обе ле жа ва 170 го ди на од ро ђе ња по зна тог пе сни ка.

У про гра му по во дом овог до га ђа ја уче ство вао је Ме шо ви ти
хор КУД „Све то зар Мар ко вић” из Но вог Са да, под упра вом Бо жи-
да ра Цр њан ског, а сво је сти хо ве по све ће не Ла зи Ко сти ћу го во-
ри ли су пе сни ци Пе ро Зу бац, Поп Ду шан Ђур ђев, Ан ђел ко Ер де-
ља нин, Ђор ђо Сла до је. Ко сти ћев пе снич ки ма ни фест, за пи сан у
де лу „О Зма ју”, из 1902. го ди не, про чи та ла је Гор да на Ђур ђе вић
Ди мић, пр ва ки ња дра ме Срп ског на род ног по зо ри шта.

Све ча но сти су при су ство ва ли пред став ни ци Вла де и Скуп-
шти не Вој во ди не, чла но ви Град ског ве ћа и од бор ни ци Скуп-
шти не гра да, чла но ви скуп штин ског Са ве та за кул ту ру и град-
ских ин сти ту ци ја, као и мно го број ни Но во са ђа ни.

Но ви Сад за ста ри је
Гр а  д о  н а  ч е л  н и к

Но вог Са да, Игор Па-
вли чић, при мио је
не дав но, у Све ча ној
са ли Град ске ку ће,
пред став ни ке и ко-
ри сни ке Ге рон то ло-
шког цен тра „Но ви
Сад”. При јем је ор-
га ни зо ван у окви ру
обе ле жа ва ња Ме ђу-
на род ног да на ста ри-
јих и тра ди ци о нал не
ак ци је „Сун ча на је сен
жи во та”. Том при ли ком Па вли чић је ис та као да увек по др жа ва ове уста но ве у њи хо вим
мно го број ним ак тив но сти ма, а ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра, Ђор ђе Пе тро вић, на-
гла сио је да се не ра ди са мо о вер бал ној по др шци. По ње го вим ре чи ма, Но ви Сад из-
два ја знат на ма те ри јал на сред ства за рад Ге рон то ло шког цен тра.

– За хва љу ју ћи то ме пр ви у Ср би ји смо из гра ди ли и отво ри ли обје кат у Фу то гу за обо-
ле ле од де мен ци је и Ал цхај ме ро ве бо ле сти. Та ко ђе, град је уло жио осам ми ли о на ди-
на ра у об но ву 15 ге рон то ло шких клу бо ва, а отво рен је и наш но ви клуб у Ка ћу – ре као
је Пе тро вић.

Ра дој ка Га ји нов, пред сед ни ца Са ве та свих ге рон то ло шких клу бо ва у Но вом Са ду, за-
хва ли ла је Град ској упра ви на до са да шњој по мо ћи и на гла си ла да се у овим клу бо ви ма
сва ко днев но оку пља не ко ли ко хи ља да ста ри јих Но во са ђа на а че сто се тра жи и „сто ли-
ца ви ше”.

У Се вој ну до де ље ни 
со ци јал ни ста но ви

У но во и згра ђе ној згра ди у ужич ком
при град ском на се љу Се вој но, уз скром-
ну све ча ност, 19. ок то бра пре да то је на
ко ри шће ње 15 со ци јал них ста но ва у ко је
је усе ље но 12 по ро ди ца из бе глих и ра-
се ље них из не ка да шњих ју го сло вен ских
ре пу бли ка и три со ци јал но угро же не по-
ро ди це из ове оп шти не. За хва љу ју ћи то ме
у Ужи цу ви ше не ће по сто ја ти ко лек тив ни
из бе глич ки цен три.

У из град њу згра де уло же но је 310.000
евра, од ко јих је Европ ска уни ја обез бе-
ди ла 244.000, а оста так Ко ме са ри јат за из-
бе гли це Вла де Ре пу бли ке Ср би је, не мач ка
не вла ди на ор га ни за ци ја АСБ и град Ужи-
це. По ро ди це су до би ле ста но ве ве ли чи не
од 26 до 52 ква драт на ме тра.

При ли ком пре да је кљу че ва ко ри сни ци-
ма, шеф ми си је ЕУ у Ср би ји, Вен сан Де жер,
ре као је да се до де лом ста но ва из бе глим
и ра се ље ним по ро ди ца ма омо гу ћу је и
осно ва за укљу чи ва ње у еко ном ски жи вот
сре ди не. Де жер је та ко ђе ис та као зна чај
за тва ра ња ко лек тив них из бе глич ких цен-
та ра ко јих је у Ср би ји тре нут но 28, док их
је пре 15 го ди на би ло 323.
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Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог 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 25. ок то бра.

Бив шим по љо при вред ни ци-
ма дру ги део пен зи ја за сеп тем-
бар ис пла ћен је 21. ок то бра, а
пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти при ми ће це ле ок то-
бар ске пен зи је 2. но вем бра.

„Кра гу је вач ка де кла ра ци ја” за мир и то ле ран ци ју
Ге не рал на скуп шти на Асо ци ја ци је гра до ва ве сни ка ми ра усво ји ла је текст „Кра гу је вач ке де кла ра ци-

је”, ко јом се чла но ви ове асо ци ја ци је оба ве зу ју на са рад њу у про мо ви са њу ми ра и апе лу ју на др жа ве
да кон флик те ре ша ва ју ди ја ло гом. Усва ја њем овог до ку мен та и дру гих из ве шта ја и зва нич но је за вр-
ше но тро днев но 24. за се да ње Ге не рал не скуп шти не Асо ци ја ци је, ко јем су при су ство ва ли де ле га ти из
че тр на ест зе ма ља. „Кра гу је вач ка де кла ра ци ја” ће по ста ти и део ба шти не Ује ди ње них на ци ја, а уз овај
до ку мент Ге не рал на скуп шти на је усво ји ла и из ве шта је гра до ва и раз ма тра ла мо гућ но сти за су прот-
ста вља ње, са ло кал ног ни воа, про бле ми ма
ка кав је раз о ру жа ње, на при мер.

Чла ни це Асо ци ја ци је још јед ном су се
оба ве за ле на са рад њу у про мо ви са њу то-
ле ран ци је и ми ра, уз по зив ше фо ви ма др-
жа ва и вла да да кон флик те ре ша ва ју пре-
го во ри ма и ди пло мат ским сред стви ма.
При је мом гра до ва из Пољ ске, Укра ји не и
Грч ке, Асо ци ја ци ја са да бро ји 106 чла но ва
и за сту па око 300 ми ли о на љу ди у све ту.

Два де се ти Да ни Зо ра на Рад ми ло ви ћа
У За је ча ру је, од 15. до 21. ок то бра, одр жан ју би лар ни, 20. по-

зо ри шни фе сти вал „Да ни Зо ра на Рад ми ло ви ћа”.
Ве че уочи Фе сти ва ла у На род ном му зе ју је пред ста вље на 

књи га То ми сла ва Ми јо ви ћа, „Зо ра ну Рад ми ло ви ћу – пе сни ци и 
ли ков ни умет ни ци”, а у са ли По зо ри шта Ти моч ке кра ји не „Зо-
ран Рад ми ло вић” пред ста ву „Ка ро ли на Ној бер” од и гра ли су 
чла но ви до ма ћег ан сам бла, по тек сту Не бој ше Ром че ви ћа, у 
ре жи ји Ми ло ша Ја го ди ћа.

За се дам фе сти вал ских ве че ри пред ста ви ло се се дам по-
зо ри шта из Бе о гра да, Зе му на, Сом бо ра, Ја го ди не и За је ча ра. 
Про мо ви са на је и мо но гра фи ја „Љу бо мир – Му ци Дра шкић или 
жи ве ти у по зо ри шту”, у из да њу Му зе ја по зо ри шне умет но сти 

Ср би је, а у ма лој са ли Град ске упра ве одр жа на је три би на „Ко кре и ра ре пер то ар по зо ри шта у Ср би ји”.
Жи ри фе сти ва ла за нај бо љег глум ца про гла сио је Вла сти ми ра – Ђу зу Сто јиљ ко ви ћа. На гра ду „Кр сто-

мир Ми ло ва но вић” до би ла је Ма ри ја Ка ла бић за сце но гра фи ју пред ста ве „Отац на слу жбе ном пу ту”,
Ате љеа 212, а пу бли ка је нај ви шу оце ну да ла пред ста ви „Жи вот у те сним ци пе ла ма” бе о град ског Зве-
зда ра те а тра у ре жи ји Ду ша на Ко ва че ви ћа.

Про сеч на
за ра да
у сеп тем бру 
38.763 ди на ра

Про сеч на за ра да, без по ре-
за и до при но са, ис пла ће на у
сеп тем бру у Ср би ји из но си ла
је 38.763 ди на ра, што је но ми-
нал но за је дан, а ре ал но за 0,8
од сто ви ше не го у ав гу сту, са-
оп штио је Ре пу блич ки за вод за
ста ти сти ку.

Про сеч на бру то за ра да у сеп-
тем бру је из но си ла 53.838 ди на-
ра и у од но су на про сеч ну бру то
за ра ду ис пла ће ну у ав гу сту ове
го ди не би ла је но ми нал но ви ша
за је дан про це нат, а ре ал но за
0,8 од сто.

Ка ко је на ве де но, про сеч на
за ра да без по ре за и до при-
но са ис пла ће на у сеп тем бру
2011, у од но су на про сеч ну
за ра ду без по ре за и до при но-
са из истог ме се ца про шле го-
ди не, но ми нал но је би ла ви ша
за 12,1, а ре ал но за 2,6 од сто.
То ли ко је био ве ћи и из нос
бру то за ра де у сеп тем бру ове
го ди не у од но су на сеп тем бар
2010.

Из Ре пу блич ког за во да за ста-
ти сти ку на во де и да је про сеч на
за ра да без по ре за и до при но са
ис пла ће на у пе ри о ду од ја ну а ра
до сеп тем бра 2011. у Ср би ји, у
од но су на исти пе ри од про шле
го ди не, но ми нал но би ла ви ша
за 11,3 од сто, а ре ал но ни жа за
0,9 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис-
пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–сеп-
тем бар 2011. го ди не у Ср би ји,
у од но су на про сеч ну за ра ду
ис пла ће ну ла не у исто вре ме,
би ла је но ми нал но ви ша за 11,2
про цен та, а ре ал но ни жа за је-
дан од сто.

По твр де за сту ден те
Сту ден ти ма ко ји при ма ју по ро дич ну 

пен зи ју а ни су до кра ја ок то бра до ста ви ли 
Фон ду ПИО по твр де о ре дов ном шко ло ва-
њу, од 30. сеп тем бра би ће при вре ме но об-
у ста вље на ис пла та пен зи ја док не до ста ве 
по твр де о упи су но ве школ ске го ди не. До ста вља њем по твр де ис пла та пен зи ја ће се ре дов но на-
ста ви ти.

С об зи ром на то да на по је ди ним ви со ко школ ским уста но ва ма упис сту де на та тра је до кра ја но вем-
бра, ко ри сни ци по ро дич них пен зи ја ко ји сту ди ра ју мо гу по твр де о ре дов ном шко ло ва њу да до ста ве
Фон ду ПИО нај ка сни је до 30. но вем бра да би им ис пла та при на дле жно сти би ла на ста вље на. Сту ден ти
ко ји ни до кра ја но вем бра не до ста ве ове по твр де из гу би ће пра во на по ро дич ну пен зи ју.

Ви ше осно ви це оси гу ра ња
За гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је од упла те за но вем бар ва же но ве осно ви це оси гу-

ра ња ко је су за 1,97 од сто ви ше од до са да шњих (због ускла ђи ва ња са кре та њем за ра да у прет ход ном
квар та лу).

До при нос за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње је 22 од сто, што зна чи да ће се ме сеч ни из да так кре-
та ти у ра спо ну од 4.139,74 до 59.138,20 ди на ра. Ови из но си при ме њи ва ће се за упла те за но вем бар и
де цем бар 2011. и ја ну ар 2012. го ди не.

Да под се ти мо, пен зиј ски стаж по чла ну 15 се би мо гу упла ћи ва ти сви они ко ји ни су у рад ном од но-
су. Из нос ко ји јед ном ода бе ру за упла ту мо гу ме ња ти за ви сно од пла те жних мо гућ но сти, с тим што за
сва ку про ме ну осно ви це тре ба бла го вре ме но да под не су зах тев на шал те ру фи ли ја ле Фон да ПИО ко јој
при па да ју.
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На кон што је у Зре ња ни ну, 2.
ју ла ове го ди не, под па тро на том
Не за ви сног син ди ка та јав них
слу жби Вој во ди не, осно ва но не-
вла ди но и ван стра нач ко Удру-
же ње не за по сле них Вој во ди не,
на чи јем че лу је Ли ви ја Хар тих,
и ко је са мо у сред њо ба нат ском
ре ги о ну бро ји већ око 5.000 чла-
но ва, кра јем сеп тем бра у Ни шу
је осно ва но и по че ло са ра дом
Не за ви сно удру же ње не за по сле-
них Ср би је (НУ НеС). На осни вач-
кој скуп шти ни Удру же њу су се
ко лек тив но при кљу чи ле не вла-
ди не ор га ни за ци је ко је се ба ве
слич ном про бле ма ти ком – ор га-
ни за ци ја „Стоп мо бинг” и По крет
за ју го и сточ ну Ср би ју, а за пр вог
пред сед ни ка НУ НеС-а иза бран је
Ран ко Хр њаз из Зре ња ни на.

НУ НеС ће, пре ма од ред ба ма
Ста ту та, ра ди ти на оства ри ва-
њу пра ва не за по сле них и на
за шти ти њи хо вих ин те ре са на
те ри то ри ји Ре пу бли ке. Да би
тај циљ и оства ри ли, тру ди ће
се да обез бе де уче шће сво јих
пред став ни ка у свим вла ди ним
и не вла ди ним те ли ма ко ја се ба-

ве стра те ги јом за по шља ва ња, а 
тра жи ће, та ко ђе, да има ју пред-
став ни ке и у НСЗ и аген ци ја ма 
за за по шља ва ње. У НУ НеС-у ка-
жу да ће по ну ди ти ефи ка сни ји 
про грам за за по шља ва ње и да 
ће се за ла га ти за ви ши стан дард 
и бо љу ин фор ми са ност не за по-
сле них у ве зи са њи хо вим пра-
ви ма. Бо ри ће се про тив ра да на 
цр но, про тив ко руп ци је, али и 
за род ну рав но прав ност при ли-
ком за по шља ва ња.

Пре ма ре чи ма Ран ка Хр ња-
за, Не за ви сни син ди кат јав них 
слу жби од лу чио се да фи нан-
сиј ски и усту па њем на ко ри-
шће ње по слов ног про сто ра 
по мог не овој број ној по пу ла-
ци ји у Ср би ји, јер они на кон за-
по сле ња по ста ју по тен ци јал ни 
чла но ви син ди ка та, а с дру ге 
стра не, са да шњи чла но ви, ако 
из гу бе по сао, по ста ју њи хов 
део. У овом син ди ка ту сма тра-
ју да је сва ко но во рад но ме сто 

ства ра ње но ве вред но сти па 
је, са мим тим, и пу ни ји ре пу-
блич ки бу џет из ког се фи нан-
си ра ју јав не слу жбе, пен зи о не-
ри, спро во де ме ре со ци јал не 
по ли ти ке итд.

Ли ви ја Хар тих ка же да удру-
же ње у Зре ња ни ну већ има до-
бре ре зул та те. Ко рект но са ра-
ђу ју са На ци о нал ном слу жбом 
за за по шља ва ње и град ском 
упра вом, и по ку ша ва ју да из-
гра де до бре од но се са по сло-
дав ци ма, да би убла жи ли ви со-
ку не за по сле ност и скра ти ли 
че ка ње на ста лан по сао, бар 
пре ко при вре ме них и се зон-
ских по сло ва. Ла сло Тот, из зре-
ња нин ског удру же ња, ка же да 
је је дан од њи хо вих ци ље ва и 
ства ра ње јед на ких шан си за све
при ли ком за по шља ва ња, по-
што се нај ви ше жал би од но си 
на ра ши ре ну по ја ву про тек ци је 
код за сни ва ња рад ног од но са. 
Ра ди то га су ус по ста ви ли до бру 
са рад њу и са но во фор ми ра ним 
Ло кал ним ан ти ко руп циј ским 
фо ру мом Зре ња ни на.

М. Мек те ро вић

ОСНО ВА НО НЕ ЗА ВИ СНО УДРУ ЖЕ ЊЕ НЕ ЗА ПО СЛЕ НИХ СР БИ ЈЕ

Да сви има ју исте шан се

Са рад ња из ме ђу но си ла ца
со ци јал ног оси гу ра ња зе ма ља 
на ста лих на под руч ју бив ше 
СФРЈ већ је ус по ста вље на, али 
се у ин те ре су стру ке и гра ђа на 
мо ра и да ље ра ди ти на ње ном 
ин тен зи ви ра њу и ја ча њу 
ди рект них кон та ка та

По ла зе ћи од по тре бе ефи ка сног
оства ри ва ња за јед нич ких ци ље ва
и ин тен зи ви ра ња ме ђу соб не ко му-

ни ка ци је, у Бе о гра ду ће се, 15. и 16. но вем-
бра ове го ди не, одр жа ти су срет ди рек то ра
но си ла ца пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња др жа ва на ста лих на под руч ју бив ше

СФРЈ. Ор га ни зо ва ње овог су сре та пре вас-
ход но има за циљ раз ме ну ис ку ста ва на пла-
ну спро во ђе ња си сте ма пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња и по сти за ње до го во ра у
прав цу уна пре ђе ња бу ду ће са рад ње.

До ма ћи ни ово го ди шњег су сре та ди рек-
то ра су Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, и За вод за со ци јал но
оси гу ра ње, као ор ган за ве зу, ко ји ће до-
че ка ти ру ко во ди о це из Сло ве ни је, Хр ват-
ске, Бо сне и Хер це го ви не, Ре пу бли ке Срп-
ске, Ма ке до ни је и Цр не Го ре. Су срет ће се
одр жа ти у по слов ној згра ди Фон да на Но-
вом Бе о гра ду.

Те ме ко је ће ини ци јал но пре зен то ва ти
до ма ћи ни, с пред ви ђе ном ди ску си јом свих
уче сни ка, од но се се на елек трон ску раз ме-

ну по да та ка из ме ђу но си ла ца оси гу ра ња
и на ак ту ел на пи та ња у ве зи са спро во ђе-
њем би ла те рал них спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу. Ово ће би ти до бра при ли ка за
ме ђу соб ну раз ме ну ис ку ста ва у при ме ни
на ци о нал них про пи са, што се у зна чај ној
ме ри од ра жа ва на ду жи ну тра ја ња по сту па-
ка оства ри ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња.

За вод за со ци јал но оси гу ра ње пред ло-
жи ће, овом при ли ком, ди рек то ри ма но си-
ла ца со ци јал ног оси гу ра ња да се ус по ста ви
прак са ор га ни зо ва ња три пар тит них да на
раз го во ра, бу ду ћи да је флук ту а ци ја за по-
сле них на те ри то ри ји бив ше СФРЈ би ла вр-
ло при сут на и по сто је ре ал не по тре бе да се
по три зе мље исто вре ме но укљу че у са ве-
то ва ње. Г. О.

ФОНД ПИО ДО МА ЋИН МЕ ЂУ НА РОД НОГ СКУ ПА 15. И 16. НО ВЕМ БРА

Струч ни су сре ти ди рек то ра 
пен зиј ских фон до ва

Ли ви ја Хар тих и Ран ко Хр њаз
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Ми ни стар ство фи нан си ја
при хва ти ло пред лог По ре ске
упра ве да на пла ту до при но са за
ПИО убу ду ће кон тро ли шу бан ке

По сле уки да ња Слу жбе дру штве ног
књи го вод ства (СДК) прак тич но ви ше
ни ко не кон тро ли ше да ли по сло дав-

ци уз пла те за по сле ни ма упла ћу ју и до при-
но се за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње и
ти ме ис пу ња ва ју сво је оба ве зе пре ма рад-
ни ци ма и др жа ви. Та ко се и до шло у си ту-
а ци ју да по осно ву до при но са по сло дав ци
тре нут но ду гу ју око 230 ми ли јар ди ди на ра.

Ме ђу тим, има на ја ва да ће се ова ква си ту-
а ци ја уско ро про ме ни ти – пре ма пред ло гу,
по сло да вац прак тич но не би мо гао да ис-
пла ти за ра ду, а да пре то га не из ми ри оба-
ве зу пре ма др жа ви и за по сле ни ма и ова од-
лу ка би тре ба ло да сту пи на сна гу од по чет-
ка 2012. го ди не, ка жу у По ре ској упра ви.

Ду го ва ња за до при но се Фон ду ПИО ства-
ра ју ве ли ки про блем јер се све ви ше нов-
ца за ис пла ту пен зи ја мо ра на до ме сти ти из
тан ког др жав ног бу џе та. На тај на чин се до-
во ди у пи та ње одр жи вост пен зиј ског си сте-
ма, по го то во ка да се зна да за јед ног пен зи-
о не ра ра ди 1,24 рад ни ка.

По ре ска упра ва тре нут но не ма мо гућ но-
сти ни до вољ но за по сле них (укуп но око 700
ин спек то ра) да пра ти и про ве ра ва сва ког
по ре ског об ве зни ка ка ко би се уве ри ла да
ли ре дов но из ми ру је сво је оба ве зе пре ма
рад ни ци ма. Јер, ка ко ка жу у слу жби за оп-
шти ну Ста ри град, са мо на овој бе о град ској
оп шти ни има ви ше од сто хи ља да по ре ских
об ве зни ка, што зна чи да је прак тич но је дан
слу жбе ник за ду жен за кон тро лу око хи ља-
ду пред у зе ћа, те јед но став но ни је мо гу ће
сва ког ме се ца про ве ра ва ти упла те до при-
но са за ПИО за сва ког по ре ског об ве зни ка.

Због ак ту ел ног пред ло га не го ду ју је ди но
бан ке ко је не ће да се за ме ра ју кли јен ти ма,
по што бан ка ри сма тра ју да они ни су ти ко ји
би тре ба ло да има ју уло гу „де жур ног по ли-
цај ца” ка да су њи хо ви ко ми тен ти у пи та њу.
Бан ка је ту да кли јен ти ма бу де на услу зи, а

не да кон тро ли ше њи хов на чин по сло ва ња,
сма тра ју бан ка ри, а др жа ва мо ра да пре у-
зме кон тро лу и санк ци је за не из вр ша ва ње
за ко ном при пи са них оба ве за по сло да ва ца.

Те по сло ве је не ка да оба вља ла Слу жба
дру штве ног књи го вод ства али је то вре ме
дав но иза нас, плат ни про мет је пре ба чен

на бан ке, као и сву да у све ту, а сва ко до дат-
но ад ми ни стри ра ње оп те ре ћу је по сло ве
ба на ка. Бан кар ски слу жбе ни ци ни су об у че-
ни да кон тро ли шу по ре зе. То је, ка жу, по сао
за ин сти ту ци је др жа ве.

Ми ни стар ство фи нан си ја је ипак при хва-
ти ло пред лог По ре ске упра ве и оче ку је се
да он бу де унет у За кон о по ре ској ад ми-
ни стра ци ји до кра ја ове го ди не. Та да је на
по те зу На род на бан ка Ср би је ко ја ће има ти
основ да про ме ни од ред бе у ко рист за по-
сле них. По ре ска упра ва ће бан ка ма обез-
бе ди ти и софт вер по мо ћу ко јег ће њи хо ви

слу жбе ни ци мо ћи да уђу у ба зу По ре ске
упра ве и ви де да ли по сло да вац ду гу је за
по ре зе и до при но се.

У прак си би то тре ба ло да се од ви ја та-
ко што ће бан кар, по до ла ску по сло дав ца у
бан ку да пре ба ци пла те на ра чу не за по сле-
них, пр во мо ра ти да про ве ри ка ко је прав но

ли це из ми ри ло оба ве зе пре ма рад ни ци ма
и др жа ви. Уко ли ко се утвр ди ду го ва ње, би-
ће сто пи ра не и ис пла те пла та рад ни ци ма.
Бло ка да за це ло ку пан плат ни про мет ва жи-
ће све док по сло да вац не из ми ри оба ве зе
пре ма др жа ви и за по сле ни ма.

Ре ше ње ко је је пред ло жи ла По ре ска упра-
ва је нај слич ни је оно ме што је не ка да ра ди-
ла Слу жба дру штве ног књи го вод ства. Та да
ни је би ло мо гу ће да по сло да вац из бе га ва
пла ћа ње по ре за и до при но са. Је дан од раз-
ло га због че га По ре ска упра ва да нас по сло-
дав це не мо же да др жи под кон тро лом је сте
и то што се они ма ко ји из бе га ва ју пла ћа ње
до при но са вр ло те шко ула зи у траг јер има ју
ви ше ис плат них ра чу на. Због не у пла ћи ва ња
до при но са за ПИО за 2010. и пр ву по ло ви ну
ове го ди не бу џет зе мље је оште ћен за око
де вет ми ли јар ди ди на ра, а нај ве ће из бе га ва-
ње пла ћа ња је упра во по овом осно ву.

В. Ана ста си је вић

ПРО СЕЧ НЕ ПЕН ЗИ ЈЕ (У ДИ НА РИ МА)

Ка те го ри ја Ја ну ар 2011. Ав густ 2011.

За по сле ни 22.223 23.428

Са мо стал не де лат но сти  21.739 22.944

По љо при вред ни ци 8.740 9.237

УПЛА ТУ ДО ПРИ НО СА ТРЕ БА ЛО БИ ДА КОН ТРО ЛИ ШУ БАН КЕ

Не ма пла та без пла ћа ња
до при но са за по сле ни ма

На јед ног пен зи о не ра 1,24 рад ни ка
Пре ма зва нич ним по да ци ма о бро ју за по сле них и пен зи о не ра у 2010. го ди ни, у Ср би ји 

на јед ног пен зи о не ра иду 1,24 рад ни ка, а у Евро пи, ко ју та ко ђе бри не одр жи вост пен-

зиј ских фон до ва, за јед ног пен зи о не ра у про се ку ра де три за по сле на.

Сто па за по сле но сти у Ср би ји је 47 од сто, у Бу гар ској 62 од сто, Ру му ни ји 58,6, а у Ма ђар-

ској 55,4 про цен та. На европ ском ни воу за по сле ност је 65 про це на та, а став Европ ске ко-

ми си је је да је та сто па ни ска и да ће све ве ћи број пен зи о не ра угро зи ти бу џе те зе ма ља.
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Убр зо на кон 4. ок то бра 2010. го ди не,
ка да је по чео да се при ме њу је За кон
о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду,

број ни по сло дав ци су ис пу ни ли оба ве зу да
за по сле ни ма упу те оба ве ште ње о за бра ни
зло ста вља ња и сек су ал ног уз не ми ра ва ња
на ра ду и зло у по тре би пра ва на за шти ту
та квог по на ша ња. У Ин спек то ра ту за рад,

ко ји кон тро ли ше при ме ну За ко на о спре-
ча ва њу зло ста вља ња на ра ду и по сту па по
слу жбе ној ду жно сти и по зах те ву стран ке,
ка жу да су од 1. ја ну а ра до 30. сеп тем бра
2011. ин спек то ри у окви ру ре дов них над зо-
ра из обла сти рад них од но са и без бед но сти
и здра вља на ра ду вр ши ли и кон тро лу при-
ме не овог за ко на. Укуп но је оба вље но 4.965
над зо ра и до не то 220 ре ше ња о от кла ња њу
не до ста та ка.

– У истом пе ри о ду ин спек ци ји ра да је
под не то 108 зах те ва за по сле них за оства-
ри ва ње пра ва у ве зи са зло ста вља њем на
ра ду, из вр ше но је 90 над зо ра по во дом под-
не тих зах те ва и до не то 19 ре ше ња ко ји ма је
на ло же но от кла ња ње утвр ђе них не до ста-
та ка, и то се дам ре ше ња на осно ву од ред би
За ко на о ра ду и 12 ре ше ња на осно ву од-
ред би За ко на о спре ча ва њу зло ста вља ња
на ра ду. Нај ви ше над зо ра по зах те ву стран-
ке оба вље но је у здрав стве ној де лат но сти

(20 над зо ра), у де лат но сти ма обра зо ва ња
(16) и у де лат но сти ма фи нан сиј ских, тех-
нич ких и по слов них услу га (де вет над зо ра).
У пе ри о ду сеп тем бар – де цем бар 2010. го-
ди не ин спек то ри ра да су под не ли три зах-
те ва за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка
због утвр ђе них кр ше ња за ко на, док је за
пр вих де вет ме се ци ове го ди не под не то 19

зах те ва за по кре та ње пре кр шај ног по ступ-
ка – на во ди Пре драг Пе ру ни чић, ди рек тор
Ин спек то ра та за рад.

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да де фи-
ни ше мо бинг као увре дљи во по на ша ње
ко је се ма ни фе сту је кроз осве то љу би ве,
су ро ве, зло на мер не или по ни жа ва ју ће по-
ку ша је да се са бо ти ра је дан или ви ше за-
по сле них. Оно под ра зу ме ва и удру жи ва ње
ви ше за по сле них про тив од ре ђе ног са рад-
ни ка ко ји се мо бин гу је и из ла же пси хич ком
уз не ми ра ва њу. У мо бинг спа да ју стал не не-
га тив не кри ти ке или при мед бе ко је изо лу ју
не ку осо бу у со ци јал ном по гле ду, као и кан-
це ла риј ски тра че ви и ши ре ње не и сти на.

– Об ли ци зло ста вља ња на ра ду ма ни фе-
сту ју се као хо ри зон тал ни и вер ти кал ни
мо бинг, од но сно – или из ме ђу за по сле них,
или од стра не од го вор ног ли ца пре ма за-
по сле ном. Нај че шћи слу ча је ви зло ста вља-
ња на ра ду ипак се на ла зе у сфе ри од но са

прет по ста вље ни–за по сле ни. По јав ни об ли-
ци мо бин га су раз ли чи ти, а ра ди се о су бјек-
тив ном до жи вља ју пси хич ког мал тре ти ра-
ња. Ин спек то рат за рад не во ди ста ти стич ке
по дат ке о то ме да ли је ли це ко је је под не ло
зах тев за оства ри ва ње сво јих пра ва у ве зи
са зло ста вља њем на ра ду по сло да вац или
за по сле ни. Ипак, прак са је по ка за ла да се

ин спек ци ји углав ном обра ћа ју за по сле ни –
ка же Пе ру ни чић.

У Ср би ји је, пре ма по да ци ма из апри ла,
не за по сле но 22,2 од сто ста нов ни ка, а број
осо ба без по сла је у про те кле три го ди не
по ве ћан за 30 про це на та. У та квој си ту а ци ји
ег зи стен ци јал ни про бле ми до во де у сум њу
сме лост да се за по сле ни од у пру мо бин гу.

– Ста ти стич ки по да ци по ка зу ју да се ин-
спек ци ји ра да ви ше обра ћа ју за по сле ни у
дру штве ном не го у при ват ном сек то ру. Мо-
же се ре ћи да се ефек ти до но ше ња За ко на
о спре ча ва њу зло ста вља ња на ра ду огле-
да ју у то ме да су и за по сле ни и по сло дав ци
по ста ли све сни чи ње ни це да је по треб но
да се уз др жа ва ју од од ре ђе них рад њи и по-
на ша ња ко ји ни су дру штве но при хва тљи ви
и ко ји ре ме те без бед не и здра ве усло ве на
рад ном ме сту – об ја шња ва ди рек тор Ин-
спек то ра та за рад, Пре драг Пе ру ни чић.

Је ле на Оцић

10

у жижи

ГО ДИ НУ ДА НА ПРИ МЕ НЕ ЗА КО НА О СПРЕ ЧА ВА ЊУ ЗЛО СТА ВЉА ЊА НА РА ДУ

Рад ни ци на ни жим
по зи ци ја ма че шће жр тве

Шта је мо бинг
Атак на лич ну или про фе си о нал ну ре пу та ци-

ју, кон ти ну и ра но оне мо гу ћа ва ње нор мал не 

ко му ни ка ци је ка да жр тву пре ки да ју или јој 

не да ју да го во ри, при си ља ва ње за по сле ног 

да ра ди по сло ве ко ји на ру ша ва ју здра вље, 

као и сек су ал но уз не ми ра ва ње сма тра се 

мо бин гом. Иг но ри са ње и изо ло ва ње осо бе 

у по слов ном окру же њу је та ко ђе зло ста вља-

ње на ра ду.

С дру ге стра не, по гре шно се ве ру је да је 

мо бинг по ви шен тон на рад ном са стан ку да 

би се над гла са ли при сут ни, а зло ста вља ње 

ни је ни за во ђе ње ди сци пли не. Мо бин гом 

се не сма тра ни ка да су рад ни ку на ре ђе ни 

за да ци ван опи са по сла, уко ли ко су у скла ду 

са ње го вим сте пе ном обра зо ва ња. Мо бинг 

ни је ни по на ша ње ко је се мо же ока рак те ри-

са ти као зло ста вља ње али се не по на вља, 

или не по сто ји на ме ра по вре де до сто јан ства 

и угро жа ва ња здра вља. Али је за то па сив но 

по на ша ње, од но сно пу ко по сма тра ње зло-

ста вља ња дру ге осо бе, а да при том ни шта 

не пред у зи ма мо та ко ђе вр ста мо бин га.

Ам бу лан та за жр тве 

стре са на ра ду
Љу ди ко ји тр пе мо бинг су ма ње про-

дук тив ни, че шће „отва ра ју” бо ло ва ња, 

што до во ди до фи нан сиј ских гу би та ка 

и за пред у зе ће и за др жа ву. По чет ком 

ове го ди не осно ва на је ам бу лан та за 

жр тве мо бин га и стрес на ра ду при Ин-

сти ту ту за ме ди ци ну ра да Кли нич ког 

цен тра Ср би је. Стрес на ра ду се сма тра 

по јав ним об ли ком мо бин га, а симп то-

ми су не са ни ца, гла во бо ља, не мо ти-

ви са ност за из вр ша ва ње рад них за да-

та ка. На кон тр пље ња стал них мо бинг 

ак тив но сти до ла зи до пси хо со мат ских 

по ре ме ћа ја, од но сно ан ги не пек то рис, 

ири та бил ног цре ва, аст ме, ек це ма, хи-

пер тен зи је, чи ра на же лу цу.

У ам бу лан ти за мо бинг ра ди тим 

струч ња ка ко ји чи не пси хо лог, пси хи-

ја тар и спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да. 

Сви су еду ко ва ни на Уни вер зи те ту 

Ајо ва у САД.
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Про це ду ра оства ри ва ња пра ва на
пен зи ју ни је ни ла ка ни јед но став на,
пре све га због то га што до но ше њу

ре ше ња прет хо ди де та љан по сту пак про-
ве ре и тач ног утвр ђи ва ња чи ње нич ног ста-
ња у по гле ду ста жа, за ра да, ча со ва ра да и
дру гих ре ле вант них по да та ка од ко јих за ви-
си пра во и ква ли тет пен зи је.

У том сми слу ве о ма је ва жно да се под-
но си о ци зах те ва по тру де да ис по шту ју од-

ре ђе ну про це ду ру и до ста ве ком плет ну
до ку мен та ци ју ко ја је пре ци зно на ве де на
на по ле ђи ни зах те ва. Пре од ла ска у пен зи ју
мо гу ће је, та ко ђе, пред у зе ти од ре ђе не рад-
ње, од но сно при пре ме, ко је знат но мо гу
до при не ти лак шем и бр жем оства ри ва њу
пра ва, по себ но ка да је у пи та њу стаж оства-
рен у ино стран ству или не до ста ју ћи по да-
ци на ли стин гу ма тич не еви ден ци је.

Ра ди еко но мич но сти по ступ ка и от кла-
ња ња не ја сно ћа, по себ но у не ким спе ци-
фич ним си ту а ци ја ма, у овом бро ју ће мо
под се ти ти шта све тре ба пред у зе ти и ко ју

до ку мен та ци ју тре ба обез бе ди ти у по ступ-
ку оства ри ва ња пра ва на ста ро сну пен зи ју,
ка ко по до ма ћим про пи си ма, та ко и по од-
ред ба ма ме ђу на род них спо ра зу ма са бив-
шим ре пу бли ка ма СФРЈ.

Ако је оси гу ра ник ис пу нио за кон ске усло-
ве за пен зи ју (од ре ђе ни број го ди на ста жа
и жи во та), а на ла зи се у рад ном од но су, за
под но ше ње зах те ва по треб но је да при ло-
жи ре ше ње о пре стан ку рад ног од но са и за-

кљу че ну рад ну књи жи цу. При ла жу се та ко-
ђе и до каз о слу же њу вој ног ро ка – ове ре на
ко пи ја вој не књи жи це или уве ре ње вој ног
од се ка, и ко пи ја лич не кар те. Не ка да је по-
треб но до ста ви ти и ори ги нал не из во де М-4
за пе ри о де ко ји ни су про књи же ни, од но сно
уне ти у ли стинг ма тич не еви ден ци је.

Уко ли ко оси гу ра ник ни је у рад ном од-
но су, а про те кло је ви ше од ме сец да на од
мо мен та по след њег оси гу ра ња, ду жан је да
при ба ви по твр ду да ни је ко ри сник пра ва
код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.
У слу ча ју да је ко ри сник нов ча не на кна де,

уз зах тев за пен зи ју при ло жи ће и ре ше ње о
ко ри шће њу на кна де и од ја ву.

По треб но је ис та ћи да иако у мо мен ту под-
но ше ња зах те ва за ста ро сну пен зи ју оси гу-
ра ник мо ра рас ки ну ти рад ни од нос, он има
мо гућ ност да, на кон па у зе од нај ма ње јед-
ног да на, на ста ви да ра ди код истог или дру-
гог по сло дав ца, по осно ву уго во ра о де лу,
аутор ског хо но ра ра и сл. То не пред ста вља
смет њу да се до не се ре ше ње и ус по ста ви ис-
пла та пен зи је по том ре ше њу. По сло да вац је
у оба ве зи да из вр ши но ву при ја ву оси гу ра-
ња и упла ћу је до при но се за ПИО.

Вла сни ци и осни ва чи фир ми, пред у зет-
ни ци, так си сти, са мо стал не за на тли је и
дру ги ви ше не ма ју оба ве зу да од ја вљу ју
де лат ност, од но сно рад њу, аген ци ју итд. До-
вољ но је да до ста ве уве ре ње о оба вља њу
са мо стал не де лат но сти, ко је је из дао над ле-
жни ор ган оп шти не, тј. удру же ња или са вез
за пе ри од до 31. 12. 2005. го ди не, од но сно
ре ше ње Аген ци је за при вред не ре ги стре за
пе ри од од 1. 1. 2006. По ред то га, по треб но
је до ста ви ти и уве ре ње о пла ће ним до при-
но си ма за ПИО са ис ка за ним осно ви ца ма
и из но сом до при но са, из да то од По ре ске
упра ве за пе ри од оба вља ња де лат но сти.

Тре ба на гла си ти да се ре ше ње не мо же
до не ти док се не из ми ре до при но си у це ло-
сти или се они, у сми слу чл. 120 За ко на, мо гу
из ми ри ти и ме сеч ном об у ста вом у ви си ни
од јед не тре ћи не укуп ног из но са пен зи је.

Иста до ку мен та ци ја по треб на је и при ли-
ком под но ше ња зах те ва за ста ро сну пен-
зи ју по осно ву ста жа оства ре ног у бив шим
ре пу бли ка ма. Оси гу ра ни ци ко ји су жи ве ли
и ра ди ли на те ри то ри ји бив ших ре пу бли ка,
а ко ји ма је рад на књи жи ца из гу бље на или
уни ште на, тре ба да до ста ве пи са ну из ја ву
о то ме да књи жи цу не по се ду ју и да на ве ду
раз лог ње ног не стан ка.

Иако је за кон ски рок за до но ше ње ре ше-
ња два ме се ца, често се по сту пак при зна ва-
ња пра ва на пен зи ју про ду жи, по себ но ка да
је услов за оства ре ње пра ва стаж на вр шен
у дру гој ре пу бли ци. Због то га је ло ги чан са-
вет да не че ка те, већ да пре на вр ша ва ња
усло ва за пен зи о ни са ње под не се те нај пре
зах тев за утвр ђи ва ње ста жа у ино стран ству.
Та ко ће се до би ти зна чај на уште да у вре ме-
ну и над ле жна фи ли ја ла пен зиј ског фон да
мо же од мах од лу чи ти о пра ву на сра змер-
ни део пен зи је за стаж оства рен у Ср би ји,
ако већ има по твр ђен стаж од над ле жног
ино стра ног фон да.

С. Мар се нић

КАКО ДО СТА РО СНЕ ПЕН ЗИ ЈЕ

Уз комплетну документацију 
брже до решења

у

Пи та ње над ле жно сти
Ни је ре дак слу чај да не ко ко ра ди у јед ном ме сту а има пре би ва ли ште у дру гом бу де 

вра ћен са шал те ра због не на дле жно сти. Тре ба зна ти да је за од лу чи ва ње о пра ву на пен-

зи ју над ле жна фи ли ја ла Фон да у ме сту по след њег оси гу ра ња. Та ко ће, ре ци мо, оси гу ра-

ник ко ји ра ди у Пан че ву а жи ви у Бе о гра ду, зах тев за пен зи ју под не ти ипак у Пан че ву.

Тек ка сни је, ка да до би је ре ше ње о пен зи ји и оно по ста не пра во сна жно, он фи ли ја ли

ко ја је до не ла ре ше ње мо же под не ти зах тев за пре се ље ње пред ме та.

Ме ђу тим, уко ли ко је од по след њег оси гу ра ња про те кла го ди на или ви ше, зах тев за пен-

зи ју тре ба под не ти фи ли ја ли Фон да у ме сту пре би ва ли шта. У том слу ча ју је нео п ход но да

под но си лац зах те ва за пен зи ју при ба ви од На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње уве ре ње 

да ни је у оси гу ра њу, од но сно да не ко ри сти пра во на нов ча ну на кна ду. Исту по твр ду је по-

треб но при ло жи ти и у слу ча ју да је про шло ви ше од 30 да на од по след њег оси гу ра ња.

иза шалтера
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кроз Србију

На по ром кре а ти ва ца из
ва љев ског На род ног
му зе ја нај ве ћа срп ска

пе сни ки ња, Де сан ка Мак си мо-
вић, од ове је се ни је на дру га-
чи ји на чин при сут на у сво јој
Бран ко ви ни. Но вом по став ком
„О Де сан ки пе ром и сли ком” 
њен жи вот и по ет ско де ло по-
ну ђе ни су на но во ви ђе ње и
чи та ње, а про сто ри је у ко ји ма
је жи ве ла као учи тељ ска ћер-
ка кон цеп циј ски су при бли же-
не са вре ме ном по се ти о цу и
ње го вом сен зи би ли те ту. Аутор
идеј не кон цеп ци је и си ноп си-
са, ди пло ми ра ни исто ри чар и
му зеј ски са вет ник, Дра га на Ла-
за ре вић Илић, и аутор ди зај на,
Сло бо дан Се ку лић Бог да но вић,
уло жи ли су ве ли ки труд да на-

пра ве за о крет од „ње го ве ви-
со сти пред ме та” до „ње го ве ви-
со сти по се ти о ца”, што је зах тев 
овог вре ме на.

– И за ову по став ку су пре суд-
ни љу ди. Ја сам да нас, на жа лост, 
пр ви пут ов де. Мо жда су и не ки 
од вас из Ва ље ва пр ви пут ов де, 

а то је оно што мо ра мо да про-
ме ни мо. Учи мо да по што ва ње 
ис ка зу је мо соп стве ном ак тив-
но шћу. Иде мо у су срет оном што 
има мо, а не да ми сли мо да је не-
што дру го леп ше и ва жни је. Де-
сан ку сам по зна вао. Би ла је ла ка 
као пе ро и ле па као сли ка, и ја 
по став ку ту ма чим њом са мом. 
Ов де је при ли ка да на дру га чи ји 
на чин, јер смо се ми про ме ни ли, 
ви ди мо Де сан ку ко ја се сре ћом 
ни је про ме ни ла и не ће се про-
ме ни ти ако смо ми спо соб ни да 
је при хва ти мо она кву ка ква је 
би ла – ре као је ми ни стар Пре-
драг Мар ко вић при ли ком не-
дав ног отва ра ња но ве по став ке.

Прет ход на по став ка је отво-
ре на 1985. го ди не, још за жи во-
та пе сни ки ње. М. К.

Већ 23 го ди не Цен тар за со-
ци јал ни рад и Ге рон то ло шки 
цен тар из Су бо ти це до бро са-
ра ђу ју у обла сти збри ња ва ња 
ста ри јих су гра ђа на и љу ди у 
ста њу со ци јал не по тре бе. Због 
то га су ко ри сни ци услу га Ге-
рон то ло шког цен тра од лу чи ли 
да по кло не 23 сли ке на сви ли, 
на ста ле то ком рад не те ра пи је, 
и њи хо вом ле по том опле ме не 
зи до ве не дав но ре но ви ра ног 
Цен тра за со ци јал ни рад.

Ову сво је вр сну из ло жбу – „Бо-
је на сви ли” све ча но је отво рио 

др Ати ла Чен ге ри, по кра јин ски
се кре тар за здрав ство, со ци-
јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју,
ис та кав ши ва жност са рад ње
и про жи ма ња ме ђу де лат ни-
ци ма со ци јал не за шти те, што у
Су бо ти ци да је из ван ред не ре-
зул та те. Док тор Чен ге ри је под-
се тио на ве ли ку кре а тив ност и
ра зно вр сност иде ја ко је оства-
ру је Ге рон то ло шки цен тар из
Су бо ти це, че сти та ју ћи на то ме
це лом ко лек ти ву и ди рек то ру
ове уста но ве, др Не на ду Ива ни-
ше ви ћу. И. М.

НО ВА ПО СТАВ КА У БРАН КО ВИ НИ

О Де сан ки пе ром и сли ком

Др Ати ла Чен ге ри и др Не над Ива ни ше вић

СУ БО ТИ ЦА

По кло ни ли „Бо је на сви ли”
СВР ЉИГ

Про мо ци ја здра ве хра не

По во дом 16. ок то бра, Свет-
ског да на хра не, па тро на жна
слу жба До ма здра вља Свр љиг,
у са рад њи са ко ле га ма из Апо те-
ке Свр љиг и Ин сти ту та за јав но
здра вље Ниш, ор га ни зо ва ла је
сед му про мо ци ју здра ве хра не.
Еду ка ци ја за пра ви лан на чин
ис хра не је пр ви за да так на ова-
квим ску по ви ма јер ако се здра-
во хра ни мо, жи вот ће нам би ти
ква ли тет ни ји и ду жи, на гла си ли
су уче сни ци ма ни фе ста ци је. На
про мо ци ји је би ло и слат ких и
сла них је ла спра вље них са биљ-
ним ма сти ма, ко је су до ма ћи це
сјај но де ко ри са ле тра ди ци о-

нал ним обе леж ји ма овог кра ја, 
а уче сни ци су про ба ли и свр љи-
шки спе ци ја ли тет бел муж.

Свр љи жа ни се при лич но 
здра во хра не, је ду углав ном 
хра ну про из ве де ну на овом 
под руч ју ко ја је у раз во ју до-
би ла пу но ле ко ви тих са сто ја ка, 
све жу и не за га ђе ну. За то го ја-
зност ни је че ста по ја ва код ов-
да шњих жи те ља, што је до бро, 
али ни је до бро што се због не-
ма шти не све че шће осе ћа глад. 
Гра ђа ни су све си ро ма шни ји и 
све их је ви ше у ре ду за по моћ и 
дру га со ци јал на да ва ња.

С. Ђор ђе вић
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УБи бли о те ци гра да Бе о гра-
да, у окви ру про јек та „Ин-УУфор ма ци о на пи сме ност 

– по ро дич ни па кет”, одр жа ва ју 
се бес плат ни по чет ни кур се ви 
за рад на ра чу на ру.

Обу ке су на ме ње не не за-
по сле ним осо ба ма и нај у жим 
чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца 
(су пру жник, де те) са те ри то ри је 
Бе о гра да. Кур се ви за од ра сле су 
че тво ро днев ни, а за де цу јед но-
днев ни. То ком кур са са вет ни ци 
из На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње по ла зни ци ма др же и 
кра ћу обу ку за ак тив но тра же-
ње по сла. Циљ про јек та је да се 
осна жи обра зов ни ка па ци тет 
по ро ди це.

Ин фор ма ци о на пи сме ност 
омо гу ћа ва љу ди ма свих го ди-
шта да тра же, про це њу ју, ко ри-
сте и ства ра ју ин фор ма ци је на 

ефек ти ван на чин, ра ди лич них, 
дру штве них, про фе си о нал-
них и обра зов них по стиг ну ћа. 
Ин фор ма ци о на пи сме ност је 
основ но људ ско пра во у ди ги-
тал ном све ту. У ни зу ме ђу на-
род них де кла ра ци ја и ма ни фе-
ста по себ но је на гла шен зна чај 
јав них би бли о те ка у ства ра њу 
ин фор ма ци о ног дру штва и њи-
хо ва уло га у ин фор ма ци о ном 
опи сме ња ва њу.

Би бли о те ка гра да Бе о гра-
да пра ти свет ске би бли о теч ке 
трен до ве и ука зу је на до бар 
мо дел – са рад њу НСЗ и јав них 
би бли о те ка – за сма ње ње не-
за по сле но сти у зе мљи. Пред-
ви ђе но је да се то ком ок то бра, 
но вем бра и де цем бра об у чи 
око 50 не за по сле них осо ба и 
исто то ли ко чла но ва њи хо вих 
по ро ди ца.

Про је кат „Ин фор ма ци о на пи-
сме ност – по ро дич ни па кет” 
по др жа ло је Ми ни стар ство кул-

ту ре, ин фор ми са ња и ин фор ма-
ци о ног дру штва.

Ј. Оцић

ГОР ЊА ВРЕ ЖИ НА

Ку так за
дру же ње

За хва љу ју ћи Зе мљо рад нич-
кој за дру зи, ни шкој оп шти ни
Пан те леј, пред у зе ћу „Ђу ро Са-
лај” и Удру же њу пен зи о не ра
Ни ша, пен зи о не ри из се ла Гор-
ња Вре жи на до би ли су на трај-
но ко ри шће ње про сто ри је у
ко ји ма ће про во ди ти сло бод но
вре ме по сле на пор них се о ских
оба ве за.

С об зи ром на то да је овај
про стор го ди на ма био на пу-
штен, пен зи о не ри су га соп стве-
ним ра дом ре но ви ра ли, а за тим
опре ми ли са вре ме ним на ме-
шта јем ку пље ним вла сти тим
сред стви ма и нов цем ко ји су им
„да ро ва ли” Удру же ње пен зи о-
не ра Ни ша и град ска оп шти на
Пан те леј. Ме сна ор га ни за ци-
ја пен зи о не ра Гор ње Вре жи не
бро ји око 150 при пад ни ка тре-
ћег до ба, а тај број се из го ди не
у го ди ну уве ћа ва. С. Н.

Би бли о те ка „Јо ван То мић” у 
Но вој Ва ро ши свр ста ла се у ред 
рет ких би бли о те ка у Ср би ји ко је 
чи та о ци ма пру жа ју мо гућ ност 
да трај но за др же по зајм ље ну 
књи гу. За хва љу ју ћи про јек ту 
под на зи вом „Књи го мат” чла но-
ви би бли о те ке и сви дру ги љу-
би те љи пи са не ре чи убу ду ће ће 
мо ћи да по зај ме не ку од књи га 
из ло же них на вид но озна че ном 
ме сту и да је на кон чи та ња, уко-
ли ко то же ле, увр сте у сво ју кућ-
ну би бли о те ку.

У окви ру про јек та „Књи го-
мат” у хо лу згра де у цен тру 
гра да ко ју би бли о те ка де ли са 
ло кал ном ту ри стич ком ор га-
ни за ци јом, отво ре на је ми ни-
из ло жба књи га ко ја ће, ка ко 
твр де у овој уста но ви, би ти 
стал ног ка рак те ра. На њој су 
из ло же не број не збир ке по е-
зи је и про зе, ро ма ни по зна тих 
кла си ка и исто риј ска де ла, као 
и ста ри школ ски уџ бе ни ци. Реч 
је углав ном о књи га ма ко је су 

би бли о те ци по кло ни ли гра ђа-
ни, а ко јих већ има до во љан 
број у књи жном фон ду ове 
уста но ве.

„Књи го мат” је са мо је дан у 
ни зу про је ка та ко ји ма би бли о-
те ка „Јо ван То мић” на сто ји да се 
при бли жи гра ђа ни ма и при ву че 
што ви ше чи та ла ца.

– Гра ђа ни мо гу узе ти би ло ко-
ју од књи га из ло же них на овом 
ми ни-сај му без при ја ве за по-
сле ни ма у би бли о те ци, и на кон 

чи та ња је за др жа ти или вра ти ти
на по ли це. Та ко ђе, сви они ко ји
сма тра ју да им је књи га ко ју већ
по се ду ју из од ре ђе ног раз ло-
га ви шак у ку ћи, мо гу је до не ти
у згра ду град ске би бли о те ке и
оста ви ти у „књи го мат”. Чак и она
де ла ко ја но се вид ни иде о ло шки
пе чат вре ме на у ко ме су на ста-
ла, и да нас има ју сво је чи та о це
и умет нич ку вред ност – ка же Бо-
шко Ста нић, ди рек тор би бли о те-
ке „Јо ван То мић”. Ж. Д.

НО ВА ВА РОШ

Има ју и „књи го мат”

У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ ГРА ДА БЕ О ГРА ДА

Ин фор ма тич ки кур се ви за 
не за по сле не
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водич

Оак тив но сти ма удру же ња
за за шти ту по тро ша ча
ин фор ма ци је углав ном

до би ја мо из ме ди ја, из са оп ште-
ња са мих удру же ња, као и са
њи хо вих сај то ва. Та ко са зна је мо
ре зул та те ис тра жи ва ња о ква-
ли те ти ма про из во да на на шем
тр жи шту, пре по ру ке по тро ша-
чи ма при ли ком ку по ви не не ке
вр сте про из во да или ко ри шће-
ња услу га, или нај че шће жал бе
по тро ша ча. На сај то ви ма удру-
же ња се мо гу на ћи ре зул та ти,
ре ци мо, упо ред ног те сти ра ња
зим ских гу ма, са ин фор ма ци-
јом за по тро ша че да ква ли тет-
ну гу му не мо ра ју да пла те 60
евра, не го да не ку истог ква-
ли те та мо гу на ба ви ти и за 40
евра. Мо гу се на ћи и ре зул та ти
ис пи ти ва ња ква ли те та је сти вог
уља до ма ћих про из во ђа ча, ис-
тра жи ва ње о од но су ква ли те та
и це на уси си ва ча, пре по ру ке за
ку по ви ну кли ма уре ђа ја, ка ко
се при пре ми ти за пу то ва ње у
ино стран ство...

Па, ипак, удру же њи ма за за-
шти ту по тро ша ча гра ђа ни се
углав ном обра ћа ју за по моћ кад
оче ку ју по др шку у кон крет ним
слу ча је ви ма. Ове го ди не нај че-
шће жал бе су се од но си ле на
ква ли тет оде ће и обу ће, за тим
на ква ли тет фри жи де ра, за мр-

зи ва ча, ма ши на за пра ње ве ша, 
уси си ва ча, фе но ва, мо бил них 
те ле фо на, ра чу на ра, на услу ге 
те ле ко му ни ка ци ја и ко му на-
ла ца, а на ро чи то ве ли ки број 
при ја ва од но си се на услу ге 
сер ви се ра и це не ра зних услу-
га. Све то је од раз ста ња на тр-
жи шту ко је ка рак те ри ше ни ска 
ку пов на моћ, не ле га лан про мет, 
јеф ти на и не ква ли тет на ро ба, 
пре пла вље ност ме ди ја сум њи-
вим огла си ма и про па ганд ним 
кам па ња ма.

У Ср би ји по сто је че ти ри ор га-
ни за ци је за за шти ту по тро ша ча 
ко је има ју на ци о нал ни пред-
знак на осно ву то га што су на-
ста ле оку пља њем асо ци ја ци ја 
на оп штин ском и град ском ни-

воу. То су На ци о нал на ор га ни-
за ци ја по тро ша ча Ср би је ко ја 
оку пља Удру же ње за за шти ту 
по тро ша ча Вој во ди не и још 15 
ор га ни за ци ја по тро ша ча у гра-
до ви ма и оп шти на ма Ср би је 
(НОПС), за тим Асо ци ја ци ја по-
тро ша ча Ср би је (АПОС), Цен тар 
за за шти ту по тро ша ча Ср би је 
(ЦЕПС) и Ор га ни за ци ја по тро-
ша ча Ср би је. Ове кров не ор га-
ни за ци је, као и њи хо ве чла ни це 
фор ми ра не су то ком прет ход не 
де це ни је, а нај ста ри ја ак тив на 
ор га ни за ци ја ове вр сте, По крет 
за за шти ту по тро ша ча Бе о град, 
фор ми ра на је 1991. го ди не.

Уз са ве те и по моћ удру же ња 
део по тро ша ча успе ва да ре ши 
про бле ме. На осно ву За ко на о 

за шти ти по тро ша ча, ко ји је по-
чет ком го ди не сту пио на сна гу, 
ор га ни за ци је за за шти ту по тро-
ша ча мо гу у име ве ћег бро ја 
оште ће них да под но се и ко лек-
тив не ту жбе. Ја сно је, ипак, да 
ове ор га ни за ци је не мо гу да за-
ме не рад ин спек циј ских ор га на,
су до ва, ар би тра же и све га оно-
га што чи ни си стем за шти те по 
европ ским стан дар ди ма.

У том кон тек сту по ми ње се
не до ста так је дин стве не про це-
ду ре за под но ше ње ре кла ма ци-
ја, по тре ба оба ве зи ва ња тр го-
ва ца да уво зе ква ли тет ну ро бу, 
стро же санк ци је за про да ју опа-
сних про из во да, ан га жо ва ни ји 
при ступ суд ства у по тро шач ким
спо ро ви ма. Прет по ста вља се да
би с вре ме ном тре ба ло да до ђе 
и до фор ми ра ња је дин стве не 
ор га ни за ци је по тро ша ча Ср би-
је, као и са ве за по тро ша ча за 
по је ди не обла сти као што су, 
на при мер, фи нан сиј ске услу ге 
итд. Мо гу ће да ће се не ки од тих
ин сти ту ци о нал них про бле ма 
ре ша ва ти и у окви ру европ ског 
про јек та „Уре ђе ње за шти те по-
тро ша ча у Ср би ји”, ко ји је по чео 
да се ре а ли зу је у ав гу сту и тра-
ја ће две и по го ди не, на кон че га 
би и за шти та по тро ша ча би ла 
бли жа европ ским стан дар ди ма.

Ду шко Вук са но вић

ПРИ ЛОГ ЗА ЕДУ КА ЦИ ЈУ ПО ТРО ША ЧА

Да зна мо сво ја пра ва

Ре ги о нал на са ве то ва ли шта 
Од ав гу ста ове го ди не по тро ша чи ма су на рас по ла га њу и три 

ре ги о нал на са ве то дав на цен тра: Са ве то ва ли ште по тро ша ча – ре-

ги он Бе о град, у окви ру Цен тра по тро ша ча Ср би је, број те ле фо на:

062/755-253, e-mail: sa ve to va li ste po tro sa ca@g mail.com; Са ве то-

ва ли ште по тро ша ча – ре ги он Вој во ди не, у окви ру Удру же ња за

за шти ту по тро ша ча Вој во ди не, број те ле фо на 021/6313-600 и

021/6314-600, e-mail: in fo@ po tro sac.in fo; и Ре ги о нал но са ве то ва-

ли ште по тро ша ча ре ги о на Шу ма ди ја, за пад на, ју жна и ис точ на 

Ср би ја, у окви ру Ор га ни за ци је по тро ша ча Ср би је, број те ле фо на: 

035/241-516, e-mail: offi    ce@ ja po tro sac.org.rs. По тро ша чи се мо гу 

ја вља ти сва ког рад ног да на од 10 до 14 ча со ва, или елек трон-

ским пу тем на e-mail адре су са ве то ва ли шта, пре ма ре ги о ну ко јем

при па да ју.

Успон

по тро шач ког 

по кре та
Нај у пе ча тљи ви ји траг у

исто ри ји по кре та по тро ша-

ча оста вио је Ралф Неј дер,

осни вач по кре та по тро ша ча

у САД, али и ма сов ног гра-

ђан ског по кре та из ко јег су 

про и за шли си сте ми за шти те

по тро ша ча у свим де мо крат-

ским зе мља ма. Он је 1965. 

го ди не, у сту ди ји „Не си гу ран 

при ма ко јој бр зи ни”, на сто-

јао да до ка же да су мно ги 

аме рич ки ауто мо би ли не-

бе збед ни, по себ но Џе не рал

мо тор сов „ше вро лет кор вер”. 

Неј де ро во за ла га ње за си-

гур ност ауто мо би ла и бри га 

због по ра ста бро ја по ги ну-

лих у са о бра ћај ним уде си ма

ши ром САД, до ве ли су већ 

1966. го ди не до усва ја ња на-

ци о нал ног за ко на о са о бра-

ћа ју и си гур но сти мо тор них 

во зи ла. 
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Pa int me nu
К а  д а 

к л и к  н е -
мо на 
стре ли цу 
д у г  м е -
та Pa int 

B u t  t o n ,

на екра-
ну ће се 
по ја ви ти 
п р о  з о р 
ко ји се 
с а  с т о  ј и 
из сле де-
ћих ико-
на:

1) New

– кре и-
ра ње но-
ве сли ке;

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

3) Sa ve – чу ва ње сли ка;
4) Sa ve as – чу ва ње сли ка са 

про ме на ма под не ким дру гим 
име ном;

5) Print – штам па ње сли ка;
6) From scan ner or ca me ra – 

уба ци ва ње сли ка пу тем ске не-
ра или ка ме ре;

7) Send in e-mail – сла ње сли-
ка елек трон ском по штом;

8) Set as desk top bac kgro und

– по ста вља ње сли ке (ура ђе не у 
Pa int-у) као екран ске по за ди не;

9) Pro per ti es – пре глед ка-
рак те ри сти ка сли ке;

10) Abo ut Pa int – по моћ за 
рад у про гра му Pa int;

11) Exit – из лаз из про гра ма 
Pa int.

Рад у про гра му Pa int
Рад на по вр ши на у про гра му 

Pa int по де ље на је на два де ла:
1) рад ни про стор – део екра-

на на ко ме цр та мо сли ке;
2) тра ка са па ле та ма ко је са-

др же ико не (ала ти за рад) и бо је 

(би ра мо же ље ну бо ју) ко је ко-
ри сти мо за рад.

Па ле та Clip bo ard
Са сто-

ји се из 
сле де ћих 
ико на:

1) Cut

– пре ме-
ш т а  њ е 
сли ке у при вре ме ну ме мо ри ју 
ра чу на ра (ка да же ли мо да пре-
ме сти мо сли ку са јед не на дру гу 
по зи ци ју);

2) Copy – ко пи ра ње сли ке у 
при вре ме ну ме мо ри ју ра чу на-
ра (ка да же ли мо да ко пи ра мо 
сли ку са јед не на дру гу по зи ци-
ју);

3) Pa ste – по зи ва ње сли-
ке из при вре ме не ме мо ри је 
ра чу на ра (ка да на од ре ђе ну 
по зи ци ју же ли мо да за ле пи-
мо пре ме ште ну или ко пи ра ну 
сли ку).

Па ле та Ima ge
Са сто ји се из сле де ћих ико на:
1) Se lect – се лек то ва ње сли-

ка (пра во у га о но и сло бод ном 
ру ком);

2) Crop – исе ца ње сли ке да би 
се укло ни ли не же ље ни де ло ви;

3) Re si ze – про ме на ве ли чи не 
и по ла жа ја сли ке;

4) Ro ta te – ро ти ра ње се лек-
то ва не сли ке.

Па ле та To ols
С а -

сто ји се
из сле-
д е  ћ и х
ико на:

1) 
Pen cil – цр та ње олов ком;

2) Fill with co lor – по пу ња ва-
ње за тво ре них об ли ка бо јом;

3) Text – унос тек ста;

4) Era ser – бри са ње од ре ђе-
ног де ла цр те жа;

5) Co lor pic ker – узи ма ње 
узор ка бо је са јед ног објек та и
пре нос исте бо је на дру ги обје-
кат;

6) Mag ni fi  er – зу ми ра ње од-
ре ђе ног де ла сли ке;

7) Brus hes – цр та ње чет ком, и 
из бор де бљи не чет ке ко јом ће-
мо да цр та мо.

Па ле та Sha pes

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
1) Sha pes – уба ци ва ње ра-

зних об ли ка (ли ни је, пра во у-
га о ни, елип со ид ни и оста ли
ге о ме триј ски об ли ци, зве зди-
це, стре ли це, ср ца, му ње и ба-
лон чи ћи);

2) Outli ne – из бор бо ја и тех-
ни ке ко јом при ка зу је мо спољ не
ли ни је се лек то ва ног об ли ка;

3) Fill – из бор бо ја и тех ни-
ке ко јом при ка зу је мо уну тра-
шњост се лек то ва ног об ли ка;

4) Si ze – из бор де бљи не 
спољ них ли ни ја се лек то ва ног
об ли ка.

Па ле та Co lors

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
1) Fo re gro und co lor – рад на

пред њем де лу сли ке или објек-
та иза бра ном бо јом;

2) Bac kgro und co lor – по пу-
ња ва ње по за ди не сли ке или
објек та иза бра ном бо јом;

3) Co lors – из бор бо је ко јом
се при ка зу ју пред њи део и по-
за ди на сли ке или објек та;

4) Edit co lors – при ка зи ва ње
и из бор бо ја из па ле те.

Оп ци ја VI EW
Оп ци ја Vi ew је тра ка ко ја се

са сто ји из па ле та Zo om, Show 

or Hi de и Dis play. На сва кој од 
ових па ле та на ла зе се ико не
ко је из вр ша ва ју од ре ђе не ко-
ман де.

Па ле та Zo om
Са сто-

ји се из 
сле де ћих 
ико на:

1) Zo-

om in – 
по ве ћа ње ни воа зу ми ра ња рад-
не по вр ши не (сли ка);

2) Zo om out – ума ње ње ни-
воа зу ми ра ња рад не по вр ши не
(сли ка);

3) 100% – зу ми ра ње рад не
по вр ши не (сли ка) у основ ном
при ка зу (основ ни при каз је
100%).

Па ле та Show or Hi de

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
1) Ru lers – при ка зи ва ње или

укла ња ње ле њи ра;
2) Gri dli nes – при ка зи ва ње

или укла ња ње мре жних ли ни ја
пре ма ко ји ма мо же мо лак ше из-
во ди ти про ме не на сли ка ма;

3) Sta tus bar – при ка зи ва ње
или укла ња ње ста ту сне ли ни је
ко ја се на ла зи ис под рад не по-
вр ши не.

Па ле та Dis play

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
1) Full screen – при ка зи ва ње

сли ка пре ко це лог екра на;
2) Thumb nail – при ка зи ва ње

сли ка у об ли ку слај до ва са ле ве
стра не до ку мен та.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се

Оп ци ја HO ME

Оп ци ја Ho me је тра ка ко ја се са сто ји из па ле та Clip bo ard, Ima-

ge, To ols, Sha pes и Co lors. На сва кој од ових па ле та на ла зе се 
ико не ко је из вр ша ва ју од ре ђе не ко ман де.
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здрав живот

Мешавина Мешавина 
разних укусаразних укуса Апо те ка

из при ро де
БО КВИ ЦА

По зна та је од дав-
ни на и вр ло рас про-
стра ње на у Евро пи.
Ра сте крај на си па и
на го ле ти ма.

По сто је две вр сте
бо кви це, а од њих се
ко ри сти ли шће ко је
се ску пља од ју на до сеп тем бра, пре
не го што биљ ка про цве та, а за тим се
су ши. Ко ри сти се за пра вље ње до ма-
ћих ло си о на и на пи та ка ко ји по ма жу у
ле че њу свра ба, по пу ца ле ко же, по се-
ко ти на, огре бо ти на и ује да ин се ка та.

За ле че ње аст ме, брон хи ти са: ста ви-
ти не ко ли ко осу ше них ли сто ва у шо љу
кљу ча ле во де да од сто ји пет ми ну та.
Про це ди ти и пи ти 2-3 шо ље у то ку да-
на из ме ђу обро ка.

Код ује да ин се ка та мо же да се ку пи
кре ма од бо кви це. У не до стат ку кре ме
на ше ба ке би пре по ру чи ле да се лист
бо кви це опе ре, на ма же уљем и ста ви
на ме сто ује да.

ЧИ ЧАК

У на ро-
ду се чи-
чак сма тра 
за ко ров. 
Успе ва по-
ред пу те ва 
а ко ри сти 
се за ле че-
ње обо ље-
ња ко же 
– ак ни, бу-
бу љи ца, чи ре ва. По цва сти чич ка, пре-
кри ве ној бо дљи ка вим па пер јем ко је
се ле пи за кр зно и оде ћу, у кон фек циј-
ској ин ду стри ји на пра вље на је тзв. чи-
чак-тра ка. Код чич ка се упо тре бља ва
ко ре ње и ли шће. Бе ре се у ју лу, пред
са мо цве та ње. Ко рен се углав ном ко-
ри сти за спра вља ње пра шко ва и екс-
тра ка та, а ли шће слу жи за спра вља ње
ин фу зе.

На чин при ме не: У  ли тар ки пу ће
во де ста ви ти пет гра ма су вог ли шћа.
Оста ви ти да од сто ји 10 ми ну та и пи ти
две шо ље на дан.

На по ме на: Чи чак не тре ба да ва ти
де ци мла ђој од 15 го ди на. Код од ра-
слих осо ба ни су за бе ле же ни ток сич-
ност и не же ље ни ефек ти.
При пре ми ла: Софија Доминиковић

Су па од по вр ћа
са го ве ди ном

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 3 коц ке су пе од по вр ћа, 

2 гла ви це цр ног лу ка, 3 ка ши ке уља, 
500 гр мле ве не го ве ди не, 400 гр па-
ра дај за, 600 гр ра зног по вр ћа (шар-
га ре па, кар фи ол, бро ко ли итд.), 200 
гр ку ку ру за ше ћер ца, ма ло су ше ног 
бо сиљ ка, со, би бер.

На чин при пре ме: Коц ке су пе 
ску ва ти у 1,5 л во де. На уљу из дин-
ста ти сит но се чен цр ни лук, до да ти 
мле ве но ме со и дин ста ти де се так 
ми ну та. У то до да ти бу јон од коц ки 
су пе, па ра дајз и оста ло по вр ће исе-
че но на коц ке, ку ку руз ше ће рац, бо-
си љак, со, би бер. По кло пи ти ло нац 
и пу сти ти да про ври на ја чој ва три. 
Кад про ври, сма њи ти ва тру и ку ва ти 
15-20 ми ну та уз по вре ме но ме ша ње 
да се по вр ће оба ри.

На по ме на: Ова су па се мо же пра-
ви ти и са ме ша ви ном за мр зну тог 
по вр ћа, па ра дај зом из кон зер ве 
(пе лат), смр зну тим ку ку ру зом ше-
ћер цем. Хлад на су па се мо же чу ва ти 
и у за мр зи ва чу.

Пи ле ти на, пе чур ке
и бе ша мел сос

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 600 гр пи ле ћег фи леа, 

400 гр пе чу ра ка, ½ л мле ка, 50 гр 
пу те ра, 50 гр бра шна, 150 гр кач-
ка ва ља, гла ви ца цр ног лу ка, 2 че на 
бе лог лу ка, 5 ка ши ка уља, со, би бер, 
ка ши ка ве ге те, ка ши чи ца ка ри ја.

На чин при пре ме: Из ме ша ти со, 
би бер, ве ге ту, ка ри и ти ме ис тр ља-
ти пи ле ћи фи ле. Пи ле ти ну крат ко 
про пр жи ти са обе стра не на три ка ши ке уља и од ло жи ти на тац ну. Пе чур ке опра ти и исе ћи 
на круп ни је ко ма де. На остат ку уља про пр жи ти сит но сец кан цр ни и бе ли лук, до да ти пе чур-
ке и дин ста ти око 10 ми ну та. На 50 г пу те ра упр жи ти на бе ло 50 гр бра шна. Под ли ти са ½ л 
мла ког мле ка. Уз стал но ме ша ње ку ва ти не ко ли ко ми ну та да се сје ди ни и згу сне, па до да ти 
50 гр рен да ног кач ка ва ља. У под ма за ну ва тро стал ну по су ду ре ђа ти по ла пи ле ћег фи леа, 
па ма ло пре ма за ти бе ша ме лом и по су ти при пре мље ним пе чур ка ма, опет ма ло бе ша ме ла, 
пре ко то га по ре ђа ти оста так пи ле ти не, пре ма за ти остат ком бе ша ме ла и по су ти са 100 гр 
рен да ног кач ка ва ља. За пе ћи у то плој рер ни на 200° Ц око 30 ми ну та.

На по ме на: Уз ова ко спре мље ну пи ле ти ну мо же те по слу жи ти пи ри нач, пи ре кром пир 
или оба рен кром пир се чен на коц ке. Ако во ли те за чи не, у пе чур ке мо же те до да ти по ла ка-
ши чи це ори га на.

Мек сич ка са ла та
(за ви ше осо ба)

Вре ме при пре ме: 30 ми ну та (ако има те пе-
че не па при ке)

Са стој ци: 20 пе че них па при ка, ½ кг пе чу ра-
ка, 200 гр ма сли на без ко шти це, па ко ва ње ку-
ку ру за ше ћер ца, 2-3 љу те па при чи це, 3-4 че на
бе лог лу ка, со, би бер, уље, сир ће.

На чин при пре ме: Па при ку очи сти ти и исе-
ћи на ре зан ца. Пе чур ке из дин ста ти и до да ти
па при ка ма. Ку ку руз ше ће рац оба ри ти не ко ли-
ко ми ну та па до да ти ма си. До да ти и ма сли не
исе че не на ко лу то ве, као и сит но исец кан бе ли
лук. Љу те па при чи це што сит ни је исец ка ти па
и њих до да ти. За чи ни ти по уку су до да ју ћи со,
би бер, уље, сир ће. Све до бро сје ди ни ти и оста-
ви ти у фри жи де ру пре ко но ћи.

На по ме на: Мек сич ка са ла та је ве о ма уку сна,
а ова ко ли чи на је до вољ на за ви ше љу ди, од но-
сно и кад има те го сте.
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Упе шач кој зо ни у цен тру Ин ђи-
је, на сре до кра ћи пу те ва из-УУме ђу Бе о гра да и Но вог Са да, 

15. ок то бра, по ле пом вре ме ну, одр-
жан је тре ћи Са јам ства ра ла штва 
се о ских же на Вој во ди не. Ком плет-
ну тех нич ку ор га ни за ци ју ма ни фе-
ста ци је ура ди ле су же не и, ка ко је 
при ме тио гра до на чел ник Ин ђи је, 
Го ран Је шић, био је то је дан од нај-
леп ших да на у исто ри ји Ин ђи је.

Око 1.600 же на са се ла, из 160 жен-
ских удру же ња из ви ше од 40 оп шти-
на Вој во ди не, не ке оде ну те у тра ди-
ци о нал не и жи во пи сне но шње сво га 
кра ја, из ло жи ле су на мно го број ним 
штан до ви ма сво је про из во де. Вред-
не ру ке ових се о ских до ма ћи ца, и по-
ред оба вља ња сва ко днев них те шких 
по љо при вред них по сло ва, про из ве-
ле су и по ну ди ле по се ти о ци ма тка не 
и хе кла не ра до ве, ве зе не бра ву ре, 
про из во де ста рих за на та, пре храм-
бе не ђа ко ни је ка рак те ри стич не за 
ово под руч је – ко ји ма је те шко одо-
ле ти, ет но су ве ни ре итд.

Та ко су же не са се ла, у ор га ни за-
ци ји По кра јин ског се кре та ри ја та за 
рад, за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва, оп шти не Ин ђи ја и За-
во да за рав но прав ност по ло ва, а 
под по кро ви тељ ством Вла де Вој во-
ди не, све ча но, али рад но и ве се ло 
обе ле жи ле свој дан, као и оста ле 
при пад ни це њи хо ве по пу ла ци је 
ши ром пла не те.

Оне су још јед ном по твр ди ле да 
је њи хо во ства ра ла штво пра ва ри-
зни ца на шег ду хов ног бла га на се лу, 
га рант очу ва ња тра ди ци је али и на-
прет ка у сре ди на ма у ко ји ма жи ве.

Од 450 удру же ња же на, ко ли ко 
по сто ји у Вој во ди ни, око 350 је фор-
ми ра но на се лу, али су раз ли чи ти 
ви до ви и об ли ци њи хо вог удру жи ва ња, као
и усло ви за рад. Пре ма ре чи ма Ан ђел ке Бо-
јић, пен зи о нер ке из Ин ђи је, Оп штин ска ор-
га ни за ци ја же на у овом ме сту по сто ји већ 15
го ди на и има око 250 ак ти вист ки ња, али још
не ма ју сво је про сто ри је. Ба ве се ху ма ни тар-
ним ра дом, уме се ко ла че, са ку пе не што ста-
ре оде ће, део и ку пе, и то по кла ња ју де ци са
по себ ним по тре ба ма у Ин ђи ји и Ве тер ни ку,
као и де ци из Деч јег се ла у Срем ској Ка ме-
ни ци. Ове ху ма не же не су и на штан ду бес-
плат но по слу жи ва ле гра ђа не сво јим ку ли-
нар ским спе ци ја ли те ти ма.

Ауро ра Ве ли ћи, пред сед ни ца дру штва сли-
кар ки из Уз ди на, ко је се ба ве на ив ним сли кар-

ТРЕ ЋИ СА ЈАМ СТВА РА ЛА ШТВА СЕ О СКИХ ЖЕ НА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Огром на уло га у раз во ју се ла

ством, ка же да се оне оку пља ју код јед не чла-
ни це, и из др жа ва ју се од чла на ри не и про да је
сли ка, али су про шле го ди не до би ле и фи нан-
сиј ску по др шку – 40.000 ди на ра од По кра-
јин ског се кре та ри ја та за рад. Ауро ра ве ли да
углав ном сли ка ју зи ми јер та да не иду у њи ву.

Удру же ње же на из Мо кри на, ко је бро-
ји око 50 чла ни ца и по сто ји већ 30 го ди на,
има сво је про стор у Ме сној за јед ни ци. Пра-
ве ко ла че, си ре ве, руч не ра до ве... Не што
про да ју, не што и по кло не, а оку пља ње не-
де љом уве че је оба ве зно.

– Мо ра мо да иза ђе мо из ку ће и да „ис те-
ра мо те бу би це” – ша ли се Ра дој ка Би бер из
Мо кри на.

Ср би сла ва Цве ти ча нин, пред сед-
ни ца Удру же ња же на „Ди ка” из Ку-
зми на, ко је по сто ји тек три го ди не
и има 40 чла ни ца, ка же да су се оне
већ оки ти ле број ним при зна њи-
ма за сво је про из во де на ра зним
ма ни фе ста ци ја ма, али су до би ле и
фи нан сиј ску по др шку од Ме сне за-
јед ни це Ку змин, оп шти не Срем ска
Ми тро ви ца и По кра јин ског се кре-
та ри ја та за рад, а од По кра ји не су
ове го ди не до би ле и ком пју тер.

Ме ђу удру же њи ма са нај ви ше
„ста жа” је и ју жно ба нат ско удру же-
ње се о ских же на из Ба ва ни шта, ко је
по сто ји већ пу них 67 го ди на. Пре ма
ре чи ма Је ле не Јо ва но вић, чла ни це
су са ме уре ди ле про сто ри је ко је су
до би ле од ме сне за јед ни це, ма да се
фи нан си ра ју из сво јих из во ра, а уз
број не ак тив но сти као, што је ор га-
ни за ци ја „Ки фли ја де”, ба ве се и ху-
ма ни тар ним ра дом.

Оли ве ра Ђор ђе вић из Удру же ња
же на из Га ја ис та кла је да њи хо вих
20 ак ти вист ки ња по ма же бо ле сни-
ци ма из бол ни це у Ко ви ну.

Ор га ни за то ри све ча не про сла-
ве Да на се о ских же на по бри ну ли
су се и за бо гат про грам у ко ме су
уче ство ва ле жен ске пе вач ке и фол-
клор не гру пе из це ле по кра ји не.
Ма ни фе ста ци ју је отво ри ла Ана То-
ма но ва Ма ка но ва, пот пред сед ни ца
Вла де Вој во ди не, а ме ђу мно го број-
ним го сти ма из ра зних обла сти у
Ин ђи ји су би ли и Гор да на Чо мић,
пот пред сед ни ца Скуп шти не Ср би-
је, и Ми ро слав Ва син, по кра јин ски
се кре тар за рад, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва.

По Ва си но вим ре чи ма, ак тив но-
сти жен ских се о ских удру же ња ни-
су ве за не са мо за фол клор ни и тра-

ди ци о нал ни део очу ва ња и уна пре ђи ва ња
на сле ђа, већ и за еко ном ске и ко мер ци јал-
не аспек те. Та ко је ви ше од сто ти ну чла ни-
ца ових удру же ња об у че но за пи са ње про-
је ка та у скла ду са пра ви ли ма и зах те ви ма
ЕУ и ње них ин сти ту ци ја, а то ком на ред не
го ди не ће же не из вој во ђан ских се ла има ти
при ли ку да стек ну зна ња и ве шти не нео п-
ход не за за сни ва ње ор ган ске по љо при-
вред не про из вод ње на ма лим пар це ла ма
чи је су оне вла сни це. Овај про је кат би ће
ре а ли зо ван уз ло ги стич ку по др шку аген ци-
је USAID и не мач ког парт не ра, о че му је на
Сај му одр жа на и те мат ска кон фе рен ци ја.

Ми ро слав Мек те ро вић

Учеснице програма у словачкој ношњи

Сликарке из Уздина са Мирославом Васином

Србислава Цветичанин из Кузмина



31. октобар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

погледи

Ко ли ко смо са мо пу та у дру штву слу-
ша ли ре че ни цу: „Ни ко ми се та ко не
об ра ду је као он, чим чу је лифт, већ

је пред вра ти ма, че ка ме, ска че, по лу ди од
сре ће”.

„Он” мо же да бу де стар или млад, ве ли-
ки или ма ли, леп или ру жњи кав, до бро ћу-
дан или пр зни ца, от ме ног или нај о бич ни јег
авлиј ског по ре кла, али је ме зи мац сво га
га зде, жи ви као гроф, ма жен и па жен, а на
све што му се пру жа уз вра ћа без гра нич ном
љу ба вљу и ода но шћу.

Чо век и пас. О том при ја тељ ству од пам-
ти ве ка по сто је див не и уз бу дљи ве при че,
сил не књи ге су ис пи са не, али све до ско ра-
шњих де це ни ја оста ла је не ис тра же на све у-

куп ност деј ства ове ве зе на чо ве ка и ње го-
во здра вље.

И то не са мо кад је реч о пси ма и мач ка-
ма, као нај по пу лар ни јим и нај мно го број-
ни јим чо ве ко вим дру жбе ни ци ма, не го
и о дру гим ра зно род ним чла но ви ма до-
ма ћин ства по пут аква ри јум ских ри би ца,
пти ца и оста лих при пад ни ка жи во тињ ског
цар ства ко ји свој век про во де као кућ ни
љу бим ци.

Ис тра жи ва ња спро ве де на по след њих го-
ди на от кри ва ју да бли ско при су ство жи во-
ти ње ути че из у зет но по вољ но не са мо на
на ше пси хич ко, већ и на фи зич ко здра вље.
Пси хо ло шки ефек ти су, ме ђу тим, лак ше
уоч љи ви и сви ма зна ни.

„Пас мо же све нас љу де да на у чи оно ме што
смо за бо ра ви ли – при род но сти, искре но сти,
не по сред но сти, вер но сти и мно го че му дру-
гом што пред ста вља ра дост жи во та. Та мо где
је пас, не ма до са де, не ма уса мље но сти, ре-
зиг на ци је, па сив но сти”, на пи сао је про фе сор
др Рат ко Бо жо вић, кул ту ро лог и аутор мно-
го број них со ци о ло шких сту ди ја, ко ји је ши ру
чи та лач ку пу бли ку при ву као и де лом са свим
раз ли чи тог жан ра – „Пси и њи хо ви при ја те-
љи”, по све ће ним ње го вом мал те зе ру Бо ни.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња књи га је до-
би ла још два на став ка у ко ји ма су при ло ге
да ле и сво ја ис ку ства из не ле мно го број не
лич но сти из све та кул ту ре и умет но сти, по-
зна те и као љу би те љи и вла сни ци па са.

Мно ги од њих огла си ли су се и по во дом
не дав них те шких ин ци де на та у ко ји ма су
пси би ли не по сред ни ви нов ни ци, упо зо ра-
ва ју ћи на чи ње ни цу да за по на ша ње жи во-
ти ње од го вор ност у нај ве ћем бро ју слу ча је-
ва сно се опет љу ди, јер ако је га зда на си лан,
ни ње гов пас не ће би ти дру га чи ји.

У Ср би ји је зва нич но ре ги стро ва но
708.000 па са и 36.000 ма ча ка. То су по да ци
из цен трал ног ре ги стра Упра ве за ве те ри ну
Ми ни стар ства по љо при вре де, док је ства-
ран број ви ше стру ко ве ћи и мо же са мо да
се на слу ти. Упра во у том рас ко ра ку кри је се
од го вор на мно га пи та ња о бри зи и не бри-
зи и суд би ни за пу ште них, не чи по ва них, не-
вак ци ни са них, лу та ју ћих бес кућ ни ка.

За уз врат, њи хо ва срећ ни ја са бра ћа, ако
су ле по удо мље на, и код до брих љу ди, мо-
гу са мо да чи не ра дост и се би и сво јим го-
спо да ри ма. Убла жа ва ње де пре си је је дан
је од пр вих по вољ них ефе ка та дру же ња са
љу бим ци ма, а по пра вља ње рас по ло же ња,
пра ће но опу шта њем и ума њи ва њем стре-
са, ства ра основ за ста би ли зо ва ње, од но-
сно сни жа ва ње крв ног при ти ска.

Су зби ја ње хи пер тен зи је је ва жан по ен
у збра ја њу до бро би ти ко ју до но се че тво-
ро но жни и оста ли кућ ни ме зим ци. Пре ма
сту ди ји уни вер зи те та у Кем бри џу, на ко ју
се у свом пе ри о дич ном из ве шта ју по зи ва
аме рич ки На ци о нал ни ин сти тут за здра-
вље, пр ви ефек ти на оп ште здрав стве но
ста ње ви дљи ви су већ по сле ме сец да на.
Вла сни ци љу би ма ца ма ње па те од гла во бо-
ље и пре хла де, а осим по ме ну тих бла жих
смет њи, љу бим ци до при но се и от кла ња њу
озбиљ ни јих про бле ма, по пут по ви ше ног
хо ле сте ро ла и три гли це ри да, ина че фак то-
ра ко ји до во де до обо ље ња ср ца.

За ни мљи во је да су у гру пи ис пи та ни ка
до бри ре зул та ти би ли уоче ни не за ви сно од
дру гих еле ме на та, ис хра не, пу ше ња и жи-
вот них на ви ка. А ка да се ин фаркт ипак до-
го ди, при су ство љу би ма ца по ве ћа ва шан се
за пре жи вља ва ње. Пре ци зног об ја шње ња
не ма, али по ка за ло се да онај ко га код ку ће
че ка ње гов вер ни пра ти лац има из гле де да
по сле ср ча ног уда ра по жи ви бар го ди ну да-
на ду же од оних дру гих.

Али, пре и по сле све га, нај ви дљи ви ји ути-
цај че тво ро но шца на на чин жи во та ње го вог
вла сни ка огле да се у сва ко днев ној оба ве зи
из во ђе ња у шет њу. Ни шта то ли ко не по ма-
же до број кон ди ци ји и одр жа ва њу фор ме
као ра но уста ја ње и из ла же ње на свеж ва-
здух ка кво год би ло вре ме, зи ма, снег, ки ша,
ма гла.

Онај ко ме та ко по чи ње дан, има енер ги је
и рас по ло же ња да лак ше и ефи ка сни је оба-
ви дру ге днев не по сло ве. А при том, што је
мо жда и нај ва жни је, ту је и „дру штве на мре-
жа” „куч ка ра”. Иза ђе те у парк са сво јим љу-
бим цем два-три да на за ре дом и већ има те
но ве по зна ни ке са ко ји ма пр во раз ме ни те
по не ку, а ка ко вре ме про ла зи, мо же те и да
се спри ја те љи те. Увек се по ја вљу је не ко но-
ви и круг се та ко ши ри.

Кад има те пса, не мо гу ће је да оста не те
изо ло ва ни и уса мље ни. Ка ко упра во ода-
тле по ти чу мно ги про бле ми, у тој тач ки се и
ре ша ва ју, у дру штву, у при јат ној ат мос фе ри,
шет њи по зе ле ни лу, са по гле дом на раз дра-
га ног љу бим ца ко ји јур ца на о ко ло, та ко ђе
са сво јим дру штвом.

Д. Дра гић

ЧЕ ТВО РО НО ЖНИ ДРУ ЖБЕ НИ ЦИ, ВИ ШЕ ОД ПРИ ЈА ТЕ ЉА

Та див на ство ре ња

Мно же се 

на уч ни до ка зи

да, осим 

ра до сти и 

за до вољ ства,

кућ ни љу бим ци 

до при но се 

очу ва њу и

по бољ ша њу

чо ве ко вог

фи зич ког 

здра вља
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На „Гло бал ном ин дек су
пен зи ја” за ову го ди ну 
ни јед на зе мља ни је
до би ла пе ти цу

Уокол но сти ма ка да се по-
след њих го ди на сву да ме-
ња ју пен зиј ски си сте ми, у 

на сто ја њу вла да да у но вим фи-
скал ним и де мо граф ским ре ал-
но сти ма обез бе де фи нан сиј ску 
си гур ност они ма чи ји је рад ни 
век за вр шен, с јед не стра не, 
а сма ње бу џет ске де фи ци те, с 
дру ге – ни је ло ше по за ба ви ти се 
при ме ри ма оних ко ји су у овој 
обла сти успе шни ји од дру гих.

Али пре то га тре ба утвр ди ти – 
ко су ти успе шни ји. Је дан од по у-
зда них кри те ри ју ма је „Гло бал ни 
ин декс пен зи ја”, ко ји са ста вља ју 
аустра лиј ска кон сул тант ска ку ћа 
„Мер сер” и та мо шњи Цен тар за 
фи нан сиј ске сту ди је.

Ин декс пра ти зби ва ња на 
пен зиј ском фрон ту у 16 зе ма-
ља ОЕЦД-а (Ор га ни за ци ја за 
еко ном ску са рад њу и раз вој, 
еко ном ски клуб са 34 чла ни це). 
Нај но ви ји ин декс, об ја вљен 11. 
ок то бра, кон ста ту је ста ру исти-
ну – да не ма са вр ше ног пен-
зиј ског си сте ма, али и пру жа 
до ка зе да се у но ше њу са овим 
те шким про бле ми ма не ки ипак 
бо ље сна ла зе и то уре ђу ју успе-
шни је од дру гих.

Ни јед на зе мља чи ји су си сте-
ми де таљ но про а на ли зи ра ни 
ни је до би ла „пе ти цу” (ви ше од 
80 ин дек сних по е на), али их је 
не ко ли ко са свим бли зу то га.

На пр вом ме сту не ма про ме-
на. Нај бо љи пен зиј ски си стем 
и да ље је онај у Хо лан ди ји. По-
сле про шло го ди шњег па да на 4. 
ме сто, Аустра ли ја се вра ти ла на 
дру гу по зи ци ју, док је брон за на 
ме да ља у ру ка ма у овом (и сва-
ком дру гом) по гле ду по сто ја них 
Швај ца ра ца. На че твр том, од но-
сно пе том ме сту су Швед ска и 
Ка на да.

Шта је то што Хо лан ђа не, 
Аустра ли јан це и Швај цар це из-
два ја од дру гих?

То је пре све га чи ње ни ца да 
су њи хо ви аспек ти со ци јал них 
др жа ва не са мо раз ви је ни, не го 
и фи скал но одр жи ви. У све три 
зе мље, на при мер, мај ка ма ко је 
оста ју код ку ће да од га ја ју де цу 
да ју се ве о ма при стој не по ро-
диљ ске на док на де. На дру гој 
стра ни, пен зи је ко је ис пла ћу ју 
ком па ни је сма њу ју при ти сак на 
др жав не си сте ме. Све у све му, 
оне има ју ону вр сту рав но те же 
на ко јој им дру ги за ви де.

Хо ланд ски си стем има два 
глав на сту ба. Је дан је др жав-
на пен зи ја ко ја је иста за све, и 
на ко ју се до да је она из рад ног 
од но са. Иако не по сто ји за кон-
ска оба ве за да за по сле ни упла-

ћу ју у пен зиј ски фонд, у прак си
то чи ни њих ви ше од 90 од сто.
Хо ланд ски пен зиј ски фон до ви
се и ина че ис ти чу по то ме што,
у по ре ђе њу са они ма из оста-
лих зе ма ља са „Гло бал ног пен-
зиј ског ин дек са”, има ју нај ве ће
при но се. За пе ри од из ме ђу ово-
го ди шњег и лањ ског из ве шта ја,
њи хо ве ин ве сти ци је су се опло-
ђа ва ле по сто пи од 18 од сто.

Хо лан ди ја је без сум ње бо га та
зе мља и ор га ни зо ва но дру штво.
Про се чан при ход по ста нов ни-
ку та мо је 43.500 евра го ди шње
(про сек ОЕЦД-а је 27.000). За
пен зи је др жа ва из два ја 4,7 од-
сто бру то на ци о нал ног про из-
во да, док је на ни воу ОЕЦД тај
из да так се дам од сто.

Оче ки ва ни жи вот ни век у
мо мен ту пен зи о ни са ња (са 65
го ди на) та мо је 83,4 го ди не, а
по сто так пен зи о не ра пре ма
рад но ак тив ном ста нов ни штву
је 24,1 од сто.

По је ди нач на др жав на пен зи-
ја, са пра знич ним до дат ком, из-
но си 12.718 евра го ди шње (не-
што ви ше од хи ља ду ме сеч но),
и то је, по пра ви лу, око тре ћи не
укуп них при ма ња та мо шњих
пен зи о не ра, што зна чи да су
дру ге две тре ћи не „за ра ђе не”,
да кле сте че не упла та ма у фонд
то ком рад ног ве ка.

У Хо лан ди ји по сто ји ви ше од
600 пен зиј ских фон до ва, ко ји у

90 од сто слу ча је ва по слу ју по
прин ци пу „де фи ни са них бе не-
фи та”: за по сле ни уна пред зна ју
шта ће им, ка да бу ду пен зи о не ри,
до не ти оно што сва ког ме се ца за
пен зи је из два ја ју од сво јих пла та.
Пен зи ја се из ра чу на ва на осно ву
про се ка за ра да то ком це ле ка ри-
је ре, че му се при ли ком фи нал ног
об ра чу на при до да је 1,3 од сто из-
но са за вр шне пла те. Пен зи о не ри
углав ном при ма ју око 70 про це-
на та по след ње пла те.

У Хо лан ди ји ни је по ста вље на
гра ни ца за мак си мал ну пен зи-
ју. Ускла ђи ва ње пен зи о нер ских
при ма ња са по ра стом тро шко-
ва жи во та ни је пред ви ђе но за-
ко ном, али се у прак си оно вр-
ши за ве ћи ну пен зи ја.

За ни мљи во је да је уки ну то
и пре вре ме но пен зи о ни са ње –
ра ни је је по сто ја ла мо гућ ност
да се рад ни век окон ча и са на-
вр ше них 60 го ди на – са обра-
зло же њем да се ти ме „сти му ли-
ше тр жи ште ра да”. Та ко ђе ни је
мо гу ће не оти ћи у пен зи ју кад
се на пу ни 65.

Пен зи је при то ме ни су из у зе-
те од опо ре зи ва ња. Пен зи о не-
ри пла ћа ју 13,25 од сто сво јих
опо ре зи вих при хо да за оп ште
здрав стве но оси гу ра ње, док они
са пен зи ја ма ве ћим од 31.000
евра го ди шње здрав стве но оси-
гу ра ње пла ћа ју у це ло сти.

М. Бе кин

НЕ МА СА ВР ШЕ НОГ ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА, АЛИ НЕ КИ СУ БО ЉИ ОД ДРУ ГИХ

Хо лан ђа ни, па Аустра ли јан ци
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Нај број ни ја ге не ра ци ја
не ка да шње чу ве не ни-
шке Др жав не тр го вач-

ке ака де ми је (1948/51) ма ло се
„осу ла”, али се и да ље де се ти не
чи лих и ве се лих, вре ме шних
„ђа ка” сва ке го ди не оку пља да
обе ле жи дан ка да су ма ту ри ра-
ли. Са ста ну се пр во у дво ри шту
сво је ста ре шко ле, са да шње
Гим на зи је „9. мај”, да ожи ве ле па
се ћа ња на ђач ке не ста шлу ке, да
се при се те дру го ва ко је су во ле-
ли и про фе со ра ко је су по што-
ва ли.

По себ но се при пре ма ју за
тај дан и кре ну пут Ни ша из
це ле Ср би је – из Но вог Са да,
Бе о гра да, Свр љи га, Пи ро та,
Вра ња... и та ко већ ше зде сет
го ди на. И да ље се осло вља-
ва ју ста рим на дим ци ма – Чо-
че, Жи жа, Бо ги, Сто ле Жа бац и
увек под се те на по не ки ста ри-

но ви до жи вљај ко ји је мо жда 
не ком досад већ иш чи лио из 
се ћа ња.

Вред на сва ког по што ва ња је 
та ква ге не ра ци ја ко ја се тру ди 
да са чу ва од за бо ра ва до га ђа је 

и љу де, и вре ме ле по и те шко, 
у ко ме су књи ге би ле рет кост 
а бо ра вак на по љу по сле осам 
уве че до пу штен са мо уз одо бре-
ње ди рек то ра. У том на сто ја њу 
пре до ста го ди на по че ли су да 
ства ра ју „Успо ме нар”, же ле ћи да
за у век за бе ле же да је по сто ја ла 
ге не ра ци ја ко ја се то ли ко пу та 
са ста ја ла, увек ве се ла, спрем на 
на ша лу и пе ва ње, и жељ на су-
сре та са ста рим ко ле га ма. Та ко 
ће ова не сва ки да шња мо но гра-
фи ја, чи ји је аутор Сто јан Мар ја-
но вић, за у век све до чи ти о, ка ко 
ка жу, ге не ра ци ји ко ја је ве ро-
ва ла у зве зде, а ако их мо жда и 
ни су до се гли, оста ли су чи стог 
обра за.

М. Јо ва но вић

На под руч ју По жа рев ца жи ви
16.210 пен зи о не ра у два град-
ска (По жа ре вац и Ко сто лац),
два при град ска и 26 се о ских
на се ља. Од укуп ног бро ја пен-
зи о не ра, ста ро сних је 5.870, ин-
ва лид ских 3.147, по ро дич них
3.130, пен зи о не ра са мо стал них
де лат но сти 590, по љо при вред-
них 2.773 и оста лих (вој них и
ино стра них) 790 пен зи о не ра.

Ра зним ак тив но сти ма је об у-
хва ће но око 7.500 пен зи о не ра
ко ји су чла но ви Удру же ња и

пла ћа ју чла на ри ну, али то је ма-
ње од пла ни ра ног јер је пред-
ви ђе но да 60 од сто це ло куп не 
по пу ла ци је бу де об у хва ће но 
члан ством.

Ба ве ћи се ег зи стен ци јал ним 
пи та њи ма, Удру же ње пен зи о не-
ра је у про шлој го ди ни обез бе-
ди ло ис по ру ку 14.000 то на угља 
за огрев у По жа рев цу и 12.000 
то на за пен зи о не ре у град ској 
оп шти ни Ко сто лац, на од ло же-
но пла ћа ње у шест ме сеч них 
ра та. У са рад њи са ло кал ном са-

мо у пра вом обез бе ђе на су сред-
ства за бес плат ну на бав ку ле ко-
ва за ви ше од 700 пен зи о не ра, а 
бес пла тан пре воз у ло ка лу има 
њих 275 ста ри јих од 70 го ди на.

Из соп стве них сред ста ва, 
у два на вра та, обез бе ђе но је 
око 600 па ке та по мо ћи за ма-
те ри јал но нај у гро же ни је чла-
но ве Удру же ња, а у са рад њи са 
Фон дом ПИО омо гу ћен је бес-
пла тан ре кре а тив ни бо ра вак у 
ба ња ма и ле чи ли шти ма за 97 
пен зи о не ра.

У про шлој го ди ни по себ на
па жња је по све ће на, а за то је 
вла да ло и нај ве ће ин те ре со ва-
ње, ра зним кул тур но-за бав ним 
ак тив но сти ма и пу то ва њи ма. 
Оку пља њи ма и дру же њи ма, би-
ло их је 12, при су ство ва ло је ви-
ше од 1.100 чла но ва, а за 11 екс-
кур зи ја по по зна тим ме сти ма 
Ср би је при ја ви ло се 592 чла на 
удру же ња. Ор га ни зо ва но је и 
ле то ва ње за две гру пе пен зи о-
не ра у Па ра ли ји, у Грч кој.

Ми ро слав Сте па но вић

НЕ КА ДА ШЊИ МА ТУ РАН ТИ НИ ШКЕ ТР ГО ВАЧ КЕ АКА ДЕ МИ ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ШЕСТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА ДРУ ЖЕ ЊА

„Успо ме нар” јед не ге не ра ци је

Ста ра ле ген да

– ожи ве ла
Је дан од ма ту ра на та из ове чу-

ве не ге не ра ци је је и Дра го љуб

Ж. Ми лој ко вић Дра жа, пи сац

и ху мо ри ста, и аутор ви ше од

осам де сет чла на ка из обла-

сти еко но ми је. У свом пр вом, 

не дав но об ја вље ном ро ма ну

„Спе ру шка ни цвет”, пи са ном

на ди ја лек ту род ног кра ја, 

ожи вља ва ју ћи ста ру ле ген ду 

из За пла ња, Ми лој ко вић је ис-

пи сао пра ву хро ни ку о љу ди ма 

и до га ђа ји ма.

ПО ЖА РЕ ВАЦ

План – повећање чланства

Драгољуб Милојковић Дража
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Удру же ње пен зи о не ра из 
оп шти не Осе чи на, на осно ву 
спи ско ва ко је су са чи ни ле ме-
сне за јед ни це и ме сни од бо ри, 
обез бе ди ло је и по де ли ло по-
моћ за 165 сво јих чла но ва са 
ни жим при ма њи ма. Они су до-
би ли па ке те са основ ним жи вот-
ним на мир ни ца ма (ше ћер, уље, 
бра шно и пи ри нач), а ов да шња 
пен зи о нер ска ор га ни за ци ја 
олак ша ва свом члан ству жи вот 
у „тре ћем до бу” и та ко што га 
снаб де ва огре вом, зим ни цом, 
ме сом и ме сним про из во ди ма, 
под по вољ ни јим усло ви ма и на 
ви ше ра та. По ред то га, ор га ни-
зу ју и раз не ви до ве дру же ња, 
за ба ва и јед но днев них из ле та 
до по зна тих де сти на ци ја у Ср-
би ји и Ре пу бли ци Срп ској.

Та ко су у овој го ди ни, о тро-
шку удру же ња, пен зи о не ри из 

Осе чи не об и шли Гор њу Треп-
чу, Ма та ру шку ба њу, ма на стир 
Жи ча и Вр њач ку Ба њу. Кра јем 
ју на је, у Осе чи ни, за 256 пен зи-
о не ра и њи хо вих го сти ју ор га-
ни зо ва но „Пен зи о нер ско ве че” 
са за ни мљи вим про гра мом – у 
пр вом де лу, у са ли До ма кул-
ту ре, одр жан је кон церт КУД-а 

„Кру шик пла сти ка”, а по сле то га
је усле ди ла за ба ва и дру же ње
за пам ће ње. За хва љу ју ћи број-
ним до на то ри ма це не су би ле
при сту пач не за сва ког ко је по-
же лео да на овај на чин улеп ша
пен зи о нер ске да не.

У сеп тем бру је де ле га ци ја
удру же ња бо ра ви ла у Дво ро ви-

ма код Би је љи не, на тра ди ци о-
нал ном ме ђу ре ги о нал ном дру-
же њу пен зи о не ра из Сем бе ри је
и из Зла ти бор ског, Ма чван ског
и Ко лу бар ског окру га. Бо гат низ
ово го ди шњих ак тив но сти за-
кљу чен је у ок то бру, из ле том на
Опле нач ку бер бу.

– Све што је до са да ура ђе но
на по ди за њу ква ли те та жи во та
чла но ва на шег удру же ња, ко је
оку пља 3.008 пен зи о не ра (2.053
по љо при вред них, 857 рад нич-
ких и 97 за нат ских), ре а ли зо ва-
но је за хва љу ју ћи до број са рад-
њи са ло кал ном са мо у пра вом
и при вред ним ко лек ти ви ма из
оп шти не Осе чи на, ко ји има ју
ве ли ко раз у ме ва ње за све на ше
ак ци је, же ље и по тре бе – ис ти-
че пред сед ник удру же ња, Бо-
ри во је Ни ко лић.

Д. Са вић

Усе лу Но во Ко ри то, код ва ро ши це Ми-
ни ће во, на до мак гра ни це са Бу гар-
ском, на об рон ци ма Ста ре пла ни не

одр жа на је пе та Ши пу ри ја да, ко ја има за
циљ по пу ла ри са ње здра ве хра не из при-
ро де. Ова ту ри стич ка и при вред на ма ни фе-
ста ци ја до би ла је ме ђу на род ни ка рак тер,
јер су по ред до ма ћи на и уче сни ка из це ле
Ср би је сво је про из во де од шип ка, али и
оне ин спи ри са не овом биљ ком, при ка за-
ли и го сти из Ита ли је, Сло ве ни је, Аустри је и
Хр ват ске. На број ним штан до ви ма у згра ди
За дру жног до ма и ис пред ње га би ли су из-
ло же ни ра зно вр сни про из во ди од ши пур-
ка, што је по ка за тељ да су ме шта ни при хва-
ти ли Ши пу ри ја ду и да су за ин те ре со ва ни за
пре ра ду овог во ћа у пек мез, ви но, ра ки ју,
со ко ве...

Би ло је до ста по се ти ла ца ко ји су ку по ва-
ли по мно ги ма нај леп ши пек мез од шип ка,
чај и дру ге про из во де, али и на род не ру ко-
тво ри не из овог кра ја. И ове го ди не је био
бо гат кул тур но-за бав ни про грам ко ји је,
као и ла не, имао по себ но обе леж је. Про-
шле го ди не је то би ло по ста вља ње ка ме-
на те мељ ца за бу ду ћи „цен тар све та”, а ове
пред ста вља ње „мај ке и ћер ке шип ка”, а то
су Иван ка и Мар ти на Ра ди са вље вић, ко је
су би ле оде ве не у „уни фор му” од ши пу ра ка.
Оне су про мо ви са ле иде ју да се од на ред не
го ди не би ра мис ове ма ни фе ста ци је.

По кре тач и ор га ни за тор Ши пу ри ја де је
ака дем ски сли кар То пли ца Иг ња то вић, ро-
дом из овог се ла, ко ји са да жи ви у Сло ве ни-
ји. То пли ца ка же да у не так ну тој при ро ди, у
по гра нич ном по ја су са Бу гар ском, ши пур ка
има у из о би љу, а има га и на це лом под руч-
ју кња же вач ке оп шти не, па се мо же ре ћи да
је већ по стао њен бренд. Са ша Иг ња то вић,
ди рек тор Ту ри стич ке ор га ни за ци је Кња-
жев ца, ка же да ова ма ни фе ста ци ја по ста је
тра ди ци о нал на, и да ши пу рак са др жи ви ше
ви та ми на Це од по је ди них агру ма.

У про па ганд не свр хе и ове го ди не су на-
пра вље ни су ве ни ри и бе џе ви са ло гом овог
во ћа, а отво ре на је и из ло жба сли ка на те-
му ши пу рак. Про гла ше ни су и по бед ни ци
ма ни фе ста ци је у ка те го ри ја ма: нај ве ћи и
нај леп ши ши пак, нај бо љи пек мез, нај бо љи
ли ков ни и ли те рар ни ра до ви на ову те му,
нај о ри ги нал ни ји ре цепт, нај леп ше уре ђе на
те зга. У про гра му су уче ство ва ли и уче ни ци
Основ не шко ле „Ди ми три је То до ро вић Ка-
плар” из Кња жев ца.

Дра гић Ђор ђе вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ОСЕ ЧИ НЕ

По моћ чла но ви ма са ни жим при ма њи ма

У НО ВОМ КО РИ ТУ КОД КЊА ЖЕВ ЦА

Одр жа на пе та Ши пу ри ја да
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КЊА ЖЕ ВАЦ

По се та Гр зи код 
Па ра ћи на

У ор га ни за ци ји Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да, 
пен зи о не ри из Кња жев ца су, по чет ком ок то бра, про ве ли дан 
у Гр зи, код Па ра ћи на, и ужи ва ли у при род ним ле по та ма овог 
ме ста. По се ти ли су ма на стир Све та Пет ка, у близини Гр зе, као 
и ма на стир Леш је са цр квом По кро ва пре све те Бо го ро ди це, 
не да ле ко од Па ра ћи на.

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да са мо у овој го-
ди ни ор га ни зо ва ла је за пен зи о не ре де се так јед но днев-
них и дво днев них из ле та. Об и шли су За је чар, Кла до во, 
Атом ску ба њу код Чач ка, Ре сав ску пе ћи ну, ма на стир Све та 
Пет ка код Алек син ца, Ниш, а би ли су и на ро шти љи ја ди у 
Ле сков цу, у ма на сти ру Жи ча, на Зла ти бо ру, Та ри и Ста рој 
пла ни ни.

У Кња жев цу има око 3.000 чла но ва пен зи о нер ске ор га ни-
за ци је и ве о ма су ак тив ни. Д. Ђ.

КО ВА ЧИ ЦА

Све ча ност за 80 плус
Ка ко ја вља Сло бо дан

Па ви ће вић, пред сед-
ник пен зи о не ра Ко ва-
чи це, њи хо во удру же-
ње је, 11. ок то бра, по-
во дом ме се ца ста рих,
ор га ни зо ва ло све ча ни
при јем и дру же ње за
нај ста ри је чла но ве,
оне ко ји су на вр ши ли
ви ше од 80 ле та.

За око 40 ста ри јих
ко ле га при ре ђен је 
леп про грам и дру же-
ње уз ка фи цу и за ку ску, а уру че ни су им и при год ни по кло-
ни. То ком све ча но сти про ра ди ле су и емо ци је, те се ба ка ма
и де ка ма ис кра ла и по не ка су за, јер су се све му што је при-
ре ђе но искре но об ра до ва ли и уве ри ли се да ни су за бо ра-
вље ни. М. М.

НИШ

По де ље но 600
па ке та

По во дом обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног ме се ца со ли дар-
но сти са ста ри ма Удру же ње пен зи о не ра Ни ша по кло ни ло
је сво јим чла но ви ма око 600 па ке та, ку пље них соп стве ним
сред стви ма. Па ке те у ко ји ма су би ле основ не жи вот не на-
мир ни це до би ла су ста ра и из не мо гла ли ца по сле „ви зи те” 
ко ју су оба ви ле ко ми си је за со ци јал на пи та ња свих 88 ме-
сних од бо ра. Ак ци ју је из вео Ак тив же на удру же ња ни шких
пен зи о не ра, са пред сед ни цом Мир ја ном Ми тро вић на че-
лу, а ко ор ди ни рао је се кре тар удру же ња, До бро сав Ми лен-
ко вић.

Ово је би ла још јед на у ни зу ак ци ја ко је Удру же ње пен зи о-
не ра Ни ша чи ни за сво је нај у гро же ни је чла но ве. С. Н.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Про сла ви ли дан
ста ри јих

При год ном све ча но шћу, уз на ступ фол кло ри ста ЦЗК „Ма-
су ка” из Ве ли ке Пла не, ов да шње удру же ње пен зи о не ра 
про сла ви ло је Дан ста ри јих. По здра вља ју ћи чла но ве и го-
сте, Пе ри ша Бо јић, пред сед ник ве ли ко пла њан ских пен зи о-

не ра, го во рио је о про шло го ди шњем ра ду и ак тив но сти ма 
удру же ња. Ис та као је да се за члан ство ре дов но на ба вља ју 
огрев, основ не жи вот не на мир ни це, па ке ти са су хо ме сна-
тим про из во ди ма. По ред то га, ре као је Бо јић, ре дов но се 
оби ла зе и по ма жу бо ле сни, со ци јал но угро же ни и си ро ма-
шни пен зи о не ри.

Про сла ви су при су ство ва ли и пред сед ник оп шти не Ве ли ка 
Пла на, Де јан Шул кић, пред сед ник Скуп шти не оп шти не, Ми-
о драг Тир на нић, члан оп штин ског ве ћа, Жељ ко Ра јић, као и 
пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев-
ске Па лан ке са са рад ни ци ма.

За успе шну са рад њу и пру же ну по моћ, Пе ри ша Бо јић је, у 
име удру же ња, уру чио за хвал ни це Де ја ну Шул ки ћу, Ми ло ва-
ну Јак ни ћу из „Ју го пре во за” и Здрав ку Ма рин ко ви ћу, јед ном 
од нај ак тив ни јих пен зи о не ра у про те клом пе ри о ду. Сл. К.

Слободан Павићевић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2011. 23

КО СЈЕ РИЋ

До не ли ви на
и гро жђа

И чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Ко сје рић че сто
иду на из ле те, оби ла зе ћи ле по те Ср би је, зна ме ни та ме ста и ма-
на сти ре. Та ко су не дав но би ли у Алек сан дров цу, на за вр шном
де лу ма ни фе ста ци је по све ће не ви ну и гро жђу. Чи тав дан су

ужи ва ли, а у по врат ку су део вре ме на одво ји ли и за по се ту Вр-
њач кој Ба њи.

Углав ном, ка да се ауто бус пун пен зи о не ра вра тио у Ко сје-
рић, ге пе ци су би ли пу ни бо ца ви на и гај би гро жђа, али и бањ-
ске во де, а чла но ви удру же ња су се већ рас пи ти ва ли за сле де-
ћу де сти на ци ју. М. Г.

Угаљ до кућ ног пра га
Ви ше од 600 то на угља за огрев под по вољ ним усло ви ма,

из руд ни ка „Ко лу ба ра”, обез бе ђе но је за нај ста ри је жи те ље
љу бо виј ског кра ја уз по моћ ов да шње ор га ни за ци је пен зи о-
не ра. Це на угља се, за ви сно од ква ли те та и усло ва ис по ру ке,
кре та ла од 5.500 до 11.000 ди на ра по то ни, на пет ме сеч них
ра та. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка ор га ни за ци је, Ми ли са ва
Ђо ки ћа, угаљ је љу бо виј ским пен зи о не ри ма до пре мљен до
кућ ног пра га, а уско ро ће по по вољ ним це на ма мо ћи да на-
ба ве и зим ни цу. М. М.

ЉУ БО ВИ ЈА

Дру же ње пен зи о не ра

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Љу бо ви ји, по во дом 
ок то бра, ме се ца ста рих, ор га ни зо ва ла је дру же ње пен зи о не ра 
из за пад не Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске на ко ме је би ло ви ше 
од 500 уче сни ка.

– Већ го ди на ма ор га ни зу је мо ова ква дру же ња. Са да су нам 
у го сте до шли пен зи о не ри из Ужи ца, Ча је ти не, Ма лог Звор ни-
ка, Ло зни це, Бо га ти ћа, Шап ца, као и из Би је љи не и Угље ви ка 
у Ре пу бли ци Срп ској – ка же Ми ли сав Ђо кић, пред сед ник љу-
бо виј ског удру же ња и до ма ћин де ша ва ња, до да ју ћи да ова кви 
ску по ви по ка зу ју да удру же ња тре ба да слу же и за оку пља ња 
пен зи о не ра на ко ји ма се они дру же, упо зна ју, ве се ле, јер их то 
окре пљу је и про ду жа ва им жи вот.

– На дру же њу у Љу бо ви ји би ло је 85 пен зи о не ра из Би је љи-
не и Угље ви ка, од ко јих су мно ги пр ви пут бо ра ви ли у овом 
пре ле пом ме сту. Ор га ни за тор је при ре дио леп до чек за нас из 
Ре пу бли ке Срп ске и оду ше вље ни смо тим ге стом. Би ла је при-
пре мље на и бо га та тр пе за, уве се ља вао нас је ве о ма до бар ор-
ке стар, па је дру же ње тра ја ло да зо ре – ка же Дра го љуб Са вић 
из Би је љи не. М. М.

ЗА ЈЕ ЧАР

До жи ве ти сто ту
По чет ком ок то бра, у са ли по зо ри шта Ти моч ке кра ји не „Зо-

ран Рад ми ло вић”, при ре ђен је кул тур но-умет нич ки про грам
„До жи ве ти сто ту”. На отва ра њу ма ни фе ста ци је го во рио је То-
ми слав Вељ ко вић, се кре тар Удру же ња пен зи о не ра За је ча ра, а
по том су се у јед но и по ча сов ном про гра му сме њи ва ли ама те-
ри из три град ска КУД-а. Нај за па же ни ји су би ли во кал ни со ли-
сти Ве ра Ко стић, из КУД-а „Пен зи о нер”, Ан ђе ла Илић, из КУД-а
„Ни ко ла Па шић” и омла дин ски фол клор Кул тур но-умет нич ког
дру штва „Мла дост” ко ји се пред ста вио „Ха лов ским игра ма”, у
ко ре о гра фи ји Ми ло ра да Ми лен ко ви ћа. М. С.
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ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен

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

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

Некад и сад

Хо да мо овим на шим бе о град ским ули ца ма и 
гле да мо ка ко нам наш град, из да на у дан, по ста-
је све леп ши, али не и чи сти ји. Ка да по гле да мо у 
тро то а ре, ви ди мо да се ни шта не ме ња на бо ље, 
не го је све го ре – ули це је су об но вље не, тро то-
а ри по пло ча ни, али пр љав шти не и от па да ка на 
све стра не. А да бу де још го ре, тро то а ре је пре-
кри ла ле пљи ва мре жа ми ли о на ута ба них жва ка-
ћих гу ма ко је ви ше ни ко не мо же да ски не, сем 
мо жда не ка ма ши на ко ју ми не мо же мо ку пи ти 
јер је пре ску па.

Ре сор но ми ни стар ство је би ло на ја ви ло за кон 
о ка жња ва њу еко ло шких пре ступ ни ка и чак 20 
кон тро ло ра за ову на шу ме тро по лу, а нај ве ћу 
по ле ми ку иза зва ла је пред ви ђе на ка зна за ба-
ца ње жва ка по ули ци од 20.000 ди на ра. Пи та ње 
је би ло да ли ће она по мо ћи да се раз ви је свест 
на шег чо ве ка да тре ба да чу ва око ли ну, или ће 

га до ве сти са мо до то га да чу ва свој џеп, па ће
из тог стра ха па зи ти где ба ца жва ку. Још го ре ће
би ти ако бу де мо че ка ли да поч не еду ка ци ја мла-
дих кроз шко ле и да се њи хо ва свест до ве де до
ни воа да нам не тре ба ју ни ка кве ка зне не ме ре
за очу ва ње око ли не.

Ни су се ни дру ги на ро ди од мах на у чи ли шта
ва ља а шта не ва ља док их ни су уда ри ли по џе пу.
Ако бу де мо при ме њи ва ли ове ка зне, би ће наш
Бе о град као Син га пур где ули це бли ста ју од чи-
сто ће. Код њих су ка зне до ве ле до то га да свест
чо ве ка ра ди ре флек сно, за то ће оне, по ла ко али
си гур но, и свест на шег чо ве ка до ве сти до то га
да, у по чет ку са мо по шту ју ћи за кон због ка зне,
ка сни је поч не да по шту је и сво је ули це, пар ко ве
и соп стве на дво ри шта.

Алек сан дар Ми ло са вље вић,
Бе о град

Еколошке дилеме

По љо при вре да па
ин ду стри ја и за нат ство

Кра ље ви на Ју го сла ви ја по љо при вред на је зе мља, у ко јој се пре ко 80 по сто
жи тељ ства ба ви об ра ђи ва њем и кул ту ром зе мље. За на том, тр го ви ном и
ин ду стри јом ба ви се у све му са мо око 10 по сто ста нов ни штва. Ипак, у по-
след њих пет на ест го ди на по ди гла се до ма ћа ин ду стри ја и за нат ство у 
то ли кој ме ри, да се нај глав ни ји и на ма нај по треб ни ји про дук ти из ра ђу ју 
код ку ће, а не ки се да па че из во зе и у ино стран ство.

У тој при вред ној де лат но сти за по сле но је да нас у вре ме при вред не кри-
зе око 750.000 рад ни ка и на ме ште ни ка. Са чла но ви ма по ро ди ца си гур но ви-
ше од је дан ми ли јун пет сто ти на хи ља да ду ша. При ли ке у ко ји ма тај свет
жи ви те шке су пре ко све га. Рад ни усло ви, а на ро чи то над ни це ма ну ел них 
рад ни ка, рђа ви су уна точ мо дер ног рад нич ког за ко но дав ства, ко је је на
сна зи, а по ко јем рад на сна га тре ба да сто ји под за шти том др жа ве.

(Из ве штај о по сло ва њу и за кључ ним ра чу ни ма Сре ди шњег уре да

за оси гу ра ње рад ни ка за 1934, За греб 1935)

Раст за по сле но сти у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји
На еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у сеп тем бру

је би ло ре ги стро ва но 721.043 не за по сле них, што је за 16.117 ма ње
не го ла не. У од но су на ав густ, број не за по сле них је сма њен за 3.227,
од но сно за 0,45 од сто. Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста-
ти сти ку, из ан ке те о рад ној сна зи спро ве де ној у апри лу ове го ди не,
сто па не за по сле но сти је 19,2 од сто, а број не за по сле них 573.000. По-
да ци РЗС по ка зу ју и да је у ју лу у Ср би ји би ло за по сле но 1.755.372 ли-
ца, што је за 134 ви ше не го у ју ну, а за 52.036 ма ње не го у ју лу про шле
го ди не. У овом сма ње њу бро ја за по сле них у од но су на јул про шле
го ди не чак 49.890 осо ба је при па да ло пред у зет нич ком сек то ру.

У за бе ле же ном ра сту бро ја за по сле них, у ју лу је нај ви ше но во при-
мље них рад ни ка би ло у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји – 969, а овај по да-
так се мо же сма тра ти јед ним од нај бо љих у про те кле 23 го ди не ка да
је реч о ста ти сти ка ма за по сле но сти у Ср би ји. Ина че, и нај ве ћи пад
бро ја за по сле них за бе ле жен је у ин ду стри ји, гра ђе ви нар ству, по љо-
при вре ди и са о бра ћа ју. Ј. О.
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Пра во на по ро дич ну пен зи ју

Рад ни од нос по сле пен зи о ни са ња

Кад се мо ра у пен зи ју

Да се стаж не ду пли ра

Нај ни жи из нос пен зи је

?
Де јан Ко ту ро вић, Ва ље во: Отац ми је пре ми нуо не дав но,

имао је 27 го ди на рад ног ста жа и 55 го ди на ста ро сти, а у

по след њих не ко ли ко го ди на, на кон за тва ра ња фир ме, ни-

је био у рад ном од но су, већ на би роу за за по шља ва ње. Ма ма

има 50 го ди на ста ро сти и 31 го ди ну ста жа, по след ње две го ди-

не не ра ди али је у рад ном од но су, на ли сти че ка ња за со ци јал-

ни про грам. Да ли она има пра во на по ро дич ну пен зи ју и ако

има, да ли мо ра да рас ки не рад ни од нос у сво јој фир ми?

?
На да Лу кач, Сме де ре во: Пет на е стог де цем бра ове го ди-

не ис пу ња вам услов за од ла зак у пен зи ју, ре дов ну, са 35

го ди на рад ног ста жа и 57 го ди на ста ро сти. По ис пу ње њу

усло ва ћу оти ћи у пен зи ју, али бих же ле ла и да ље да ра дим, да

скло пим уго вор са фир мом у ко јој и сад ра дим. Мо лим за са-

вет, ка кав уго вор о ра ду да скло пим, шта ми је нај бо ље чи ни ти,

а да то све бу де по за ко ну?

?
Јо ван ка Ми шко вић, Бе о град: Сход но чла ну 19 За ко на о

ПИО, оси гу ра ник сти че пра во на ста ро сну пен зи ју кад на-

вр ши (же на) 38 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 58 го-

ди на жи во та, од но сно, члан 69 (ц4) у 2011. го ди ни – 35 го ди на

ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 53 го ди не жи во та (же на). Да ли то

зна чи да ја имам пра во да ра дим и до 58 го ди на жи во та јер сам

1. 9. 2011. на пу ни ла 35 го ди на ста жа оси гу ра ња и два ме се ца,

а ро ђе на сам 16. 11. 1954, тј. имам 56 го ди на и де вет ме се ци

жи во та. По сло да вац сма тра да сам сте кла пра во на ста ро сну

пен зи ју и да тре ба да пре дам до ку мен та за оства ри ва ње сво-

јих пра ва. Да ли имам пра во на го ди шњи од мор и от прем ни

рок и, ако имам, ко ли ко и ка ква су мо ја пра ва?

?
С. За го рац, Ча је ти на: Ра дим као ле кар че ти ри го ди не у

др жав ној уста но ви. Ка ко пла ни рам уско ро да дам от каз,

ра ди од ла ска у ино стран ство, да ли по сто ји мо гућ ност да

са мо стал но упла ћу јем до при нос за пен зиј ско оси гу ра ње? Са

ин тер не та сам пре у зео обра зац зах те ва за сти ца ње свој ства

оси гу ра ни ка по чла ну 15, али ни сам си гу ран шта у мом слу ча-

ју тре ба да под не сем од до ку ме на та ко ји су на ве де ни на кра ју

зах те ва.

?
Иви ца Л., Ло зни ца: Ли цу је ре ше њем Фон да ПИО пре не-

ко ли ко го ди на при зна то пра во на ин ва лид ску пен зи ју, око

420 дин., и об ра чу нат стаж у тра ја њу од јед не го ди не и не-

ко ли ко ме се ци у Ср би ји и око 18 го ди на у Швај цар ској. Ли це је

по ку ша ло да оства ри пра во на ин ва лид ску пен зи ју и у Швај-

цар ској, али је зах тев од би јен. Да ли има пра во на пу ни из нос

ин ва лид ске пен зи је ко ји би се из ра чу нао при зна ва њем, тј. са-

би ра њем ста жа из обе др жа ве, што би би ло око 20 го ди на, или

има пра во са мо на нај ни жи из нос ин ва лид ске пен зи је по чл. 76

За ко на о ПИО? Ко ли ки је из нос нај ни же ин ва лид ске пен зи је и

где се мо же ви де ти тај по да так? Ка ко тра жи ти по нов но утвр ђи-

ва ње ви си не ин ва лид ске пен зи је, под но ше њем но вог зах те ва

или под но ше њем пред ло га за по на вља ње по ступ ка за утвр ђи-

ва ње ви си не ин ва лид ске пен зи је? На по ми њем да ће ово ли це

за три го ди не ис пу ни ти услов за ста ро сну пен зи ју по го ди на ма

жи во та.

Од го вор: Ва ша мај ка сва ка ко 
има пра во на по ро дич ну пен-
зи ју, али да би се та пен зи ја и 
ис пла ћи ва ла, рад ни од нос, тј. 
оси гу ра ње мо ра би ти пре ки-
ну то. По ро дич на пен зи ја мо же 
да се при зна без ис пла те, с тим 

да ис пла та пен зи је за поч не од
да на пре стан ка рад ног од но са.
Ка да по го ди на ма жи во та стек-
не услов за при зна ва ње пра ва
на ста ро сну пен зи ју, мо ћи ће да
би ра по вољ ни ју пен зи ју из ме ђу
по ро дич не и ста ро сне.

Од го вор: Да би сте оства ри-
ли пра во на ста ро сну пен зи ју, 
услов је да рас ки не те рад ни 
од нос. По сле пен зи о ни са ња 
мо же те да се за по сли те, али ни-
ка ко са на ред ним да ном на кон 
пен зи о ни са ња, већ мо ра да се 
на пра ви пре кид у оси гу ра њу 
бар не ко ли ко да на. На кон то-
га мо же те да за сну је те рад ни 
од нос на нео д ре ђе но вре ме, 
на од ре ђе но вре ме, по уго во-
ру о де лу, то је са свим не бит но 
и за ви си ис кљу чи во од Ва шег 

до го во ра са по сло дав цем. Док
бу де те ра ди ли по сле пен зи о-
ни са ња, ре дов но ће Вам се ис-
пла ћи ва ти Ва ша сте че на пен-
зи ја, а по сло да вац ни је у оба-
ве зи да за Вас пла ћа до при но-
се за здрав стве но оси гу ра ње
јер сте здрав стве но оси гу ра ни
као пен зи о нер. Уко ли ко Ваш
на кнад ни рад ни од нос бу де
тра јао го ди ну да на и ви ше, по
пре стан ку оси гу ра ња мо же те
оства ри ти нов из нос пен зи је,
сход но За ко ну о ПИО.

Од го вор: Ви сте сва ка ко ис-
пу ни ли услов за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, али 
то уоп ште не зна чи да мо ра те да 
оде те у пен зи ју. У пен зи ју, по За-
ко ну о ра ду, мо ра те да иде те ка-
да на вр ши те 65 го ди на жи во та, 
а ста жа сва ка ко има те до вољ-
но. То што ис пу ња ва те услов за 
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју је са мо мо гућ ност ко ју 
Ви мо же те да ис ко ри сти те, али 

не мо ра те. Ка да бу де те од лу чи-
ли да иде те у пен зи ју, сва ка ко 
ис ко ри сти те сва пра ва из рад-
ног од но са, као што су го ди шњи 
од мор за ка лен дар ску го ди ну у 
ко јој иде те у пен зи ју, и пра во на 
от прем ни ну због од ла ска у пен-
зи ју. От прем ни рок или иступ ни 
рок ни је пред ви ђен За ко ном 
о ра ду, уко ли ко ни је про пи сан 
не ким ин тер ним под за кон ским 
ак том фир ме у ко јој ра ди те.

Од го вор: Упла ту до при но са 
по чл. 15 За ко на о ПИО углав-
ном ко ри сте оси гу ра ни ци ко ји 
се на ла зе ван оси гу ра ња, али са 
пре би ва ли штем у Ср би ји. То што 
Ви од ла зи те у ино стран ство са 
на ме ром да та мо ра ди те јед ног 
да на мо же ја ко да ис ком пли ку-
је Ва шу си ту а ци ју, по го то во ако 
ће те ра ди ти у не кој од др жа ва 
са ко јом има мо Спо ра зум о со-
ци јал ном оси гу ра њу. Та да мо же 
да се де си да има те ду пли ран 

стаж у две др жа ве. Пре ма то ме,
пре не го што се од лу чи те за би-
ло ко ји ко рак, до бро се рас пи-
тај те о по сле ди ца ма тог по ступ-
ка. Што се ти че по ступ ка за при-
зна ва ње ста жа по чл. 15, ра ди се
о јед но став ном по ступ ку где се
зах те вом из ја шња ва те о осно-
ви ци оси гу ра ња на ко ју же ли те
да упла ћу је те до при нос, а од
до ка за тре ба обез бе ди ти од ја ву
са оси гу ра ња из ко је се ви ди да
сте ли це ван оси гу ра ња.

Од го вор: Ово ли це је сва ка-
ко оства ри ло сра змер ни део 
ин ва лид ске пен зи је на осно ву 
укуп ног ста жа оства ре ног у обе 
др жа ве, али ка ко је стаж оства-
рен у Ср би ји из у зет но ма ли, сра-
змер ни део пен зи је је ни зак. Из 
раз ло га што је ли це оста ло без 
де ла ин ва лид ске пен зи ју у Швај-
цар ској, од Фон да ПИО у Ср би ји 
мо же до би ти са мо нај ни жи из-

нос пен зи је. Нај ни жи из нос пен-
зи је тре нут но је 12.077 ди на ра и
ускла ђу је се на исти на чин као и
оста ле пен зи је. Оба ве ште ње о
ви си ни нај ни жег из но са пен зи-
је у Ср би ји на ла зи се на на шем
сај ту www.pio.rs. Ка да се стек не
услов за швај цар ску ста ро сну
пен зи ју, Фон ду ПИО у Ср би ји
тре ба под не ти зах тев за оства-
ри ва ње тог пра ва.
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(СКР.)

СИМБОЛ 

КИСЕОНИКА

ЧУВАР РЕДА

ПАЛИКУЋЕ

НАПРАВИТИ

НЕКИ СПОЈ

КУХИЊСКА 

ПЛИТКА 

ПОСУДА (МН.)

АУТОР, 

СТВАРАЛАЦ

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

СИМБОЛ

РАДИЈУМА

МЕРА ЗА

 ЗЛАТО

НЕМ.ФИЛОЗОФ,

ГЕОРГ

ТРАМВАЈСКА 

ЖИЦА

ОЗНАКА

ЗА КОТОР

ОЗНАКА

ЗА ТОНУ

ОПШТИНСКА 

ЗЕМЉА

ЕВЕНТУАЛНО 

(СКР.)

ЗАВРШЕТАК 

МОЛИТВЕ

ГОРЧИНА

ЛЕКОВА

18. СЛОВО

ЋИРИЛИЦЕ

ПРЕДЛОГ: 

ПОЗАДИ

МУШКО

ИМЕ

РАШЧЛАЊИ-

ВАЊЕ

СТАНОВНИК 

ГРАДА

АЛБАНИЈЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: Кампала, оћ, атар, р, фразе, ал, ан, Анана, д, 
романса, ластар, кинтар, искорак, п, аре, в, ап, иста, роб, ел, марони, санитет, 
одати се, каламит, р, ама, Аон, тор, тр, чист

СКАНДИНАВКА

Д
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Бе сне гли сте
На пра ви ли смо сту ди ју из во дљи во сти и на ње ним

осно ва ма успе шно из во ди мо бе сне гли сте.

Ни смо ми то ли ко глу пи, али кад се по тру ди мо, по-

сти же мо и у то ме за па же не успе хе.

Чим за ђе у го ди не, и исто ри ја по ста је за бо рав на.

Кад раз го ва рам сам са со бом, сви дру ги оста ну без

ар гу ме на та.

Го ло рук сам, али имам и но ге.

По кло ну се у зу бе не гле да, ре че мој иза бра ни ден-

тист.

Гра ђа ни на вла сти има ју пре ча по сла, та ко да ће гра ђа-
ни ко ји ни су на вла сти и да ље би ти без по сла.

Нас би по др жа ле све раз ви је не зе мље, али не ма ју

за шта да нас ухва те.

Оче ку јем друк чи ју леп шу бу дућ ност. Све до са да шње
су ме раз о ча ра ле.

Ми лен Ми ли во је вић
Бр

ан
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До ско ци
По кло ни ли смо им све оно што су нам оте ли.

Има мо ми свој циљ, али га за кла ња ју љу ди из ње го вог

лич ног обез бе ђе ња.

Ла ко је иза ћи из опа на ка. Те шко ће на ста ју при по врат ку у
њих.

Ср би ја је на европ ском пу ту. Ко ри сти се за пре жним ко ли-

ма.

Код нас се ви ше ни ка да не ће ди ћи ку ка и мо ти ка. За ра сла је
у ко ров.

У игри ло по ва и жан да ра, ло по ви у Ср би ји убе дљи во во де.

Оти шао ми је цен тар за ори јен та ци ју. Не знам у ко ју по ли тич ку
стран ку да се учла ним.

Нај че шће се са пле те мо на оне ко ји пред на ма пу зе.

Бо ли ме не прав да, си ро ма штво, без вла шће... Јед ном реч ју, ја
сам хи по хон дар.

Ра де Ђер го вић

Но ка ут
Бу сао бих се у пр са, али бо јим се но ка у та.

Ако је рад ство рио чо ве ка, шта ћу са си ном кад не ма по сла.

До шао сам у ди ле му ја ку – ка ко ћу ће ла вом ше фу низ дла ку.

Ла ко ћу за ма ле бо ги ње. Дај те ми вак ци ну за ма ле бо го ве.

Из на бу ја лог по то ка спа сао сам сво ју та шту. Сад при ча ју

да сам спо со бан за сва ку глу пост.

Успон му је био ме те ор ски. Пад, та ко ђе.

Ле кар му пре по ру чио ба вље ње спор том, а он ска че – с функ-

ци је на функ ци ју.

Не кад су на ње га ра чу на ли. Сад от пла ћу ју ка ма ту.

Тра жио је да му се адап ти ра ру па у за ко ну.

Ис ти цао је спо соб ност да ве дри и обла чи. Оте ра ли смо га про-
тив град ним ра ке та ма.

Обрен Пан тић

Да ли сте зна ли ...

и обра зов на и кул тур на по ну да.

... да је, пре ма нај но ви јем ран-

... да је, пре ма по да ци ма из про шле 

... да се, по ред то га што спа да у нај мно го људ ни је и нај ску пље 

у ... да је, ка ко оце њу је „Еко но мист ин те ли џенс ју нит”, ме ђу 

ра ди два пу та го ди шње оце њу ју се фак то ри ста бил но сти, 

ги ра њу ин сти ту та „Еко но мист 

го ди не, ква драт ни ме тар стам бе ног 

гра до ва све та, То кио че сто на зи ва и јед ним од глав них „ко манд-

140 ран ги ра них ме тро по ла, град са нај ни жим жи вот ним ква-

здрав стве на збри ну тост, жи вот на око ли на, ин фра струк ту ра 

ин те ли џенс ју нит”, аустра лиј-

про сто ра ипак нај ску пљи у Мон те Кар-

них цен та ра” свет ске еко но ми је? Чак 51 ком па ни ја са ли сте „Гло-

ли те том у це лом све ту пре сто ни ца Зим баб веа, Ха ра ре?

ски Мел бурн град с нај ви шим 

лу, где у по пу лар ни јим де ло ви ма гра да 

бал 500”, на ко јој су нај сна жни је свет ске фир ме, на ла зи се у овом 

ква ли те том жи во та на све ту? Ина че, у овој сту ди ји ко ја се 

за је дан ква драт тре ба из дво ји ти 34.830 евра?

гра ду, што је ду пло ви ше од дру го ран ги ра ног Па ри за.
М
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... да се под руч је ко је по кри-

… да је Па риз у не че му ипак 

у... да у Мо скви жи ви чак 79 ми ли јар де ра, што је ви ше не го у 

... да се на ис тој ли сти Беч на ла зи на дру гом ме сту, а пр ви 

ва Ла Паз, ад ми ни стра тив ни 

не при ко сно ве но пр ви, а то је по 

 би ло ком дру гом гра ду на пла не ти, па се с пра вом мо же ре ћи 

 пут на кон де сет го ди на ка над ски Ван ку вер је са пр ве спао на 

цен тар Бо ли ви је, на об рон ци-

бро ју ту ри ста ко ји же ле да ви де 

да је Мо сква глав ни град нај бо га ти јих љу ди све та?

тре ћу по зи ци ју?

ма Ан да, на ла зи на про сеч но 

фран цу ску пре сто ни цу? За хва љу-

3.640 ме та ра над мор ске ви си-

јју ћи то ме што га сва ке го ди не по се ти и до 30 ми ли о на 

не, што зна чи да се, за ви сно од то га у ко јем сте де лу гра да, 

ту ри ста, Па риз је и да ље нај по се ће ни ја свет ска де сти на ци ја.

мо же те на ћи на над мор ској ви си ни од 3.000 или чак 4.100 

ме та ра?

Технолошки вишак


