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Ло ше еко ном ске при ли ке, кри за и не за по-
сле ност иде ал ни су усло ви за сва ку вр сту
кри ми на ла, са чи ме су на ши гра ђа ни ви-

ше не го до бро упо зна ти. Зва нич на ста ти сти ка о
бро ју пре ва ре них или на би ло ко ји на чин оште-
ће них гра ђа на Ср би је не по сто ји, али се прет-
по ста вља да је сва ки дру ги у не ком пе ри о ду
жи во та био жр тва кри ми на ла – од пи ра ми дал-
них фи нан сиј ских кон струк ци ја до те ле фон ских
оба ве ште ња о на вод ном до бит ку. Са мо то ком
про шле не де ље осва ну ло је у ме ди ји ма не ко ли-
ко упо зо ре ња гра ђа ни ма да бу ду па жљи ви ји јер
су пре ва ран ти све до ми шља ти ји па је и об ма не
те же про зре ти.

На ви дов ња ке, про ро чи це, на дри ле ка ре и
оста ле већ смо одав но на ви кли, али иде је су све
ин вен тив ни је те су се од не дав но по ја ви ли и ла-
жни ан ке та ри, сер ви си ко ји ће бес плат но да вам
очи сте ку ћу или угра де за шти ту од гро ма, ин ве-
сти то ри са по вољ ним зај мо ви ма, не срећ ни ци у
не во љи и ине ва ра ли це ра зних фе ла. Те по ја ве
су то ли ко узе ле ма ха да је у Ср би ји осно ва но и

Удру же ње за бор бу про тив пре ва ра, ка жу пр во у
све ту.

Пре ва ран ти и кри ми нал ци ра де свој по сао, али
њи хо вом успе ху за пра во нај ви ше до при но се са-
ми гра ђа ни чи ја нео пре зност и ла ко вер ност као
да не ма ју гра ни ца. Ствар ну не ве ри цу иза зи ва чи-
ње ни ца да се наш свет, и по ред свих ис ку ше ња
кроз ко ја смо про шли, још ни је до вољ но „опа ме-
тио” и да љу ди и да ље сва ко днев но пот пи су ју „по-
вољ не” по слов не по ну де, пу шта ју у ку ћу не по зна-
те, на се да ју на „по тре сне” при че и ве ру ју сва ко ме
и сва че му?! Не ке жр тве на се да ју из по хле пе, дру-
ге из са о се ћа ња, али нај ви ше њих из на ив но сти.
Због то га пре ва ре рет ко и при ја вљу ју а по чи ни о-
ци се још ре ђе от кри ва ју.

А уко ли ко би са мо ма ло бо ље опа жа ли и про-
ми шља ли о то ме шта су про чи та ли, чу ли и ви де ли
и, за не ма ру ју ћи при ма мљи вост обе ћа не на гра де
или до бит ка, раз ми сли ли за што би баш њи ма не ко
пру жио та кву при ли ку, про стор за пре ва ре и ма-
ни пу ла ци је би се не из бе жно сма њио а гра ђан ска
са мо свест уве ли ко по ве ћа ла. М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ако је ве ро ва ти про јек ци ја ма Аме рич ког по пи-
сног би роа, Ин ди ја ће око 2025. го ди не по бро ју
жи те ља над ма ши ти Ки ну. Тренд па да на та ли те та
у Ја па ну и Ру си ји узро ко ва ће њи хо ве ни же по зи-
ци је на свет ској ли сти, те ће се, по бро ју ста нов-
ни ка, ове зе мље, са са да шњег де ве тог и де се тог,
спу сти ти на ше сна е сто и се дам на е сто ме сто. По-
да ци о свет ској по пу ла ци ји за 2050. ре зул тат су
ис пи ти ва ња и пред ви ђа ња за 228 зе ма ља, а при-
ку пље ни су у Аме рич ком по пи сном би роу и Ин-
тер на ци о нал ној да та ба зи.

Ки не ски бум је успо рен, док је ду го го ди шњи
тренд опа да ња на та ли те та у за пад ној Евро пи по-

чео да се по пра вља и ра сте, по себ но у Шпа ни ји
и Ита ли ји. Зе мље ко је су на пу ту да за бе ле же нај-
ве ћи раст ста нов ни штва су Ни ге ри ја и Ети о пи ја.
Ни ге ри ја са да има 166 ми ли о на, али би до 2050.
го ди не ње на по пу ла ци ја мо гла на ра сти на 402
ми ли о на. Број Ети о пља на би се мо гао чак и утро-
стру чи ти – са 91 на 278 ми ли о на. Дра сти чан пад
бро ја ста нов ни ка, и то од 21 од сто у од но су на да-
нас, пред ви ђа се за Ру си ју, што је мно го ве ћи про-
це нат од оно га што је та др жа ва до жи ве ла то ком
Дру гог свет ског ра та.

По да ци Оде ље ња за по пу ла ци ју Ује ди ње них
на ци ја го во ре да, без об зи ра на то што са мо 18

од сто свет ске по пу-
ла ци је жи ви у зе мља-
ма где же не има ју
ви ше од 1,5 кће ри у
про се ку (та ко зва не
зе мље ви со ког на та-
ли те та), ве ћи на тих
др жа ва је на африч-
ком кон ти нен ту, за
ко ји се ве ру је да ће
за бе ле жи ти ви сок
раст бро ја ста нов-
ни ка у пред сто је ћим
де це ни ја ма. То мо же
да ље ис ком пли ко-
ва ти иона ко ло ше
снаб де ва ње хра ном
и во дом и још ви ше
по гор ша ти си ту а ци-
ју у не ким африч ким
на ци ја ма.

Ј. Оцић

Етничка слика будућности
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Чла но ви Управ ног од бо-
ра Ре пу блич ког фон да 
за пен зиј ско и ин ва лид-

ско оси гу ра ње одр жа ли су, 2. 
но вем бра, сед ни цу у Сен ти. На 
овој, 54. сед ни ци УО, усво је на 
је ин фор ма ци ја о фи нан сиј ском 
по сло ва њу Фон да за пр вих де-
вет ме се ци ове го ди не, о че му 
је из ве стио Иван Ми мић, ди рек-
тор Сек то ра за фи нан сиј ске по-
сло ве РФ ПИО. Ми мић је ре као 
да је фи нан сиј ско по сло ва ње 
Фон да у пр вих де вет ме се ци би-
ло урав но те же но и да ни је би ло 
по те шко ћа око ис пла те пен зи-
ја. Пен зи о не ри ма из ка те го ри је 
за по сле них ис пла ће но је де вет 
пен зи ја, ко ри сни ци ма из са мо-
стал них де лат но сти осам, а по-
љо при вред ним пен зи о не ри ма 
осам и по, и све је то оства ре но 
по ди на ми ци ко ја је и про јек-
то ва на за овај пе ри од. Фонд је 
ис пла тио пен зи је за 1.631.310 
ко ри сни ка пен зи ја, што је за 0,8 
по сто ви ше не го про шле го ди-
не. Укуп ни при хо ди оства ре ни 
у овом пе ри о ду из но се 366,85 
ми ли јар ди ди на ра и но ми нал но 
су за 6,49 про це на та ви ши у од-
но су на исти пе ри од ла не. Пре-
ма ре чи ма ди рек то ра Сек то ра 
за фи нан сиј ске по сло ве, укуп ни 
рас хо ди оства ре ни у овом из-
ве штај ном пе ри о ду би ли су на 
ни воу пла ни ра них, и ни је би ло 
ни ка квих „иска ка ња” ка да је у 
пи та њу рас ход на стра на.

Пред сед ник Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не, Ми лан Не на-
дић, пред ло жио је да се Фонд 
ПИО обра ти над ле жним ин-

сти ту ци ја ма са зах те вом да се 
зва нич ни ста ти стич ки по да ци 
о кре та њу по тро шач ких це на 
ис ка зу ју и за о кру жу ју на две 
де ци ма ле, јер би то омо гу ћи ло 
да се и про це нат ускла ђи ва ња 
пен зи ја за о кру жу је на две де-
ци ма ле, што би по мо гло још 
пре ци зни јем из ра чу на ва њу 
пен зи ја при ли ком до но ше ња 
ре ше ња. Чла но ви Управ ног од-
бо ра РФ ПИО при хва ти ли су да 
се ова кав пред лог упу ти над-
ле жном ми ни стар ству у Вла ди 
Ср би је.

Усва ја њем Од лу ке о из ме на-
ма и до пу на ма Од лу ке о из два-
ја њу сред ста ва за ре ха би ли та-
ци ју ко ри сни ка пен зи ја за 2011.
го ди ну, чла но ви УО су омо гу ћи-
ли да се део не у тро ше них сред-
ста ва од 252 ми ли о на ди на ра,
ко ја су Фи нан сиј ским пла ном
за ову го ди ну из дво је на за бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју ко ри-
сни ка пен зи ја у ба ња ма Ср би је,
на мен ски по тро ши до кра ја го-
ди не. На и ме, на кон окон ча ног
при ја вљи ва ња за упу ћи ва ње
на ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка
пен зи ја уста но вље но је да код
по је ди них ка те го ри ја не ма до-
вољ но при ја вље них кан ди да та
(углав ном код са мо ста ла ца и
по љо при вред ни ка), па је део
сред ста ва остао не у тро шен,
док код дру гих ка те го ри ја не-
до ста ју сред ства те при ја вље ни
пен зи о не ри ни су у мо гућ но сти
да оства ре то пра во. Овом од-
лу ком је одо бре на пре ра спо-
де ла нов ча них сред ста ва из ме-
ђу свих ка те го ри ја ко ри сни ка
пен зи ја у окви ру фи нан сиј ских
сред ста ва ко ја су до де ље на фи-
ли ја ла ма. То ће, на рав но, омо гу-

ћи ти да ве ћи број пен зи о не ра
ис ко ри сти мо гућ ност бес плат-
ног опо рав ка у ба ња ма пре ко
Фон да ПИО.

С дру ге стра не, пре ма ре чи-
ма Ива на Ми ми ћа, не ке ба ње
су „пре бу ки ра не” и не ће ус пе ти
да до кра ја го ди не при хва те све
пен зи о не ре, па је мо гу ће да се
и по том осно ву по ја ве не у тро-
ше на сред ства. Сто га је ини ци-
рао да се у окви ру пред ло же не
од лу ке одо бри и мо гућ ност да-
ва ња аван са са мо оним ба ња ма
ко је мо гу да при хва те ко ри сни-
ке пен зи ја, да би се та сред ства
и утро ши ла, а пен зи о не ри ко ји-
ма је овај бе не фит одо брен то
пра во и ис ко ри сти ли до кра ја
мар та на ред не го ди не – пре
рас пи си ва ња но вог кон кур са.

Чла но ви Управ ног од бо ра су
се са гла си ли и са до пу ном Од лу-
ке о обра зо ва њу Рад не гру пе за
пре и спи ти ва ње и ана ли зи ра ње
стра те шког ре струк ту ри са ња
Фон да у сми слу да она има ка-
рак тер стал ног рад ног те ла и да
као та ква на ста ви са ра дом – не-
за ви сно од пер со нал ног са ста ва.

Ми ро слав Мек те ро вић

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

Урав но те же но по сло ва ње

Рад на по се та Сен ти
Чла но ви Управ ног од бо ра РФ ПИО по се ти ли су, пре ма ре чи ма
ди рек то ра По кра јин ског фон да ПИО, Слав ка Имри ћа, јед ну од
ма њих али по ре зул та ти ма бо љих фи ли ја ла у Фон ду – Фи ли ја-
лу Сен та. Ди рек тор ка РФ ПИО, Дра га на Ка ли но вић, оце ни ла је
да одр жа ва ње ова квих са ста на ка и рад них по се та фи ли ја ла ма
сти му ла тив но ути че на рад за по сле них у Фон ду, те да и оста ле
фи ли ја ле мо гу у на ред ном пе ри о ду оче ки ва ти ова кве по се те. 
Ка сни је, у згра ди сен ћан ске оп шти не, у ко јој је и одр жа на сед-
ни ца Управ ног од бо ра, го сти ма је до бро до шли цу по же ле ла и
пред сед ни ца оп шти не, Ани ко Шир ко ва.
Чла но ви УО при хва ти ли су по зив Ра до ва на Бо ља но ви ћа, пр вог
чо ве ка сен ћан ских пен зи о не ра, и об и шли про сто ри је овог 
удру же ња, где су их ср дач ни до ма ћи ни упо зна ли са сво јим ак-
тив но сти ма.

Градоначелница Анико Сиркова поздравила је чланове УО РФ ПИО
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Ре пу блич ки фонд ПИО ре-
дов но ис пла ћу је пен зи-
је сво јим ко ри сни ци ма

у ино стран ству. На ше пен зи је
ван гра ни ца, у земље које нису
у непосредном окружењу, сти-
жу тро ме сеч но, због ве ли ких
ад ми ни стра тив них тро шко ва и
ре ла тив но ни ских из но са. Тако
је за јун, јул, и ав густ ове го ди не
ис пла ће но укуп но 229,3 ми ли-

о на ди на ра, од но сно бли зу 2,3
ми ли о на евра, на ра чу не 10.587
срп ских пен зи о не ра ко ји жи-
ве у ино стран ству. Ко ри сни ци
ко ји су пен зи ју оства ри ли у Ср-
би ји на ста ње ни су у 20 зе ма ља
ши ром пла не те, из у зев бив ших
ју го сло вен ских ре пу бли ка. Од
укуп ног бро ја ко ри сни ка нај-
ви ше њих, чак 8.033 жи ви у Не-
мач кој, 1.204 у Аустри ји, 346 у
Ма ђар ској, 233 у Швед ској и 123
у Швај цар ској. У про шлој го ди-
ни је по овом осно ву ис пла ће но
укуп но 844,2 ми ли о на ди на ра.

Пре ма по да ци ма до ста вље ним
из ино стра них пен зиј ских фон до-
ва, ла не је на име пен зи ја за Ср би-
ју и Ко со во из Не мач ке упла ће но
око 111 ми ли о на евра, из Аустри-

је 80,5, Швај цар ске 126,9 ми ли-
о на. Исто вре ме но је из Ср би је у 
Не мач ку упла ће но пет ми ли о на 
евра, Аустри ју 1.059.250 евра, 
Швај цар ску око 187.000 евра.

Ис пла те пен зи ја зе мља ма 
у окру же њу

Фонд ПИО, та ко ђе, ис пла ћу је 
пен зи је и за 30.977 ко ри сни ка 
ко ји жи ве у др жа ва ма бив ше 

СФРЈ. У Ре пу бли ци Срп ској пен-
зи је се до ста вља ју на 7.027 име-
на, у Хр ват ској на 6.801, у Фе де-
ра ци ја БиХ је 5.878 ко ри сни ка, у 
Ма ке до ни ји 7.594, у Цр ној Го ри 
4.129, а у Сло ве ни ји 1.702 пен-
зи о не ра ко ји су сво је при хо де 
за ра ди ли у Ср би ји. Пен зи је се 
ис пла ћу ју ме сеч но, а укуп на ме-
сеч на ис пла та за сеп тем бар је 
из но си ла око 392 ми ли о на ди-
на ра, од но сно 3,916 ми ли о на 
евра.

Ср би ја, ина че, има пот пи са не 
спо ра зу ме о со ци јал ном оси гу-
ра њу са 26 др жа ва, а спо ра зум 
са Сло ве ни јом се при ме њу је 
већ го ди ну да на. У том пе ри о-
ду, Фонд ПИО је по кре нуо око 
7.500 по сту па ка за по нов но 

од ре ђи ва ње пен зи је, од но сно 
за пре ра чун пре ма сло ве нач-
ким пен зи о не ри ма. Ко ле ге из 
сло ве нач ког ПИО су об ра ди-
ле око 1.720 по сту па ка, а наш 
Фонд ПИО је од то га об ра дио 
1.250. Сло ве нач ки пен зиј ски 
фонд је исто вре ме но по кре нуо 
око 2.200 по сту па ка за по нов но 
од ре ђи ва ње пен зи је, од но сно 
пре ра чун пре ма срп ским пен-

зи о не ри ма, а об ра ђе но је 1.600 
зах те ва.

Га ран то ва ни из но си за 
сра змер не пен зи о не ре

За ко ном о ПИО пред ви ђе но 
је да оси гу ра ни ку ко ји је оства-
рио пра во на ино стра ни део 
пен зи је при ме ном кон вен ци је, 
а ко ме је уку пан из нос пен зи ја 
ма њи од за кон ски нај ни же пен-
зи је, при па да и из нос у ви си ни 
раз ли ке до га ран то ва не пен зи-
је. Кон крет но, у овом тре нут ку, 
то зна чи да ко ри сни ку сра змер-
не пен зи је ко ја је у зби ру ни жа 
од 12.222,37 ди на ра при па да 
и раз ли ка до овог из но са ко ји 
до ти ра др жа ва Ср би ја. Нај ни-
жи из нос пен зи је се, по за ко ну, 

ускла ђу је на исти на чин као и 
пен зи је.

Из нос ино стра не пен зи је об-
ра чу на ва се пре ма ва же ћем де-
ви зном кур су на дан оства ри ва-
ња пра ва код ино стра ног но си о-
ца оси гу ра ња, а ко ри сни ку ко ји 
оства ри пра во на раз ли ку, Фонд 
до но си ре ше ње о ви си ни и да ту-
му по чет ка ис пла те. С об зи ром 
да ви си на ино стра не пен зи је 
не мо же ме сеч но да се пра ти 
јер ис пла та не иде пре ко на шег 
Фон да, као и због про ме не де-
ви зног кур са, ње на ди нар ска 
про тив вред ност утвр ђу је се да-
ном оства ри ва ња пра ва и оста је 
не про ме ње на. Из у зе так се мо же 
на пра ви ти са мо у слу ча ју ка да 
се на осно ву од лу ке ино стра-
ног но си о ца оси гу ра ња утвр ди 
да је до шло до про ме не ко ја је 
од ути ца ја на пра во или ње го ву 
ви си ну. У том слу ча ју Фонд ПИО 
до но си но во ре ше ње.

Ис пла та свих ино стра них пен-
зи ја и оста лих пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
ко ри сни ци ма ко ји има ју пре-
би ва ли ште, од но сно стал ни бо-
ра вак ван Ср би је ре а ли зу је се
под усло ви ма пред ви ђе ним ме-
ђу на род ним спо ра зу мом, а ако
кон вен ци ја са том зе мљом ни је
пот пи са на – та да под усло ви ма
ре ци про ци те та. Ј. Оцић

НА ШЕ ПЕН ЗИ ЈЕ ВАН ГРА НИ ЦА СР БИ ЈЕ

Нај ви ше ко ри сни ка
у Не мач кој

Спо ра зу ми
са дру гим
др жа ва ма
Спо ра зу ми ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу уре ђу ју се 
пи та ња при зна ва ња рад ног,
ста жа, здрав стве ног оси-
гу ра ња, ис пла те пен зи ја и
дру гих де та ља. Ре пу бли-
ка Ср би ја има спо ра зу ме 
са: Аустријом, Белгијом, 
Бугарском, Великом
Британијом, Данском,
Египтом, Италијом, Либијом,
Луксембургом, Мађарском, 
Македонијом, Немачком, 
Норвешком, Панамом,
Пољском, Румунијом (само
здравствено осигурање), 
Словачком (примењује се 
споразум са Чехословачком
Републиком), Босном и 
Херцеговином, Француском, 
Холандијом, Хрватском,
Црном Гором, Чешком, 
Швајцарском, Шведском,
Словенијом и Кипром.
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Удру же ње пен зи о не ра Но вог Са да све-УУча но је обе ле жи ло, 28. ок то бра, у Врд-УУни ку, свој дан али и вре дан ју би леј – 65УУ
го ди на по сто ја ња и ра да. Тим по во дом пр ви
пут су до де ље не по ве ље и пла ке те као по се-
бан вид за хвал но сти за ви ше го ди шњи рад на
оства ри ва њу ци ље ва удру же ња и до при нос
по бољ ша њу ма те ри јал ног и со ци јал ног по ло-
жа ја пен зи о не ра. Управ ни од бор удру же ња
до нео је од лу ку да ове го ди не по ве љу до де ли
др Јо ва ну Кр ко ба би ћу, пот пред сед ни ку Вла-
де Ср би је, пред сед ни ку Са ве за пен зи о не ра
Ср би је и пред сед ни ку ПУПС-а, за тим, пост-
хум но, Јо ва ну По гу бе ро ви ћу, прет ход ном
пред сед ни ку удру же ња, и јав ном пред у зе ћу
Ср би ја гас. Пла ке те са нов ча ном на гра дом
уру че не су Да ни ци Ба ри шић, пред сед ни ци
Ме сне ор га ни за ци је Ју го ви ће во и МО Пе тро-
ва ра дин.

За хва љу ју ћи на при зна њу, др Јо ван Кр ко-
ба бић је по ру чио свим пен зи о не ри ма да су
ре дов на ис пла та пен зи ја и њи хо во ускла ђи-
ва ње са за ра да ма у на шој зе мљи си гур ни:

– Мо гле су се ових да на чу ти ве сти да ће се
пен зи је сма њи ти за 20 од сто или чак да Фонд
ПИО за не ко ли ко ме се ци не ће мо ћи да ис пла-
ћу је пен зи је. То су не тач не тврд ње и мо гу да
га ран ту јем да ће, док ми ви по кла ња те сво је
по ве ре ње, пен зи је у Ср би ји пра ти ти кре та-
ње за ра да у јав ном сек то ру и по ве ћа ва ће се
у истом про цен ту. Де ли ће мо суд би ну са на-
шим на ро дом и у си ро ма штву и у бо гат ству,
и то је је ди ни пра ве дан на чин жи во та у на шој
зе мљи.

Др Јо ван Кр ко ба бић је ре као и да је у при-
пре ми про је кат за ре а ли за ци ју со ци јал ног

пред у зет ни штва ко ји ће омо гу ћи ти со ци јал-
но угро же ним ка те го ри ја ма, мла дим љу ди ма
и осо ба ма са ин ва ли ди те том да што пре до ђу
до за по сле ња.

Из ве шта ва ју ћи о до са да шњем ра ду, пр ви
чо век но во сад ских пен зи о не ра и пот пред-
сед ник ПУПС-а, Мо мо Чо ла ко вић, ре као је да
се та квим тра ја њем не мо же по хва ли ти мно го
удру же ња, и то не са мо пен зи о нер ских.

– Ра ди ти, де ло ва ти и оп ста ти од дав не
1946. го ди не, ка да је, 26. ок то бра, осно ва но
он да шње је дин стве но удру же ње пен зи о не-
ра на овој ис тој ло ка ци ји на ко јој се на ла зи
и да нас, ни је би ло ни ла ко ни јед но став но.
Али, за слу гом пен зи о не ра, ко ји су би ли ак-
тив ни у на шем удру же њу, то смо и ус пе ли,
без об зи ра на бур на вре ме на – под се тио је
Чо ла ко вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, за раз ли ку од по-
че та ка ка да су чла но ви удру же ња – по де кре-
ту, би ли сви пен зи о не ри, оно са да бро ји око
15.000 чла но ва ко ји сво је ак тив но сти и ци ље-
ве оства ру ју у 38 ме сних ор га ни за ци ја. У то ку
го ди не удру же њу се за по моћ обра ти из ме ђу
18.000 и 20.000 чла но ва и пен зи о не ра ко ји се
ту мо гу ин фор ми са ти о пра ви ма из обла сти
пен зиј ско-ин ва лид ског и здрав стве ног оси-
гу ра ња и со ци јал не за шти те. Уз по сре до ва-
ње удру же ња они мо гу да оду на бес пла тан
опо ра вак у ба ња ма пре ко Фон да ПИО, или
да од мор пла те у ви ше ра та и по по вољ ни јим
це на ма, мо гу, за тим, да се снаб де ва ју огре вом
и зим ни цом јеф ти ни је и у ра та ма, као и да до-
би ју са вет од здрав стве них рад ни ка. Чла но ви
ко ји су сла би јег ма те ри јал ног ста ња до би ја ју
и нов ча ну по моћ.

Да би сво јим чла но ви ма по мо гли да при-
стој ни је жи ве у овим те шким вре ме ни ма,
ру ко вод ство ор га ни за ци је ус по ста ви ло је до-
бру са рад њу са град ским, по кра јин ским и ре-
пу блич ким вла сти ма, као и са Фон дом ПИО.

Се кре тар удру же ња, Дра ги ца Зе лем ба ба,
на ја ви ла је ак тив но сти ко је ће про ме ни ти од-
нос пре ма ста ри ма и ста ро сти – удру же ње ће
про јек ти ма кон ку ри са ти код град ских и по-
кра јин ских ор га на за сред ства ко ја ће омо гу-
ћи ти дру га чи је ди зај ни ра ње со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал не за шти те њи хо вих чла но ва.

Ђу ро Пе рић, пот пред сед ник Са ве за пен зи-
о не ра Ср би је и по сла ник ПУПС-а у Скуп шти-
ни Ср би је, на све ча но сти у Врд ни ку уру чио је
за хвал ни цу Мо ми Чо ла ко ви ћу у име Са ве за
пен зи о не ра и Пред сед ни штва по кре та спор-
та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба, за уна пре-
ђе ње ове иде је у Вој во ди ни.

Ми ро слав Мек те ро вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НО ВОГ СА ДА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО 65 ГО ДИ НА ПО СТО ЈА ЊА

По ве ља др Јо ва ну
Кр ко ба би ћу

Момо Чолаковић уручује повељу
др Јовану Кркобабићу

ДоДоДоооооДоДообибибибибибииитнттттнтнттттнтнииццццццццци и ии прпппппрпп иизиззиззнаааааанањањањњњњњања



15. новембар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА6

између два броја

Кра ље во: кре дит за сто ти ну по љо при вред ни ка
Кра ље во је из бу џет ских сред-

ста ва из дво ји ло 25 ми ли о на ди-
на ра за кре дит ну по моћ по љо-
при вред ни ци ма ове оп шти не.
На тај на чин под сти цај је до би ло
сто ти ну по љо при вред них про-
из во ђа ча. Ова по зај ми ца др жа ве
је без уче шћа и ка ма те, а ра та ри
ће је от пла ћи ва ти две го ди не, с
грејс-пе ри о дом од го ди ну да на.

Кан ди да ти за овај кре дит ни-
су мо ра ли да бу ду оси гу ра ни ци
Фон да ПИО, што је прет ход них
го ди на био оба ве зан услов, ре-
као је Ми ло мир Шљи вић, пред сед ник Скуп шти не гра да Кра ље ва, на гла ша ва ју ћи да је по љо при-
вре да гра на у ко ју вре ди ула га ти, те да ће се град тру ди ти да сле де ће го ди не опре де ли још ви ше
сред ста ва за ову на ме ну.

Ина че, Кра ље во пла ни ра да офор ми фонд за раз вој по љо при вре де, што би омо гу ћи ло кон ку-
ри са ње за сред ства из при ступ них фон до ва ЕУ.

Нај бо љи ме тал ци Ср би је
Ме та ло бру сач у кра гу је вач кој фа бри ци „За ста ва ка ми о ни”, Љу би ша Ра ден ко вић, по ред то га

што је био нај бо љи у сво јој ка те го ри ји, и све у куп ни је по бед ник 38. рад но-про из вод ног так ми че-
ња ме та ла ца, одр жа ног у Кра гу јев цу.

На так ми че њу је уче ство ва ло 78 ме-
та ла ца из де вет на ест пред у зе ћа, ко ји
су се над ме та ли у шест ди сци пли на.
Ове го ди не при дру жи ли су им се и
сред њо школ ци, уче ни ци По ли тех-
нич ке шко ле из Кра гу јев ца и Ма шин-
ске шко ле из Сме де рев ске Па лан ке,
ина че по бед ни ци ре пу блич ких школ-
ских так ми че ња.

Ор га ни за то ри овог тра ди ци о нал ног
так ми че ња би ли су Са мо стал ни син ди-
кат ме та ла ца Ср би је и фа бри ка „За ста-
ва ка ми о ни”, а ге не рал ни по кро ви тељ
Скуп шти на гра да Кра гу јев ца.

Пла ше се да при ја ве мо бинг
Са вез са мо стал них син-

ди ка та Вој во ди не пред ста-
вио је, 7. но вем бра, у Но вом
Са ду, про је кат „Спре ча ва ње
зло ста вља ња на ра ду у по-
слов ном окру же њу кроз со-
ци јал ни ди ја лог”. Пред сед-
ник СССВ, др Ми ло рад Ми-
ја то вић, кон ста то вао је да
се за по сле ни у Ср би ји још
пла ше да при ја ве мо бинг на
по слу да не би до би ли от каз
уго во ра о ра ду. Сто га су вој-
во ђан ски син ди кал ци на гла-
си ли да овај про је кат има за
циљ да рад ни ци схва те да

мо гу да бу ду за шти ће ни, и да не тре ба да тр пе ра зна по ни же ња од стра не по сло да ва ца.
Из ра ду про јек та фи нан си ра ла је Европ ска уни ја, а сту ди ју о мо бин гу при пре ми ла је рад нич ко-

обра зов на уста но ва АБФ из Швед ске.

Све нас је ма ње
У Ср би ји је то ком по пи са, ко-

ји је тра јао од 1. до 20. ок то бра,
еви ден ти ра но укуп но 7.524.164
осо бе. Ре пу блич ки за вод за ста-
ти сти ку је ука зао да је пра ви
број ста нов ни ка ма њи од бро ја
по пи са них, по што су не ки по-
пи са ни по два пу та.

Про це њу је се да је у зе мљи
из ме ђу 250.000 и 350.000 ста-
нов ни ка ма ње не го при ли ком
прет ход ног по пи са, а пр ви по-
да ци су по ка за ли да је ди но Бе-
о град, Но ви Сад и Но ви Па зар
има ју ви ше ста нов ни ка не го
2002. го ди не.

Ме ђу оп шти на ма ко је има ју
ви ше по пи са них гра ђа на не го
на про шлом еви ден ти ра њу ста-
нов ни штва је и осам бе о град-
ских. Та ко је у оп шти ни Зве-
зда ра еви ден ти ра но чак се дам
од сто ста нов ни ка ви ше не го на
прет ход ном по пи су.

Ре ко вац: 
по др шка
во ћа ри ма

Оп шти на Ре ко вац ће ло кал-
ним во ћа ри ма до де ли ти 100.000
сад ни ца во ћа да би по спе ши ла
раз вој во ћар ства и из воз.

Ло кал на са мо у пра ва се на
ова кав ко рак од лу чи ла оче ку ју-
ћи да ће на сва ку до би је ну сад-
ни цу тре шње, кру шке или ду ње

по љо при вред ни ци ку пи ти још
јед ну, чи ме ће до сле де ће го-
ди не по ну да во ћа у Лев чу би ти
знат но уве ћа на.

Во ће из Шу ма ди је вр ло је це-
ње но и тра же но, на ро чи то на
ру ском тр жи шту. Ипак, шу ма-
диј ским про из во ђа чи ма нај ве-
ћи про блем за ње гов пла сман
по по вољ ној це ни пред ста вља
то што не ма ју ди рек тан кон такт
са куп ци ма.
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла ок то 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 10. но вем бра.

Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део
пен зи ја за ок то бар ис пла ћен је 5. но вем-
бра, а пен зи о не ри са мо стал них де лат но-
сти при ми ће це ле но вем бар ске пен зи је 3.
де цем бра.

Сва ког ме се ца по моћ пен зи о не ри ма
На све ча ном отва ра њу адап ти ра ног Клу ба за пен зи о не ре у бе о град ској оп шти ни

Ра ко ви ца, за ме ник гра до на чел ни ка Бе о гра да, Ми лан Кр ко ба бић, из ја вио је да нај у-
гро же ни ји пен зи о не ри у глав ном гра ду, њих 65.000, већ че ти ри го ди не при ма ју по-
моћ од 16.000 ди на ра, у че ти ри ра те, а да ће он ин си сти ра ти да се та по моћ убу ду ће
ис пла ћује сва ког ме се ца. Ми лан Кр ко ба бић је на гла сио да по моћ мо ра да стиг не у
пра во вре ме и они ма ко ји ма је нај по треб ни ја.

У ка би не ту за ме ни ка гра до на чел ни ка ка жу да је до са да ре но ви ра но 13 од 20 клу-
бо ва за ста ри је су гра ђа не и да се тре нут но адап ти ра ју још два.

Кра гу је вац: на кна да за
не за по сле не по ро ди ље

Чла но ви Град ског ве ћа Кра гу јев ца усво ји ли су од-
лу ку на осно ву ко је ће се из бу џе та гра да, по чев од 1. 
ја ну а ра 2012. го ди не, за сва ку не за по сле ну по ро ди љу 
из два ја ти сред ства у из но су од два де сет хи ља да ди-
на ра ме сеч но, до на вр ше не пр ве го ди не де те та. То ће 
пред ста вља ти ду го роч ну со ци јал ну али и де мо граф ску 
ме ру за све еви ден ти ра не по ро ди ље ко је има ју пре би-
ва ли ште на те ри то ри ји гра да, јер Кра гу је вац већ ду же 
вре ме бе ле жи не га ти ван при род ни при ра штај.

Град Кра гу је вац већ обез бе ђу је и ро ди тељ ски 
до да так за пр во ро ђе но де те у из но су од три де сет 
хи ља да ди на ра, а у пла ну је и од лу ка о бес плат ном 
пре во зу труд ни ца.

Обе ле жен Дан осло бо ђе ња Но вог Са да
По ла га њем ве на ца на спо ме ник па лим бор ци-

ма Ср би је, 9. но вем бра, у цен тру Но вог Са да, иза
Ус пен ске цр кве, све ча но је обе ле жен дан ка да
је срп ска вој ска, 1918. го ди не, осло бо ди ла Но ви
Сад. Вен це су по ло жи ли за ме ник гра до на чел ни-
ка Но вог Са да, Зо ран Ман дић, и де ле га ци ја Са-
ве за по то ма ка рат ни ка Ср би је од 1912. до 1920.
го ди не.

Том при ли ком, пред став ник де ле га ци је је под-
се тио при сут не на хе рој ско осло ба ђа ње Но вог
Са да и на гла сио да нас жр тве осло бо ди ла ца оба-
ве зу ју да њи хо ва де ла са чу ва мо од за бо ра ва.

Дру ги ин клу зив ни фе сти вал
За вод за сме штај од ра слих ли ца „Ма ле пче ли це” у Кра гу јев цу ор га ни зо вао је, у Кња жев ско-срп-

ском те а тру, дру ги ин клу зив ни фе сти вал „Но те за све”. То ком два да на, ко ли ко је тра ја ла ова ма ни-
фе ста ци ја, на сту пи ло је 450 уче сни ка из Кра гу јев ца и не ко ли ко гра до ва Ср би је.

Ин клу зив ни фе сти вал уго стио је че тр на ест хо ро ва и ор ке ста ра ин сти ту ци ја со ци јал не за шти те, 
шко ла за обра зо ва ње де це са смет ња ма у раз во ју 
и пред став ни ка на ци о нал них ма њи на. Циљ ове ма-
ни фе ста ци је, је дин стве не у Ср би ји, је сте про мо ци ја 
ве шти на и та ле на та ко ри сни ка ових ин сти ту ци ја и 
њи хо во укљу чи ва ње у за јед ни цу.

Фе сти вал „Но те за све” отво ри ли су по бед ни ци 
так ми че ња „Ја имам та ле нат”, а пр ви пут је из ве де на 
и мул ти ме ди јал на ин клу зив на пред ста ва ко ри сни ка 
цен тра „Ма ле пче ли це”, под на зи вом „Жи вот гра ни ца 
– че ти ри го ди шња до ба”. Ову ма ни фе ста ци ју по др-
жа ло је и Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке.

Фе сти вал
здра вља
у Ни шу

Нај број ни ји по се ти о ци „Фе сти-
ва ла здра вља”, одр жа ног 21. и 22.
ок то бра у ни шком До му вој ске,
би ли су пен зи о не ри! Ви ше од две
сто ти не Ни шли ја ста ри је ге не ра-
ци је до шло је да из ме ри крв ни
при ти сак и ни во ше ће ра у кр ви,
за тим да ура ди тест ин то ле ран-
ци је на хра ну или ул тра звуч ни
пре глед шти та сте жле зде. Је дан
број при пад ни ка тре ћег до ба до-
био је, пр ви пут у жи во ту, и трет-
ман аку пунк ту ром и при ли ку да
им струч ња ци из ра де лич ну ди-
је ту на ли цу ме ста.

Дру гог да на фе сти ва ла ор-
га ни зо ван је „де чи ји ку так”, на
ко ме је нај мла ђи ма ука за но на
ва жност фи зич ке ак тив но сти, а
одр жа но је и низ пре да ва ња из
раз ли чи тих обла сти ме ди ци не.

Основ на свр ха ова квог „фе сти-
ва ла”, ка ко ис ти че ор га ни за тор
– ни шко удру же ње „Ле кар ин-
фо”, је сте еду ка ци ја, здрав стве но
про све ћи ва ње, по бољ ша ње и
уна пре ђе ње здра вља и раз ви ја-
ње ис прав них жи вот них на ви ка.
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актуелно

Ди сци пли на у пла ћа њу 
до при но са мо же да
се уве де ис кљу чи во
у мо мен ту ис пла те
за ра да

За кључ но са 30. сеп тем-
бром 2011. го ди не Фонд
ПИО је у ис пла ти имао

укуп но 1.631.310 пен зи о не ра,
и то: 1.351.664 ко ри сни ка из ка-
те го ри је за по сле них, 60.488 из
ка те го ри је са мо стал них де лат-
но сти и 219.158 по љо при вред-
них пен зи о не ра. Сред ства ко ја
не до ста ју за фи нан си ра ње ис-
пла та пен зи ја и на кна да Фонд
обез бе ђу је до та ци ја ма из бу џе-

та Ре пу бли ке, што је ре гу ли са но 
За ко ном о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу.

– Број за по сле них у Ре пу бли ци 
у 2010. го ди ни, пре ма по да ци ма 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-
ку, био је 2,06 ми ли о на, а пен зи о-
не ра је, пре ма на шим по да ци ма, 
1,63 ми ли о на, из че га про из ла зи 
сра зме ра 1,27:1. Од нос бро ја за-
по сле них и бро ја пен зи о не ра 
има ди рек тан ути цај на из нос 
по треб них до та ци ја из бу џе та. 
При ме ра ра ди, пре 15 го ди на 
уче шће др жа ве у обез бе ђи ва-
њу сред ста ва за ис пла ту пен зи ја 
из но си ло је 13,8 од сто, а од нос 
бро ја за по сле них и пен зи о не ра 
био је 1,71:1. Пре де сет го ди на 

др жа ва је до ти ра ла пен зи је са 31 
од сто, а од нос бро ја за по сле них 
и пен зи о не ра био је 1,52:1. Да је 
та сра зме ра бит на, и еко ном ски 
је ло гич но, има ју ћи у ви ду да је 
наш пен зиј ски си стем за сно ван 
на прин ци пи ма ме ђу ге не ра циј-
ске со ли дар но сти и уза јам но-
сти, што зна чи да се сред ства 
за ис пла ту пра ва обез бе ђу ју из 
си сте ма те ку ћег фи нан си ра ња, 
по зна тог као Pay-As-You-Go – об-
ја шња ва Иван Ми мић, фи нан сиј-
ски ди рек тор Фон да ПИО.

Ди сци пли на у пла ћа њу до-
при но са као нај ва жни ја у ни зу 
ме ра ко је би до при не ле да ка-
са Фон да бу де пу ни ја мо же да 
се уве де ис кљу чи во у мо мен ту 

ис пла те за ра да, од но сно ди сци-
пли ну мо же да обез бе ди са мо 
прет ход на кон тро ла, као што је 
не ка да ра дио си стем СДК.

Не ка од мо гу ћих ре ше ња ле-
же и у стрикт ној при ме ни про-
пи са из свих обла сти по ре ске 
по ли ти ке и рад них од но са, за-
тим у пре ба ци ва њу пра ва на 
нов ча ну на кна ду за ту ђу по моћ 
и не гу и за те ле сно оште ће ње у 
си стем со ци јал не за шти те, као 
и у пре но су оба ве зе фи нан си-
ра ња здрав стве не за шти те пен-
зи о не ра са Фон да ПИО на бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је. Ове ме ре би 
до при не ле бо љој фи нан сиј ској 
струк ту ри Фон да, и то ре ла тив-
но бр зо. Г. О.

Око 22.000 оси гу ра ни ка уз
при ступ ну ши фру – пин код
про ве ра ва упла те до при но са
са свог ра чу на ра

Ме ђу нај ва жни је ци ље ве раз во ја Фон да
ПИО, по ред осва ја ња пу ног по ве ре ња гра-
ђа на, спа да и пот пу ни про ток елек трон ских
ин фор ма ци ја са око че ти ри и по ми ли о на
оси гу ра ни ка и ко ри сни ка, али и са ин сти ту-
ци ја ма са ко ји ма Фонд не по сред но са ра ђу-
је. Да је пен зиј ски фонд на нај бо љем пу ту
да то и оства ри све до че до са да шњи ре зул-
та ти на овом пла ну, ре као је на са ве то ва њу
о е-упра ви Зо ран Су та ра, са вет ник ди рек-
то ра Фон да ПИО:

– Сви од ра сли гра ђа ни Ср би је ко ји има ју
лич ну кар ту од сре ди не про шле го ди не мо-
гу пу тем ин тер не та да про ве ре нај ва жни је
чи ње ни це ве за не за свој рад ни стаж и пла-
ћа ње до при но са. Пр ви ко рак је од ла зак у
ма тич ну фи ли ја лу у ко јој, уз лич ну кар ту,
сва ки пу но лет ни гра ђа нин мо же да до би је
при ступ ну ши фру – пин код, уз по моћ ко је
ће са свог ра чу на ра мо ћи да ви ди по дат ке о
пла ће ним до при но си ма за од ра ђе не го ди-
не ста жа. За тим тре ба да на свом ра чу на ру
уку ца адре су сај та ПИО, www.pio.rs и на на-
слов ној стра ни сај та пра ти линк „Увод у по-
дат ке ма тич не еви ден ци је за оси гу ра ни ке”.
Ка да се отво ри тај про зор, на пред ви ђе на
ме ста тре ба да уку ца свој ма тич ни број и
до би је ни пин код, а ис под то га ће се по ја-

ви ти ве ри фи ка ци о ни (за штит ни) код ко ји
та ко ђе тре ба уне ти. За тим тре ба клик ну ти
на оп ци ју „Из ве шта ји за гра ђа не”, и отво ри-
ће се пре глед при ја ва, од ја ва, про ме на по
осно ви ци при ја ва и од ја ва, пре глед упла ће-
них до при но са – ка же Зо ран Су та ра.

Да кле, гра ђа ни мо гу да ви де да ли их је
по сло да вац при ја вио и да ли им уред но
пла ћа до при но се, а ако ме ња ју по сао, мо гу
да про ве ре од ја ву са ста рог и при ја ву код
но вог по сло дав ца, као и све го ди не рад ног
ста жа, и да ли је за не ку од њих пре ско че на
упла та до при но са.

– Све ово гра ђа ни ма омо гу ћа ва да бла го-
вре ме но ре а гу ју уко ли ко не ка го ди на ста жа
ни је по кри ве на до при но си ма. На тај на чин
ће ка да до ђе вре ме за од ла зак у за слу же ну
пен зи ју, би ти ма ње про бле ма и бр же ће до-
би ти ре ше ње. До са да је из да то 22.000 пин
ко до ва, што све до чи о ин те ре со ва њу гра ђа-
на за ова кав на чин про ве ре ста жа – на гла-
сио је Су та ра.

Да би ова услу га би ла омо гу ће на, прет ход-
но је кон со ли до ва на и цен тра ли зо ва на ба за
по да та ка ма тич не еви ден ци је Фон да ПИО.

По сло дав ци ма је та ко ђе олак ша на про-
ве ра ис прав но сти М4 фај ла са по да ци ма о
за ра да ма за по сле них и упла та ма до при но-
са, јер ви ше не мо ра ју да по не ко ли ко пу та
до ла зе на шал тер да би ис пра ви ли евен ту-
ал не гре шке у фај лу. За са да то мо гу да про-
ве ре елек трон ски, а да на шал тер до ђу са-
мо јед ном – да пре да ју ис пра ван М4 фајл, а
ра ди се на то ме да се ство ри мо гућ ност да
се М4 мо же пре да ти и елек трон ским пу тем.
Од про шле го ди не уве де на је и је дин стве-
на при ја ва на оси гу ра ње та ко да уме сто на
три, по сло да вац са да чи тав по сао око при-
ја ве или од ја ве за по сле ног за вр ша ва на
јед ном шал те ру – у фон ду пен зиј ског или
здрав стве ног оси гу ра ња. Ове две уста но ве
има ју днев ну он лајн раз ме ну по да та ка.

У пла ну је уна пре ђи ва ње и про ши ри ва-
ње ових сер ви са што ће ути ца ти на сма ње-
ње ад ми ни стра ци је и тро шко ва на ни воу
др жа ве.

В. Ана ста си је вић

СВЕ ПРИ БЛИ ЖНИ ЈИ БРОЈ ЗА ПО СЛЕ НИХ И БРОЈ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Упла та до при но са нај ва жни ја

ЕЛЕК ТРОН СКИ И ИН ТЕР НЕТ СЕР ВИ СИ У ФОН ДУ ПИО КАО ДЕО Е-УПРА ВЕ

Све бли жи гра ђа ни ма
Зоран Сутара
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У За је ча ру су, не дав но, у ор га ни за ци ји Окру жног од бо ра ин ва-
ли да ра да, одр жа не три би не „За по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те-
том” и „Из ме не и до пу не За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу”. Увод но из ла га ње о овим те ма ма имао је Бо жи дар Це кић,
пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је. По ред спро во ђе ња ова
два за ко на, нај ви ше ре чи је би ло о по тре би фи нан си ра ња ин ва-
лид ских ор га ни за ци ја из бу џе та ло кал не са мо у пра ве.

По сле успе шно одр жа них три би на, при ре ђен је од го ва ра ју ћи
про грам и одр жа на су спорт ска так ми че ња у ор га ни за ци ји КУД
„Пен зи о нер” из За је ча ра.

М. Слав ко вић

УВа ље ву је по чет ком но-
вем бра бо ра вио Ми лан 
Кр ко ба бић, за ме ник гра-

до на чел ни ка Бе о гра да и пот-
пред сед ник Пар ти је ује ди ње-
них пен зи о не ра Ср би је. По сле 
раз го во ра са сво јим ва љев ским 
ко ле гом, Стан ком Тер зи ћем, 
по се тио је гра ди ли ште Ге рон-
то ло шког цен тра у овом гра ду. 
Обје кат, чи ји је ка мен те ме љац 
по ло жен кра јем 2009. го ди не, 
про сти ре се на око шест хи ља-
да ква драт них ме та ра, вре дан 
је 5,5 ми ли о на евра, а до са да је 
око 2,5 ми ли о на евра да ро ва ла 
Вла да Ја па на. У овом тре нут ку 
ком плекс је ста вљен под кров 
и из мал те ри сан из ну тра, а пре-
о ста је да се угра ди сто ла ри ја, 
по до ви, лиф то ви, са ни та ри је…, 
као и да се уре ди окол ни про-
стор са са о бра ћај ни ца ма.

– Ви ди мо да град ња сто ји. На 
на ма је да град ска власт Ва ље-
ва, од бор нич ка гру па ПУПС-а 
и СПС-а учи не све да се из дво-
је сред ства за до вр ше так овог 
објек та пре ма мо гућ но сти ма 
град ског бу џе та. Та ко ђе, по сла-
нич ка гру па ПУПС-а са сво јим 
ко а ли ци о ним парт не ри ма ће 
на ни воу Ре пу бли ке по кре ну ти 
ини ци ја ти ву да се из ре пу блич-
ког бу џе та у на ред ној го ди ни 
из дво је сред ства да се овај 
обје кат за вр ши. Уко ли ко се то 

не до го ди, он ће оста ти спо ме-
ник глу по сти, не та ко ре дак у 
Ср би ји – ре као је у Ва ље ву Ми-
лан Кр ко ба бић.

Пре ма Кр ко ба би ће вим ре-
чи ма, ин те рес је да нај ста ри ји 
Ва љев ци до би ју ова кав обје кат, 
али и да у ње му на ђе по сао по-

при ли чан број мла дих љу ди, јер
то до но си бо љи так гра ду.

– То је кон цепт ко ји ми упор но
на сто ји мо да ре а ли зу је мо. Ја-
пан ска вла да и ја пан ски на род
су сјај ни до на то ри и, тим пре,
има мо оба ве зу да то оправ да мо
ка ко ва ља. Јер, ако то не учи ни-

мо, да је мо ло шу по ру ку дру гим
да ро дав ци ма, али и они ма ко ји
су спрем ни за не ке дру ге ин ве-
сти ци о не про јек те. Ту се отва ра
про стор за дру штве но од го вор-
не фир ме, бан ке, оси гу ра ва ју ћа
дру штва, до на то ре – на гла сио је
Ми лан Кр ко ба бић. М. К.

МИ ЛАН КР КО БА БИЋ ПО СЕ ТИО ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У ИЗ ГРАД ЊИ У ВА ЉЕ ВУ

Да не бу де спо ме ник глу по сти

ЗА ЈЕ ЧАР

Три би не о за кон ским
про пи си ма ве за ним
за ин ва ли де

МиМиММиМММиМиМиМиММиММиМиММиилалалалалаллалаллалааааааааааааааааааааааааааааан нн н ннн ннннннн КрКрКрКрКрКрКрКрКрКррКррКрКрркококккоккокококококооококок бабабабабабабабабаббббабаааабибибибибибиибибиббић ћ ћ ћ ћ ћћћћћћћћ у уу у у у уу ВаВаВаВаВаВаВВаВВаВаВВаааааВаљељљељељељељељељељељеељељељељељељељљељељљљеееееељееееељљљљљеееееевувувувувувувувуууувувувууввувувувувввввуввввуувуввввувввувувуу
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у жижи

Га ран циј ски фонд АП Вој во ди-
не про ду жио је по љо при вред-
ни ци ма – но си о ци ма ре ги стро-
ва них по ро дич них га здин ста ва,
рок за под но ше ње зах те ва за
одо бре ње га ран ци ја за обез-
бе ђе ње ду го роч них кре ди та
на ме ње них за фи нан си ра ње
ку по ви не по љо при вред ног зе-
мљи шта. Та ко ђе, ту мо гућ ност
па о ри мо гу да ис ко ри сте и код
ду го роч них кре ди та на ме ње-
них за на бав ку но ве по љо при-
вред не ме ха ни за ци је. По ме ну ти
кон кур си, рас пи са ни мар та ове
го ди не, тра ја ће до ис ко ри шће-
ња га рант ног по тен ци ја ла.

Про ши ре на су и мо гу ћа
сред ства обез бе ђе ња за по-
тра жи ва ња Фон да по из да тим 
га ран ци ја ма, та ко да је осим 
по сто је ћих сред ста ва, ко ја су 
на ве де на у кон кур су, пред ви-
ђе но да сред ство обез бе ђе ња 
мо же би ти и за ло жно пра во на 
пред ме ту кре ди ти ра ња, кон-
сти ту и са но у ко рист Фон да. 
У том слу ча ју услов је да под-
но си лац при ја ве на кон курс 
обез бе ди соп стве но уче шће у 
ми ни мал ном из но су од 40 од-
сто вред но сти пред ме та кре-
ди ти ра ња.

М. Мек те ро вић

ГА РАН ЦИЈ СКИ ФОНД АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Про ду жен рок за до би ја ње кре ди та

По кра јин ски се кре тар за рад, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по ло ва,
Ми ро слав Ва син пред ста вио је, сре-

ди ном ок то бра, у про сто ри ја ма Но во сад ског
отво ре ног уни вер зи те та, про је кат ово га се-
кре та ри ја та „Об у ча ва њем до по сла: но ви мо-
ду ли у окви ру Еду ка тив ног цен тра за обу ку
у про фе си о нал ним и рад ним ве шти на ма”.
Циљ про јек та је да до при не се ускла ђи ва њу
од но са из ме ђу по ну де и тра жње рад не сна ге
у АП Вој во ди на кроз раз вој обу ка за де фи ци-
тар на за ни ма ња на тр жи шту ра да.

Про је кат фи нан си ра Европ ска ко ми си ја
са око 520.000 евра, пре ко Про гра ма дру-
штве но еко ном ског раз во ја 2, а парт не ри на
про јек ту су Цен тар за стра те шко-еко ном ска
ис тра жи ва ња Вој во ди на ЦЕСС, Еду ка тив ни
цен тар Вла де Вој во ди не, ре ги о нал не раз-
вој не аген ци је Бач ка и Срем, Ре ги о нал ни
цен тар за дру штве но-еко ном ски раз вој Ба-
нат, по кра јин ска При вред на ко мо ра, Фа кул-
тет тех нич ких на у ка УНС и Ви со ка тех нич ка
шко ла стру ков них сту ди ја Но ви Сад.

Обу ке у окви ру про јек та би ће бес плат не,
а на ме ње не су про из вод ним за ни ма њи ма:
бра вар, за ва ри вач, ли мар, зи дар, ар ми рач,
сто лар, бе то ни рац, мо лер, обу ке за рад-
ни ке ко ји ра де на ви си на ма, за ба ге ри сте
и осо бе са по себ ним по тре ба ма. Про је кат
ће тра ја ти две го ди не и за то вре ме обез-
бе ди ће се опре ма и објек ти за стру ков но
об у ча ва ње од ра слих у Еду ка тив ном цен тру,
ко је ће по че ти за не ко ли ко ме се ци у кру гу
фа бри ке „Пе тар Драп шин” у Но вом Са ду. За-
хва љу ју ћи сред стви ма Европ ске ко ми си је
мо ћи ће да се на ба ви ком плет на опре ма

за рад Еду ка тив ног цен тра – ба гер за обу ку
ба ге ри ста, за тим ка ми он, на ко ме ће се об-
у ча ва ти кан ди да ти за во за че од го ва ра ју ћих
ка те го ри ја, а би ће по диг нут и ве штач ки зид
за обу ку рад ни ка ко ји ра де на ви си на ма да
би се раз ви ја ла спрет ност и ве шти на гра ђе-
ви на ца, што је у да на шње вре ме ве о ма зна-
чај но јер се код нас нај ви ше не сре ћа на ра-
ду де ша ва на гра ди ли шти ма. По за вр ше ној
обу ци по ла зни ци ће до би ти и сер ти фи ка те
да су сте кли по треб на зна ња и ве шти не.

У Еду ка тив ном цен тру по сто ја ће и ста ци-
о нар ни ка па ци те ти у ко ји ма ће мо ћи да бо-
ра ви – та ко ђе бес плат но, и до 43 по ла зни ка
из це ле Ср би је, јер ће Цен тар би ти је ди ни
ове вр сте у Ре пу бли ци и има ће на ци о нал ни
ка рак тер.

Ми ро слав Ва син је ре као да дру га фа за
овог про јек та под ра зу ме ва и осни ва ње ре-
ги о нал них или на мен ских цен та ра при Еду-
ка тив ном цен тру.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРО ЈЕ КАТ ПО КРА ЈИН СКОГ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА РАД „ОБ У ЧА ВА ЊЕМ ДО ПО СЛА”

Ка си гур ни јем за по шља ва њу
Мирослав Васин (лево)
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актуелно

Так ми че ње у пи ка ду за да-
ме и го спо ду, кон церт ни и 
драм ски на сту пи Пен зи о-

нер ског ама тер ског кул тур но-
умет нич ко дру штва (ПА КУД), 
дру же ње ко ри сни ка до ма и 
уче ни ка ко ји су уче ство ва ли 
на кон кур су „Ста ри ма с љу ба-
вљу”, са мо су не ке од број них 
ак тив но сти ко ји ма је Уста но ва 
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град 
то ком чи та вог ок то бра обе ле-
жа ва ла ме сец со ли дар но сти са 
ста ри ма. Ова уста но ва, под се-
ћа ди рек тор ка Бран ки ца Јан-
ко вић, вр ши ин сти ту ци о нал-
ну за шти ту од ра слих и ста рих 
у три до ма и ста ци о на ру, са 
ка па ци те том сме шта ја бли зу 
1.200 ко ри сни ка, и ва нин сти-
ту ци о нал ну за шти ту у окви ру 
Днев них цен та ра и клу бо ва за 
ви ше од 10.000 ко ри сни ка.

– Струч ни со ци јал ни рад, 
пси хо ло шка по моћ, рад но-
оку па ци о на те ра пи ја, кул тур-
не ак тив но сти, за ба ва, здрав-
стве на за шти та, фи зи кал на 
ме ди ци на, ком фо ран сме штај, 
да да ље не на бра јам, све ово 
за и ста нас чи ни је дин стве ним 
и пре по зна тљи вим. За то не чу-
ди што, иако ли ста за че ка ње 
нај че шће не ма, тре ну то око 
60 осо ба че ка на сме штај, али 
то је за то што им ми из ла зи мо 
у су срет да се на ђу баш у до му 
ко ји су са ми би ра ли и же ле ли. 
То ком це ле го ди не ор га ни зу је-
мо спорт ска и кул тур на де ша-
ва ња, су сре те, три би не и све-
ча но сти. Ок то бар је по себ но 
био бо гат са др жа ји ма, јер смо 
хте ли, она ко ка ко и при ли чи, 

да обе ле жи мо ме сец со ли дар-
но сти са ста ри ма. Да је дан цео 
ме сец ни је до во љан, тек сим-
бо лич но по ка зу је и то што су 
за вр шне све ча но сти тра ја ле 
од 2. до 4. но вем бра – ка же на-
ша са го вор ни ца.

У из ве шта ју Хел син шког од-
бо ра за људ ска пра ва за 2009. 
го ди ну, у де лу ко ји се од но си 
на со ци јал не уста но ве, по себ-
но је афир ма тив но из дво је на 
Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар 
Бе о град, а у из ве шта ју Кан це-
ла ри је за штит ни ка гра ђа на за 
2010. на ве де на је као при мер 
до бре прак се. Днев ни цен три 
и клу бо ви, ко јих има 20 на 13 

бе о град ских оп шти на, бро је
бли зу 8.000, а Слу жба по мо ћи у
ку ћи ви ше од 2.000 ко ри сни ка.

– Са мо по след њег да на, на
све ча но сти по во дом ме се ца со-
ли дар но сти са ста ри ма, ПА КУД
је уче ство вао у ви ше ну ме ра,
као и чла но ви клу бо ва и цен-
та ра. На кра ју смо уру чи ли и
по себ на при зна ња и на гра де.
Но вост ко ја је обе ле жи ла наш
рад је сте да је већина клу бо ва
ре но ви ра на, чи ме су ство ре ни
бо љи усло ви и при јат ни ја ат-
мос фе ра за ста ри је су гра ђа не.
На ко ји све на чин се под сти че
кре а тив ност, али и так ми чар ски
дух, по ка зу је по да так да су на

фи нал ној све ча но сти, одр жа ној
у при су ству број них ста ри јих
су гра ђа на и чла но ва цен та ра и
клу бо ва, би ле за сту пље не ди-
сци пли не као што су кре а тив-
но ку ли нар ство, из ло жба рад не
те ра пи је, так ми че ње у бр зом
пле те њу и квиз – на во ди управ-
ник Днев них клу бо ва и цен та ра,
Ми о драг Та сић. Је ле на Оцић

УСТА НО ВА ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

Ме сец за ста ри је

Тро шко ви сме шта ја
Боравак у до му на Бе жа ниј ској ко си у јед но кре вет ној гар-
со ње ри за осо бу ко ја не за ви си од не ге дру гог ли ца кошта 
42.794 ди на ра. Це не ва ри ра ју пре ма ве ли чи ни стам бе не
је ди ни це, пре ма бро ју кре ве та, али за ви се и од ка те го ри је 
ко ри сни ка – да ли је не за ви сан, по лу за ви сан или за ви сан.
Та ко, при ме ра ра ди, нај јеф ти ни ји сме штај на Бе жа ниј ској 
ко си из но си 28.863 ди на ра, и то за по лу за ви сне ко ри сни-
ке за дво кре вет ну, од но сно тро кре вет ну со бу. Це не у свим
до мо ви ма ни су исте, те та ко за јед но кре вет ну со бу на
Ка ра бур ми не за ви сни ко ри сник тре ба да из дво ји 31.049
ди на ра, а на Во ждов цу за исту вр сту сме шта ја 29.825 ди-
на ра.

Сто да на
Ин фо цен тра
За ви ше од сто да на ра да
Ин фор ма тив ног цен тра за
ста ри је би ло је 1.808 обра-
ћа ња, од че га 1.500 те ле-
фон ским пу тем. Нај ви ше 
по зи ва упу ће но је из Вој во-
ди не, а не ко ли ко чак и из
ино стран ства. Цен тру су се
че шће обра ћа ле же не не го 
му шкар ци. Нај ви ше пи та-
ња, око 60 од сто, би ло је из
обла сти со ци јал не за шти те, 
а 19 од сто из обла сти пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња. У обла сти со ци јал не
за шти те пред ња че пи та ња у
ве зи са сме шта јем у уста но-
ве, за тим о по мо ћи у ку ћи и 
ма те ри јал ном обез бе ђе њу, 
као и о дру же њу у клу бо ви-
ма, али је би ло по зи ва и у 
ве зи са на си љем у по ро ди-
ци. Ин те ре со ва ње за област
ПИО нај ви ше се од но си ло 
на оства ри ва ње пра ва на 
пен зи ју, пра ва на на кна ду за
те ле сно оште ће ње и бањ ско 
ле че ње. Нај ма ње је би ло
пи та ња ве за них за здрав-
стве ну за шти ту, али су и то 
углав ном би ле при мед бе на
рад здрав стве них уста но ва.
Број те ле фо на Ин фор ма-
тив ног цен тра за ста ри је је 
0800 115 116, а по зив се не
на пла ћу је.

Дуг ме за по моћ
Те ле а си стен ци ју, ко ја по сто ји од 2008. го ди не, ко ри сти ви ше од
400 Бе о гра ђа на, а она је омо гу ће на са рад њом Уста но ве Ге рон-
то ло шки цен тар Бе о град и пред у зе ћа Аси стел. Ова услу га под-
ра зу ме ва аларм но дуг ме, ко је ко ри сник но си око вра та или на
ру ци, и је ди ни цу ко ја се ин ста ли ра у ку ћи (услов је по сто ја ње 
ди ги тал не те ле фон ске цен тра ле). Те ле а си стен ци ја омо гу ћа ва
да се ре а гу је на дуг ме у слу ча ју бо ле сти, по жа ра и слич но, али 
и ре дов но по зи ва ње и пра ће ње ста ња ста ри јег ли ца или осо бе 
са ин ва ли ди те том, као и до дат не услу ге на зах тев ко ри сни ка, 
ре ци мо – под се ћа ње на ре дов не те ра пи је или за ка зи ва ње ле-
кар ског пре гле да. Град ски се кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту је 
обез бе дио сред ства, та ко да је ова услу га бес плат на.

Бран ки ца Јан ко вић
и Ми о драг Та сић
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кроз Србију

АЛИ БУ НАР

Су срет
пен зи о не ра

Удру же ње пен зи о не ра Али бу-
на ра ор га ни зо ва ло је, сре ди ном 
ок то бра, су срет пен зи о не ра осам 
ју жно ба нат ских оп шти на ко ме је 
при су ство ва ло ви ше од сто чла но-
ва. Том при ли ком раз го ва ра ло се о 
со ци јал ној си ту а ци ји и снаб де ва њу 
нај у гро же ни јих пен зи о не ра огре-
вом, ле ко ви ма и хра ном.

Ка ко ја вља ју пред сед ник и се-
кре тар удру же ња, Да ни ло Ћи рић 
и Пан та Та па ла га, су сре ту је при-
су ство вао и Ми лан Не на дић, пред-
сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не, ко ји је го во рио о ак ту ел ним 
про бле ми ма ор га ни за ци је.

У окви ру су сре та ор га ни зо ва-
но је екип но так ми че ње у ша ху, за 
му шкар це, и у пи ка ду, за же не, а 
по сле све ча ног руч ка уче сни ци су 
об и шли Али бу нар.

Д. Ко раћ

Град ски од бор Цр ве ног кр ста По жа рев-
ца спро вео је низ ма ни фе ста ци ја ве за них
за про грам „Ок то бар – ме сец ста рих ли ца”.
Пре ма ре чи ма Бра ни сла ва Жи ву ло ви ћа,
се кре та ра ове ор га ни за ци је, при год них ак-
тив но сти би ло је то ли ко да се све ни су мо-
гле оба ви ти то ком ок то бра, па је за вр шна
при ред ба одр жа на пр вих да на но вем бра.

По све ћу ју ћи по себ ну па жњу ста рим осо-
ба ма, пен зи о не ри ма и ин ва ли ди ма, Цр ве ни
крст је као јед ну од нај ва жни јих те ма ис та-
као про грам по мо ћи ан га жо ва њем ге рон-
то до ма ћи ца. Ова ак тив ност у По жа рев цу
је за по че та још 2008. го ди не, са че ти ри ге-
рон то до ма ћи це и 35 ко ри сни ка. С вре ме-
ном су се по ве ћа ва ли зах те ви и на ла же не
су мо гућ но сти да им се иза ђе у су срет, та ко
да у овом тре нут ку про грам об у хва та 52 ко-
ри сни ка са тен ден ци јом ра ста, јер код нај-
ста ри јих жи те ља град ских, али и се о ских
сре ди на по сто ји све ве ће ин те ре со ва ње за
по моћ у ку ћи.

У не дав но спро ве де ној ан ке ти, од 289 ан-
ке ти ра них ко ји при ма ју по вре ме ну по моћ у
на мир ни ца ма и основ ним по треп шти на ма,
око 90 од сто их је ис та кло да би им до бро-
до шла и по моћ у до ма ћин ству. Не ма ли број
пен зи о не ра ко ји жи ве са ми спре ман је и да
пла ти услу гу ге рон то до ма ћи ца. Има ју ћи то
у ви ду, у Цр ве ном кр сту раз ма тра ју мо гућ-

ност да се осми сли и та кво ре ше ње да део
тро шко ва про гра ма по мо ћи у ку ћи бу де до-
ни ран, а да дру ги део пла ћа ју ко ри сни ци
услу га од сво јих пен зи ја, или њи хо ва де ца.

Па ра лел но са по ра стом ин те ре со ва ња
ста рих за ову вр сту по мо ћи, по ве ћан је и
број не за по сле них мла дих же на ко је су се
при ја ви ле са же љом да да ра де овај по сао.

То ком ме се ца ста рих Цр ве ни крст у По-
жа рев цу је ин тен зи ви рао и ак ци ју по мо ћи

нај у гро же ни јим ли ци ма. Ак ти ви сти те ор-
га ни за ци је су их по се ти ли и од не ли им па-
ке те са основ ним на мир ни ца ма, сред стви-
ма за хи ги је ну, оде ћом. Оп шти је ути сак да
је си ро ма шним ста рим љу ди ма ва жна и та
скром на по моћ уз ко ју лак ше под но се те-
шко ће, али им је још ва жни је да их не ко
по се ти, са слу ша, упу ти ре чи уте хе и пру жи
по не ку ко ри сну ин фор ма ци ју.

Б. Жи ва но вић

ГРАД СКИ ОД БОР ЦР ВЕ НОГ КР СТА ПО ЖА РЕВ ЦА

Тра же не ге рон то до ма ћи це

Дом за ста ре у
ком плек су не ка-
да шњег цен тра за
при хват из бе глих
осо ба на За буч ју, у
Ужи цу, при мио је
пр ве ста на ре по-
сле шест го ди на
фи нан сиј ских и ад-
ми ни с тра тив них
про бле ма око из-
град ње. Ка па ци тет
до ма је 80 ме ста
у дво кре вет ним и
тро кре вет ним со-
ба ма, а це на ме сеч ног сме шта ја 19.000-28.000
ди на ра, за ви сно од здрав стве не ка те го ри је ко-
ри сни ка услу га.

За са да је дом по пу њен 50 од сто, а пр ви ко-
ри сни ци су 25 осо ба из бе глих из не ка да шњих
ју го сло вен ских ре пу бли ка и 15 оста ре лих ли-
ца из ужич ког кра ја. О ста на ри ма у До му за
ста ре бри не де се так за по сле них – не го ва те-

љи це, ме ди цин ско 
осо бље и је дан со-
ци јал ни рад ник.

Ви со ки ко ме са-
ри јат УН је обез бе-
дио 400.000 евра за 
по че так из град ње 
до ма, град ска вла-
да Ужи ца бес плат ну 
ко му нал ну ин фра-
струк ту ру, а Ми ни-
стар ство ра да и со-
ци јал не по ли ти ке 80 
ми ли о на ди на ра за 
из град њу и опре ма-

ње. Ре сор но ми ни стар ство ће до кра ја ове го-
ди не по ма га ти у фи нан си ра њу до ма, а по сле ће 
ова уста но ва ра ди ти на тр жи шним прин ци пи ма, 
у окви ру Цен тра за со ци јал ни рад у Ужи цу.

Но во и згра ђе ни дом на За буч ју и Дом за ста-
ре осо бе на Са вин цу, код По же ге, је ди не су две 
та кве уста но ве у за пад ној Ср би ји.

М. П.

УЖИ ЦЕ

Отво рен дом за ста ре
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Ка ко ја вља Дра ги ца Лу чев, 
пред сед ни ца Град ског удру же-
ња пен зи о не ра Су бо ти це, ово 
удру же ње ће на ред них не де ља 
ор га ни зо ва ти бес плат ну ин фор-
ма тич ку обу ку за сво је чла но ве.

Обу ка ће се оба вља ти у про-
сто ри ја ма удру же ња, ко је се 
на ла зи у ули ци Са ве Шу ма но-
ви ћа број 2. За ин те ре со ва ни 
кан ди да ти мо гу да се при ја ве 
сва ког рад ног да на, од 8 до 11 
ча со ва, до 20. но вем бра. Обу ка 
ће по че ти кра јем но вем бра, уз 
струч ну по моћ ин фор ма ти ча-
ра из Ге рон то ло шког цен тра 
Су бо ти це. М. М.

НИШ

Бес плат но
за ста ри је 
од 65 го ди на

Ни шли је ста ри је од 65 го ди на
мо гу бес плат но да ко ри сте услу-
ге На род не би бли о те ке „Сте ван
Сре мац”. То је од лу чи ло ру ко вод-
ство ове ни шке кул тур не ин сти-
ту ци је у до го во ру са пред став-
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве.

У овој би бли о те ци ка жу да
пен зи о не ри нај ви ше вре ме на
про во де у чи та о ни ци ли ста ју ћи
днев ну и не дељ ну штам пу, али
и стра ни це број них ком пле та
ли сто ва и ча со пи са из сре ди не
про шлог ве ка.

Би бли о те ка „Сте ван Сре мац” 
сла ви ове го ди не де вет де це ни-
ја по сто ја ња и успе шног ра да, а
ова кав по тез био је пун по го дак
јер се члан ство из да на у дан
знат но уве ћа ва. С. Н.

СВР ЉИГ

Бу на ри га се жеђ
У Свр љи гу,

о п  ш т и н  с к о м
цен тру на ју го-
и сто ку Ср би је,
про блем во-
до снаб де ва ња
тра је ме се ци-
ма. Апе лу је се
да се ште ди
во да, а оп-
штин ска упра-
ва чи ни до-
дат не на по ре
и фи нан сиј ски
по ма же ко па-

ње бу на ра на те ри то ри ји це ле оп шти не да би гра-
ђа ни мо гли да обез бе де бар уред но снаб де ва ње
тех нич ком во дом.

– Бу џет ским сред стви ма фи нан си ра се 60 од сто
ин ве сти ци је, а оста так пла ћа ју са ми вла сни ци. Од
по ло ви не ав гу ста ове го ди не па до да нас оп штин-
ској упра ви под не та је до ку мен та ци ја за 40 бу на-
ра – ка же Вла да Кр стић, шеф од се ка за при вре ду
оп шти не Свр љиг. Про сеч на це на ко па ња бу на ра
ду би не шест до се дам ме та ра је око сто хи ља да
ди на ра, a ак ци ја ће тра ја ти до по ло ви не де цем-
бра ове го ди не.

По ред но вих бу на ра у то ку је и об но ва ста рих
ко ји су ко па ни у про шлом ве ку. У не ко ли ко се ла
и за се ла ка свр љи шког кра ја по те кла је во да и са
јав них че сми. Су ви је се њи да ни до при не ли су да
се ра ди и на ре кон струк ци ји град ске во до вод не
мре же.  С. Ђор ђе вић

СУ БО ТИ ЦА

Ин фор ма тич ка обу ка
за пен зи о не ре

Већ је по ста ла прак са да се пен зи о не-
ри Пи рот ског окру га јед ном го ди шње 
оку пе у не ком од се ди шта удру же ња, у 
Ди ми тров гра ду, Ба бу шни ци, Бе лој Па-
лан ци или Пи ро ту.

До ма ћин ово го ди шњег оку пља ња 
пен зи о не ра би ло је Оп штин ско удру-
же ње пен зи о не ра Пи рот. Јед но днев но 
дру же ње ор га ни зо ва но је у ви ли „Ди-
ја на”, 3. но вем бра, у опу ште ној ат мос-

фе ри, уз пе сму, игру и бо га ту тр пе зу, а
тра ја ло је до ка сно по под не.

По ред дру же ња, над ле жни из оп-
штин ских удру же ња има ли су при ли ку
да по при ча ју и о до са да шњој са рад њи
и о раз ме ни ис ку ста ва у ра ду.

Ску пу пен зи о не ра при су ство ва ли су
и го сти из су сед не Бу гар ске, из гра ди ћа
Го деч.

С. П.

ПИ РОТ

Игра ли и пе ва ли, го ди не 
им ни су сме та ле

Дра ги ца Лу чев
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Да би Ср би ја мо гла да функ ци о ни ше
ста бил но мо ра ће до кра ја ове де це ни-
је да ду пли ра са да шњу ин ду стриј ску

про из вод њу. Та кав за кљу чак се не дво сми-
ДД
сле но на ме ће из до ку мен та „Стра те ги ја и по-
ли ти ка раз во ја ин ду стри је Ср би је од 2011. до
2020. го ди не”, ко ји је Вла да Ср би је ле тос усво-
ји ла. У овом до ку мен ту, пр вом та кве вр сте
код нас, кон ста ту је се да без ста бил ног ра ста
ин ду стри је у на ред ним го ди на ма и ње ног до-
ми нант ног ути ца ја на из воз и плат ни би ланс
не ће би ти мо гућ одр жив раст и ма кро е ко-
ном ска ста бил ност зе мље.

Од го во ри на то ка ко у овој де це ни ји удво-
стру чи ти про из вод њу на кон два де се то-
го ди шње стаг на ци је да ти су на осно ву 
оп се жних ис тра жи ва ња кон ку-
рент ских пред но сти 1.000 пред-
у зе ћа у Ср би ји. Раз ма тра ни 
су кључ ни из во зни сек то ри:
пре храм бе на ин ду стри ја, 
ин ду стри ја са о бра ћај них 
сред ста ва, ин фор ма ци о но-
ко му ни ка ци о не тех но ло-
ги је, ме тал ски ком плекс и
фар ма це ут ска ин ду стри ја.
За оства ре ње стра те ги је
ин ду стриј ског раз во ја прет-
по ста вља се син хро ни зо ва но
во ђе ње 13 раз ли чи тих по ли-
ти ка: обра зо ва ња, тех но ло шког
раз во ја, ис тра жи ва ња и раз во ја,
ре струк ту ри са ња и при ва ти за ци је,
стра них ула га ња, ин фор ма ци о но-ко му-
ни ка ци о них тех но ло ги ја, пред у зет ни штва,
за по шља ва ња, енер гет ске ефи ка сно сти, за-
шти те жи вот не сре ди не, за шти те тр жи шне
кон ку рен ци је, по ли ти ке ре ги о нал ног раз во ја
и уна пре ђе ња кор по ра тив ног упра вља ња.

Стра те ги ја је уса гла ше на са ин ду стриј ском
по ли ти ком ЕУ и ци ље ви ма „Но ве европ ске
стра те ги је Евро па 2020”. Но ви мо дел ин ду-
стриј ског ра ста за пе ри од 2011–2020. го ди на
је из во зно ори јен ти сан и под ра зу ме ва ди на-
ми чан раст ин ве сти ци ја, ви со ку сто пу роб ног
из во за и раст ин ду стриј ске за по сле но сти.

Срп ска ин ду стри ја од 1946. до 1990. го ди-
не раз ви ја ла се пре ма мо де лу ин ду стриј ских
цен та ра. До кра ја 60-их го ди на про шлог ве ка
би ло је фор ми ра но 26 ве ли ких ин ду стриј-
ских цен та ра, 22 сред ње ве ли чи не и 114 ма-
лих ин ду стриј ских цен та ра, та ко да је укуп но,
пред по че так тран зи ци је (без АП Ко со во и
Ме то хи ја), би ло око 160 ин ду стриј ских цен-
та ра. У окви ру њих фор ми ра но је 67 ве ли ких

на ци о нал них, ре пу блич ких или су бре ги о-
нал них по слов них си сте ма ко ји су има ли
функ ци ју ма кро кла сте ра.

Про цес ин ду стри ја ли за ци је Ср би је пра ти-
ле су мно го број не сла бо сти. Кључ но огра ни-
че ње је да се на ци о нал на ин ду стри ја раз ви-
ја ла у окви ри ма ма сов не, енер гет ски, ма те-
ри јал но и рад но ин тен зив не про из вод ње на
осно ву ими та ци је ино стра них тех но ло ги ја.
По сле ди це овог при сту па, ко је се осе ћа ју и
да нас, је су си ро ма шна ис ку ства из нај бо ље

ин ду стриј ске прак се, уко ре ње на на ви ка у
по сло вод ним струк ту ра ма на ви со ку спољ ну
и уну тра шњу за шти ту и не до вољ но при ма ње
тр жи шних сиг на ла шта и под ко јим усло ви ма
тре ба про из во ди ти.

Ср би ја ве о ма спо ро об на вља про из вод-
њу до пре тран зи ци о ног мак си му ма. При-
вре да Ср би је је 2008. го ди не, пре гло бал не
ре це си је, до сти гла са мо око 80 од сто бру то
дру штве ног про из во да из 1990, а ин ду стри ја
око 50 од сто. Нај те жа си ту а ци ја је код за по-
шља ва ња – у ин ду стри ји је да нас за по сле но
250.000 рад ни ка, од но сно 35 од сто ма ње не-
го 1990. го ди не. Ви ше је раз ло га за спор опо-
ра вак ин ду стриј ске про из вод ње, а нај ве ћи је
да су на сле ђе ни ин ду стриј ски цен три и њи-
хо ви ма кро кла сте ри прак тич но не ста ли, ве-
ћи на још 80-их го ди на.

Ин ду стриј ска по ли ти ка Ср би је у про те клој
де це ни ји за сни ва ла се на спро во ђе њу „пр ве
ге не ра ци је ре фор ми”. Оне су под ра зу ме ва ле
при ва ти за ци ју и ре струк ту ри са ње при вре-
де, ма кро е ко ном ску ста би ли за ци ју, це нов ну
и спољ но е ко ном ску ли бе ра ли за ци ју, кон со-
ли да ци ју и при ва ти за ци ју бан кар ског сек то-
ра. Ин сти ту ци о нал на ре ше ња за ин ду стри ју
има ла су за циљ и при вла че ње ди рект них
стра них ин ве сти ци ја, и све о бу хват ну ре фор-
му про пи са у кон тек сту при дру жи ва ња ЕУ.

По мо де лу при ва ти за ци је из 1997. го ди не,
у пе ри о ду од три-че ти ри го ди не, при ва ти зо-
ва но је око 800 дру штве них пред у зе ћа, ме ђу

ко ји ма су би ла и не ка од нај бо љих. Овај
мо дел при ва ти за ци је (на зван „мо дел

по де ле” јер је вла сни штво оста ја-
ло у ру ка ма за по сле них) за ме-

њен је 2001. мо де лом про да је
дру штве ног ка пи та ла и на

овај на чин при ва ти зо ва но је
око 2.400 пред у зе ћа јав ним
тен де ри ма и аук ци ја ма, а
пу тем „тр жи шта ка пи та ла” 
ви ше од 700. Про грам при-
ва ти за ци је при во ди се кра-
ју и пре о ста ло је да се при-

ва ти зу је још 300 пред у зе ћа,
од че га је 40 у ин ду стри ји.
При ва ти за ци јом 878 пред-

у зе ћа у пре ра ђи вач кој ин ду-
стри ји оства рен је при ход од 1,5

ми ли јар де евра, од но сно 55 од сто
укуп них при ва ти за ци о них при хо да, и

ре а ли зо ва но 953 ми ли о на евра, од но сно
73 од сто укуп них ин ве сти ци ја.

Гло бал на ре це си ја ус по ри ла је за вр ше так
про це са и по тен ци ра ла про бле ме не до вр-
ше не при ва ти за ци је, ре струк ту ри са ња јав-
них пред у зе ћа, по ни ште них при ва ти за ци ја
и кор по ра тив ног упра вља ња у при ва ти зо ва-
ним пред у зе ћи ма. Услед не по што ва ња уго-
вор них оба ве за, не пла ћа ња ра та, нео др жа-
ва ња кон ти ну и те та про из вод ње, не по што-
ва ња ин ве сти ци о ног и со ци јал ног про гра ма,
рас по ла га ња имо ви ном су прот но од ред ба-
ма уго во ра, по ни ште но је 258 ку по про дај них
уго во ра Аген ци је за при ва ти за ци ју и ку па ца.
У слу ча ју пре ра ђи вач ке ин ду стри је, рас ки ну-
то је 30 од сто уго во ра, та ко да у ин ду стри ји
пре о ста је да се, пр ви пут и по но вље но, при-
ва ти зу је око 32 од сто укуп ног бро ја пред у зе-
ћа ко ја су под ле га ла при ва ти за ци ји дру штве-
ног ка пи та ла.

Ду шко Вук са но вић

СТРА ТЕ ГИ ЈА ИН ДУ СТРИЈ СКОГ РАЗ ВО ЈА СР БИ ЈЕ (I)

Му ко трп но по ди за ње
пре ра ђи вач ке ин ду стри је
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Word Pad

Да би смо ушли у Word Pad, 
тре ба да ура ди мо сле де ће:

1) клик не мо на дуг ме Start;
2) иза бе ре мо All Pro grams;
3) клик не мо на фол дер Ac ces-

so ri es;
4) уђе мо у про грам Word Pad.
Из про гра ма Word Pad из ла-

зи мо ка да клик не мо ле вим та-
сте ром ми ша на ико ну X (Clo se) 
у гор њем де сном углу екра на.

Word Pad је про грам за об ра-
ду тек ста. Са сто ји се из на слов-
не ли ни је, тра ке са па ле та ма за 
рад у ње му и рад не по вр ши не 
за ку ца ње и об ра ду тек ста.

На слов на ли ни ја

На слов на ли ни ја (основ ни 
тул бар) је сте тра ка ко ја се на ла-
зи на вр ху про зо ра Word Pad (из-
над па ле та за рад) и увек оста је 
на екра ну без об зи ра на то ко ју 
смо оп ци ју по кре ну ли. Са сто ји 
се од сле де ћих ико ни ца:

1) Sa ve – чу ва ње тек ста;
2) Un do – по ни шта ва ње прет-

ход не ко ман де;
3) Re do – по вра так на по след-

њу ко ман ду.

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

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

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

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

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

a) New – кре и ра ње но вог тек-
ста;

b) Open – отва ра ње по сто је-
ћих тек сто ва;

c) Send in e-mail – сла ње тек-
ста елек трон ском по штом;

d) Qu ick Print – штам па ње 
тек ста;

e) Print pre vi ew – пре глед 
тек ста пре штам пе.

На по ме на: оп ци ју Show be-
low the Rib bon ко ри сти мо за 
по ста вља ње ико на на слов не 
ли ни је ис под, а оп ци ју Show 
abo ve the Rib bon за по ста вља-
ње из над тра ке са па ле та ма. Оп-
ци ју Mi ni mi ze the Rib bon ко ри-
сти мо за укла ња ње и по ста вља-
ње тра ке са па ле та ма.

Word Pad Me nu

Ка да клик не мо на стре ли цу 
дуг ме та Word Pad But ton, на екра-
ну ће се по ја ви ти про зор ко ји се 
са сто ји из сле де ћих ико на:

1) New – кре и ра ње но вог до-
ку мен та;

2) Open – отва ра ње по сто је-
ћих до ку ме на та;

3) Sa ve – чу ва ње са др жа ја до-
ку мен та (тек ста);

4) Sa ve as – чу ва ње са др жа ја 
до ку мен та (тек ста са про ме на-
ма) под не ким дру гим име ном;

5) Print – штам па ње до ку мен та;

6) Pa ge Se tup – по де ша ва ње
фор ма та стра ни це до ку мен та,
ње го вих мар ги на и по ло жа ја;

7) Send in e-mail – сла ње до-
ку мен та елек трон ском по штом;

8) Abo ut Word Pad – по моћ за
рад у про гра му Word Pad;

9) Exit – из лаз из про гра ма
Word Pad.

Чу ва ње до ку мен та
До ку мент мо же мо да са чу ва-

мо ко ман дом Sa ve, ко јом чу ва-
мо тре нут ну по зи ци ју у до ку-
мен ту. Ка да при ме ни мо ко ман ду
Sa ve на не ки до ку мент ко ме ни-
смо да ли име, мо ра мо нај пре да
од ре ди мо име и ме сто где ће мо
са чу ва ти тај до ку мент. Уко ли ко
же ли мо да са чу ва мо до ку мент,
тре ба да ура ди мо сле де ће:

1) до ве де мо кур сор ми ша
на ико ну Sa ve и клик не мо ле-
вим та сте ром, или клик не мо на
Word Pad But ton па иза бе ре мо
оп ци ју Sa ve;

2) иза бе ре мо ли сту (пре по-
ру чу је мо Li bra ri es), уђе мо у би-
бли о те ку (пре по ру чу је мо Do cu-
ments јер чу ва мо до ку мен те),
па у фол дер у ко ме же ли мо да
са чу ва мо фајл;

3) у по љу по ред оп ци је Fi le 
na me упи ше мо же ље но име;

4) по ред оп ци је Sa ve as type
би ра мо фор мат у ко ме же ли мо
да са чу ва мо до ку мент;

5) клик не мо на дуг ме Sa ve
или при ти сне мо та стер En ter.

Чу ва ње до ку ме на та под 
не ким дру гим име ном

Прет по ста ви мо да вр ло че сто
ку ца мо тек сто ве ко ји су ако не
исти, а он да ба рем ве о ма слич ни
(нпр. тип ски уго во ри, из ве шта ји
итд.). Уме сто да текст ку ца мо из
по чет ка, мо же мо да отво ри мо
не ки сли чан ње му (ста ри уго-
вор или из ве штај), пре у ре ди мо
га и сни ми мо под не ким дру гим

име ном, оста вља ју ћи прет ход-
ни текст не так нут и са чу ван под
ње го вим име ном. По сту пак је:

1) до ве де мо кур сор ми ша на
ико ну Sa ve As и клик не мо ле-
вим та сте ром, или клик не мо на
Word Pad But ton па иза бе ре мо
оп ци ју Sa ve As;

2) уђе мо у фол дер у ко ме же-
ли мо да са чу ва мо фајл;

3) по ред оп ци је Fi le na me
уку ца мо но во име на шег до ку-
мен та са про ме на ма;

4) по ред оп ци је Sa ve as type
би ра мо фор мат у ко ме же ли мо
да са чу ва мо до ку мент;

5) клик не мо на дуг ме Sa ve
или при ти сне мо та стер En ter.

Отва ра ње до ку ме на та
ко ји већ по сто је

Ка да же ли мо да уђе мо у не ки
по сто је ћи до ку мент, по сту пак је
сле де ћи:

1) кур сор ми ша до ве де мо
до ико не Open и клик не мо ле-
вим та сте ром, или клик не мо на
Word Pad But ton па иза бе ре мо
оп ци ју Open;

2) иза бе ре мо ли сту (пре по-
ру чу је мо Li bra ri es), уђе мо у би-
бли о те ку (Do cu ments, јер су ту
углав ном са чу ва ни до ку мен ти),
па у фол дер у ко ме се на ла зи
же ље ни фајл;

3) по ја ви ће се про зор са спи-
ском свих до ку ме на та ура ђе них
у том фол де ру;

4) про на ђе мо же ље ни до ку-
мент, па клик не мо на ње га ле-
вим та сте ром ми ша;

5) клик не мо на дуг ме Open
да би смо ушли у же ље ни до ку-
мент или два пу та клик не мо на
же ље ни до ку мент.

На по ме на: исти текст не мо-
же мо отво ри ти ви ше пу та у
исто вре ме.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се
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По хо ва не ку гли це 
од си ра

(за две осо бе)
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 125 гр твр дог бе лог си-

ра, јед но ја је, 150 гр бра шна, ка ши чи-
ца пра шка за пе ци во, би бер, со, 1/8 л
мле ка, уље за пр же ње.

На чин при пре ме: У чи ни ји из-
ме ша ти бра шно, пра шак за пе ци во,
би бер, со. На пра ви ти уду бље ње и
до да ти ја је и не ко ли ко ка ши ка мле ка
и све за ме си ти. За тим си па ти оста так
мле ка и до бро за ме си ти да се одва ја
од ка ши ке. До да ти рен да ни сир и до бро из ме ша ти. У ма њу шер пи цу си па ти уље, за гре-
ја ти га, па ка ши ком ва ди ти те сто и пр жи ти са обе стра не да ле по по ру ме ни. Из ва ди ти
на па пир ни убрус, па на тац ну за сер ви ра ње.

На по ме на: Уз ове ку гли це, ко је мо гу по слу жи ти као пред је ло, ле по иде ви ше со со ва,
нпр. јо гурт ни сос.
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здрав живот

Необичне комбинацијеНеобичне комбинације

НЕО БИЧ НА УПО ТРЕ БА ОБИЧ НИХ СТВА РИ
КАР ТОН СКИ ВАЉ ЦИ (ОД WC ПА ПИ РА ИЛИ УБРУ СА)
Кад ис тро ши те WC па пир или убрус, оста је вам кар тон ски ва љак 

ко ји се мо же упо тре би ти у раз не свр хе. Ва љак об ло жи те ле пљи вом 
тра ком та ко да ле пљи ва стра на до ла зи спо ља. Ока чи те га на згод но 

ме сто. До сад не му ве 
и ко мар ци ле пи ће се 
на ва љак.

Кар тон ски ва љак 
од убру са мо же би ти 
де ко ра ти ван де таљ у 
ва шој со би. Об мо тај-
те га фо ли јом или не-
ким укра сним па пи-
ром. На ње га мо же те 
ре ђа ти на ру кви це. 

Та ко ће те има ти леп 
де таљ у со би и пре-
глед но сло же не на ру-
кви це.

ИЗО ЛИР ТРА КА
Ова тра ка мо же ве-

о ма до бро по слу жи ти 
за укла ња ње дла ка 
кућ них љу би ма ца са 
ва ше оде ће. Око ша-
ке об мо тај те изо лир 
тра ку, али та ко да ле пљи ва стра на оста не спо ља. Том ле пљи вом
стра ном пре ла зи те пре ко ме ста на оде ћи где су оста ле дла ке љу би-
ма ца. Ла ко ће те их укло ни ти.

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

Чор ба с кром пи ром, ку ку ру зом и сла ни ном
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 2 сред ња кром пи ра, 50 гр сла ни не, ве ћа гла ви ца цр ног лу ка, 200 гр ку-

ку ру за ше ћер ца из кон зер ве, ка ши ка пу те ра (мар га ри на), ¼ л бу јо на, ½ л мле ка, со,
би бер, сец ка ни пер шун.

На чин при пре ме: На пу те ру про пр жи ти сла ни ну исе че ну на ре зан ца 4-5 ми ну та.
Из ва ди ти сла ни ну на па пир ни убрус да се оце ди. Лук очи сти ти, сит но исе ћи и дин ста ти

на пу те ру где се пр жи ла сла ни на. Кром-
пир очи сти ти, исе ћи на коц ки це и до да-
ти лу ку. Под ли ти бу јо ном и пу сти ти да
про ври. Ку ва ти док кром пир не омек ша.
Ку ку руз про це ди ти и до да ти га у ло нац,
си па ти мле ко и ку ва ти још не ко ли ко ми-
ну та. До да ти со и би бер. Пер шун опра ти
и сит но исец ка ти. Кад се си па чор ба, до-
да ти пе че ну сла ни ну и пер шун.

На по ме на: Сла ни на се мо же исе ћи на
коц ке а ку ку руз ше ће рац мо же би ти и
смр знут.

Ме де но ср це
Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 2 шо ље ше ће ра, 2 шо ље мле ка,

3 шо ље бра шна, 2 ка ши чи це со де би кар бо-
не, ка ши чи ца ци ме та, 5-6 ка ши ка џе ма, 100
гр чо ко ла де за ку ва ње, 1/2 дл уља.

На чин при пре ме: По ме ша ти ше ћер, 
мле ко, бра шно, со ду би кар бо ну, ци мет и
све ле по сје ди ни ти. У под ма зан плех си па ти
по ла те ста и ста ви ти да се пе че у за гре ја ној
рер ни на 200° Ц. Кад се ма ло за пе че (ухва ти
ко ри ца), пре ма за ти по ло ви ном џе ма, си па-
ти дру гу по ло ви ну те ста и на ста ви ти са пе-
че њем док не по ру ме ни. Пе че но пре ма за-
ти џе мом и пре ли ти чо ко ла дом (чо ко ла ду
прет ход но ото пи ти на уљу.)

Сос од јогурта
Вре ме при пре ме: 10 ми ну та
Са стој ци: мла ди лук, 2 че на бе лог лу ка, 2

дл ки се лог мле ка, 4 ка ши ке ма јо не за, сец-
ка ни пер шун и ми ро ђи ја, со, би бер.

На чин при пре ме: Мла ди лук опра ти,
очи сти ти, сит но исец ка ти. Бе ли лук очи сти-
ти и исец ка ти, до да ти пер шун и ми ро ђи ју
по уку су и са мле ти у блен де ру. До да ти ки-
се ло мле ко, ма јо нез, со, би бер. Све до бро
сје ди ни ти и си па ти у од го ва ра ју ћу по су ду.
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здравље

Да се на на шој пси хо те-
ра пиј ској сце ни до га ђа 
мно го то га до брог и зна-

чај ног, ма да на црт за ко на ко јим 
ДД
би ова област би ла ре гу ли са на 
још ни је у про це ду ри, по ка зао 
је Пр ви кон грес пси хо те ра пе у та 
Ср би је, одр жан кра јем ок то бра.

О пси хо те ра пи ји и мен та ли те-
ту, што је би ла цен трал на те ма 
овог ску па (раз у ме ва ње оп штих 
ства ри по пут дру штве них вред-
но сти, по ли ти ке, је зи ка, јав ног 
жи во та, ме ди ја, пол них, парт-
нер ских и од но са пре ма де ци, 
ста ри ма, стран ци ма, мар ги на ли-
зо ва ним гру па ма...), го во ри ли су 
пред став ни ци ви ше пси хо те ра-
пиј ских мо да ли те та, али и струч-
ња ци и ауто ри те ти у обла сти ан-
тро по ло ги је, ет но ло ги је, фи ло-
зо фи је, со ци о ло ги је, пе да го ги је, 
ан дра го ги је и умет но сти.

Ка ко на ши љу ди
до жи вља ва ју
пси хо те ра пи ју

Са вез дру шта ва пси хо те ра пе-
у та Ср би је оку пља 21 удру же ње 
са 15 за сту пље них мо да ли те-
та, ме ђу ко ји ма су нај број ни ји: 
пси хо а на ли тич ка, ког ни тив но-
би хе ви о рал на, по ро дич на и ге-
шталт те ра пи ја, тран сак ци о на 
ана ли за и пси хо дра ма, ма да све 
што по сто ји у све ту, има не ког 
свог пред став ни ка и ме ђу на-
шим пси хо те ра пе у ти ма.

Мно ги су на Кон гре су ука за ли 
на мо гућ но сти до при но са ове 
про фе си је за шти ти „мен тал ног 
би ћа” на шег под не бља, од но сно 
жи те ља „ку ће на сред пу та”, ко-
ји ма су по треб не здра ве спо не 
са про шло шћу и вре ме ном са-
да шњим, и ја сни ји по глед пре-
ма су тра шњи ци. Пси хо те ра пи ја, 

би ло да је ин ди ви ду ал на, груп на 
или по ро дич на, мо же да по мог-
не у по зи тив ној про ме ни не ких 
на ших за јед нич ких осо би на.

Али, да би про фе си ја пси хо-
те ра пе у та би ла пре по зна тљи-
ви ја и бли жа љу ди ма, мо ра по-
ста ти до ступ на у си сте му јав ног 
здрав ства, ко је би тре ба ло да 
пси хо те ра пиј ску по моћ обез-
бе ди сви ма ко ји ма је по треб на. 
Јер, број на ис тра жи ва ња по ка-
зу ју да је за успе шан опо ра вак 
и из ле че ње, осим фар ма ко те-
ра пи је, ну жно ко ри сти ти и пси-
хо те ра пи ју, ко ја се, у са да шњим 

усло ви ма, нај че шће пру жа у 
при ват ној прак си.

На ши љу ди још не пра ве (до-
вољ но) раз ли ку из ме ђу пси хо-
ло ги је, пси хи ја три је и пси хо те-
ра пи је, и мно ги су не у пу ће ни у 
до бро би ти пра во вре ме ног од-
ла ска пси хо те ра пе у ту – док је 
про блем, те шка емо тив на си ту-
а ци ја и слич но у ра ној фа зи. Не-
ки ис тра жи вач ки ра до ви при ка-
за ни на Кон гре су ка зу ју што шта 
о на шем мен та ли те ту ко ји оби-
лу је пред ра су да ма и сте ре о ти-
пи ма – да се не ра до (по го то во 
му шкар ци) обра ћа мо за по моћ 

струч ња ци ма због сра мо те (шта
ће ре ћи свет, ни сам ја сла бић),
да је то не по треб ни лук суз за
бо га те и до ко не, да вре ме ле-
чи све (па за то ни је по треб на
струч на по моћ)...

Ве ли ка је ве шти на уме ти
раз го ва ра ти с чо ве ком

Про це на је да у Ср би ји има
око 500 пси хо те ра пе у та са ди-
пло ма ма при зна тих мо да ли те-
та, а по треб но их је де сет пу та
ви ше! И би ће их, уко ли ко др жа-
ва пот по мог не ре гу ла ти вом и
пра во на пси хо те ра пи ју оза ко-

ни по пут пра ва на ле че ње. На
Кон гре су је мно го мла дих из-
ло жи ло сво је ра до ве, па жљи во
слу ша ло из ла га ња и уче ство ва-
ло у ди ску си ја ма и ра ди о ни ца-
ма ко је су во ди ли њи хо ви учи-
те љи, узо ри и ис ку сни је ко ле ге:
Вла де та Је ро тић, Иван На сто-
вић, Јо сип Бер гер, Зо ран Ми-
ли во је вић, Не вен ка Та дић, Не-
ве на Ча лов ска Хер цог, Зо ри ца
Ма рић, Ве ли мир По по вић, Ти ја
Де спо то вић и мно ги дру ги ко ји
до при но се раз во ју ове обла сти.

И, ка ко ре че ака де мик Је ро-
тић, ве ли ка је ве шти на уме ти

раз го ва ра ти с чо ве ком, а пси хо-
те ра пи ја, већ одав но при зна та
ме ди цин ска и пси хо ло шка ди-
сци пли на, раз ви ја ће се и у 21.
ве ку под усло вом да се по шту је
хо ли зам – на че ло да се по је ди-
но сти те ле сног и пси хич ког жи-
во та чо ве ка мо ра ју по сма тра ти
у скло пу це ли не.

За мо ли ли смо пред сед ни ка
Са ве за дру шта ва пси хо те ра пе у та
Ср би је, др Зо ра на Ми ли во је ви ћа,
да за „Глас оси гу ра ни ка” ка же ко-
ји су за да ци пси хо те ра пи је у при-
пре ми љу ди за тре ће до ба:

– Евро па све ви ше ста ри, и све
ви ше па жње је по треб но по све-
ћи ва ти овој по пу ла ци ји. Ве о ма
су ва жне оне ме то де ко је по ма-
жу ста рим љу ди ма да пре ва зи-
ђу уса мље ност, де пре сив ност
и осе ћа ње од ба че но сти и ни же
вред но сти. Пси хо те ра пи ја, по-
себ но груп на, мо же по мо ћи да
се у ве ли кој ме ри по ве ћа ква ли-
тет жи во та ста ри јих гра ђа на. У 
на шој зе мљи љу ди има ју ве о ма
не га тив на оче ки ва ња од ста ро-
сти, та ко да су и ве о ма сна жне
кри зе сред њег до ба, ка да се
по ја вљу је страх од ста ре ња. На
при пре ми за сле де ћу жи вот ну
фа зу тре ба ра ди ти већ та да, да
би осо ба при хва ти ла од ре ђе на
огра ни че ња и осми сли ла свој
жи вот у тре ћем до бу, не са мо
у окви ри ма по ро ди це, већ и у
јав ном функ ци о ни са њу. У том
по гле ду ве о ма је ва жна пси хо-
те ра пиј ска пре вен ци ја у сми слу
раз го во ра о оно ме че га се љу ди
пла ше – о ста ро сти. Мно ги и не
зна ју да ста рост по чи ње са 70
го ди на, не го ми сле да се то де-
ша ва мно го ра ни је – ре као је др
Ми ли во је вић.

Ика Ми тро вић

УЗ ПР ВИ КОН ГРЕС ПСИ ХО ТЕ РА ПЕ У ТА СР БИ ЈЕ

Мен та ли тет,
иден ти тет,
при пад ност
и про ме на

Владета Јеротић (у средини)

Учесници конгреса
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погледи

По сто ји мно го на чи на да се
вре ме кре а тив но ис пу ни,
уме сто да се „уби ја” 
бес ко нач ним гле да њем
те ле ви зи је

Са клу па у зе ле ни лу ис пред но во бе о-
град ских згра да ти хи раз го вор, смех
и жа мор раз ли ва ли су се кроз ноћ до

ка сних са ти то ком про те клог вре лог ле та и
ра не је се ни.

И да њу, у хла ду гу стих кро шњи или по ста-
вље них плат не них тен ди, за им про ви зо ва ним
сто чи ћи ма са се ди шти ма од да са ка, по диг ну-
тим за хва љу ју ћи оним ма ло број ним вред ним
и пред у зи мљи вим, ка кви се увек и сву да на ђу,
пљу шта ле су кар те и играо се шах.

Чу ве ни но во бе о град ски тур ни ри у (тра-
ди ци о нал но при мор ском) бо ћа њу мо гли би
да по слу же и као но стал гич ни под сет ник
на про шло вре ме и зе мљу ко је ви ше не ма,
ка да је за јед нич ки про стор би ло не што што
нам је да нас ино стран ство, а све за јед но
ове сли ке го во ре о људ ској ко му ни ка ци ји
и дру же њу.

Но ви Бе о град је по себ но за ни мљив при-
мер због успе шно ускла ђе них су прот но сти,

го то во ин тим не ат мос фе ре бли ско сти и
ком шиј ског оку пља ња у ба штен ским оаза-
ма, у окру же њу бе тон ских ви ше спрат ни ца.

Зна се, не по сто ји леп ши и јед но став ни ји
на чин да се про ве де вре ме не го у до бром
дру штву. По го то во то ва жи за ста ри је љу де
и пен зи о не ре ко ји, по пра ви лу, сло бод ног
вре ме на има ју на пре тек. Али, на жа лост,
при ти сну ти бри га ма, ме ђу ко ји ма је бес па-
ри ца го ру ћа, ако оста ви мо по стра ни здрав-
стве не про бле ме, они су у да на шњој Ср би ји
све ви ше осу ђе ни на уса мље ност, са те ле-

ви зо ром као глав ним и че сто је ди ним стал-
ним дру жбе ни ком.

Ле ти је, на рав но, све лак ше и дру га чи је,
док се у по зну је сен и зи му, су мор не са ме по
се би, по вла че ње у ку ћу ја вља као при род на
по тре ба. А та мо, на до хват ру ке је да љин ски
упра вљач ТВ апа ра та. Из се ри је у се ри ју, са
ка на ла на ка нал, дан се од мо та, ру тин ски и
бе са др жај но. И та ко од ју тра до су тра.

До ко ли ца је у сва ком уз ра сту до бро до-
шла, ако уме мо да је кре а тив но ис ко ри сти-
мо и ако се не пре тво ри у уби ја ње вре ме на.
До ду ше, по сто ји да нас у све ту чи тав не фор-
мал ни по крет при ста ли ца до ко ли ча ре ња
као вр хун ске умет но сти ужи ва ња у жи во ту,
али та кве – под ра зу ме ва ју ће имућ не – екс-

цен три ке је про сто не у ку сно по ми ња ти у
истом кон тек сту са ов да шњим пен зи о не ри-
ма, од ко јих њих бли зу по ла ми ли о на не ма
ви ше од 12.000 ди на ра ме сеч но и с тим па-
ра ма тре ба да пре жи ве и још да са др жај но
обо га те дан.

Ипак, ако се ис кљу че крај но сти, оста је
јед на оп шта чи ње ни ца да се и у ја ко те шким,
па чак и нај те жим усло ви ма, мо же да ти сми-
сао оно ме што ра ди мо. Пси хо ло зи то зо ву
до брим струк ту ри са њем вре ме на. За ово
не тре ба тра жи ти убе дљи ви ји ар гу мент од
по зна тог слу ча ја 33 чи ле ан ска ру да ра ко ји
су про шле го ди не оста ли за тр па ни, на 700
ме та ра ду би не, пу них 69 да на, и сви сре ћом
спа се ни. За то вре ме, ви ше од два ме се ца
под зе мљом, ни су из гу би ли ни ра зум ни на-
ду, за хва љу ју ћи днев ном пла ну и за ду же њу
ко ји је сва ки од њих сва ког да на имао.

Пре ве де но на је зик на шег обич ног, сва ко-
днев ног жи во та у ко јем не ма уз бу дљи вих,
ван се риј ских до га ђа ја, то зна чи по тру ди ти
се да се би днев но за да мо не ки, ма кар и нај-
ма њи за да так. Не што увек мо же да се сми-
сли и из ми сли да се ура ди у ку ћи или ван
ње, што ће нам по мо ћи да се, кад то оба ви-
мо, осе ћа мо за до вољ ни је и ис пу ње ни је.

Он да, раз у ме се, без гри же са ве сти, мо-
же мо да се по све ти мо оми ље ној за ни ма ци-
ји, се де њу ис пред ТВ екра на, али и ту тре ба
се би по ста ви ти гра ни це, од но сно би ти се-
лек ти ван. Ва жност и ко ри сност те ле ви зи је
је бе сми сле но оспо ра ва ти, све док не по-
ста не мо ње ни за ви сни ци.

Сто га струч ња ци стал но под се ћа ју да те-
ле ви зи ја тре ба да бу де из бор, а не на ви ка
или на чин уби ја ња вре ме на. Да кле, тре ба
гле да ти са мо оно што нас истин ски за ни ма,
ве сти, фил мо ве, се ри је ко је ре дов но пра ти-
мо, а не до пу сти ти да по ауто ма ти зму укљу-
чу је мо ТВ чим очи отво ри мо и гле да мо без
ре да шта стиг не мо. О здрав стве ном аспек-
ту тих ло ших на ви ка ни је нео п ход но по себ-
но ни го во ри ти.

На сли чан на чин и у слу ча ју хо би ја ко-
ји нас пот пу но за о ку пља чи ни мо не што на
до бро бит це лог ор га ни зма. Ра ди мо из за-
до вољ ства, за то вре ме смо сми ре ни, скон-
цен три са ни, за бо ра вља мо на стрес и бри ге.
Та да се и пулс успо ра ва, при ти сак сни жа-
ва, а на ше те ло од ма ра на пра ви на чин. А
искре но, тре ба пу сти ти и те ле ви зор да се
од мо ри. Јед но став но, ис кљу чи ти га по не-
кад, а за про ме ну узе ти књи гу, но ви не, про-
чи та ти не што или иза ћи из ку ће. У шет њу се
бар мо же увек, и без ди на ра у џе пу, а то је и
при ли ка да се срет не не ко и са не ким про-
при ча. Он да је и уса мље ност ма ње те шка.

Д. Дра гић

КАД ЛЕ ТО ПРО ЂЕ: ИЗА ЗО ВИ ДО КО ЛИ ЦЕ

ТВ до бар и зао друг
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По чет ком но вем бра еви-
ден ти ран је но ви де мо-
граф ски ме ђаш, ово га 

пу та пла не тар них раз ме ра. Зе-
мља је до би ла свог сед мо ми ли-
јар ди тог ста нов ни ка.

На мно го ме ста је тим по-
во дом кон ста то ва но да нам је 
пла не тар на ку ћа већ (пре)пу на 
ма да ће се, у до глед но вре ме, 
број уку ћа на још по ве ћа ва ти. 
Не ма ме ђу тим кон сен зу са ме ђу 
де мо гра фи ма ко ли ко још. Но ву 
ми ли јар ду до да ли смо у по след-
њих 12 го ди на, али тим тем пом 
се си гур но не ће на ста ви ти.

Нај ве ро ват ни ји сце на рио, 
пре ма екс пер ти ма Ује ди ње них 
на ци ја, је сте да ће на кра ју ве ка 
би ти 10 ми ли јар ди љу ди, ма да 
ово мо же, ма лим по ме ра њем 
сто па ра ђа ња на го ре или на до-
ле, и да се са свим по ре ме ти.

Али, јед на ствар је из ве сна. 
Чо ве чан ство све ви ше се ди.

То је и до бра и ло ша вест. До-
бра, јер је про ду же ни жи вот ни 
век до каз на прет ка ци ви ли за-
ци је. Ло ше у њој је што го то во 
ни јед на зе мља ни је, ни еко ном-
ски ни дру штве но, за то до вољ-
но при пре мље на.

Ова чи ње ни ца у не ким др жа-
ва ма до би ја и ди мен зи је ве ли ке 
кри зе јер је број оних у пу ној 
рад ној сна зи не до во љан да би 
се из др жа вао рас ту ћи број пен-
зи о не ра. Уку пан број ста нов ни-
ка тих зе ма ља се сма њу је, с тим 
што је све ви ше се дих гла ва а 
све ма ње пла ча бе ба.

Сто па ра ђа ња у Не мач кој, 
Ита ли ји, Шпа ни ји, Грч кој и мно-
гим дру гим на ци ја ма је ма ња од 
ста ти стич ких 1,5 де це, а по го то-
во је ма ња од де мо граф ске нор-

ме од 2,1 де те та, ко ли ко је нео-
п ход но да би се ста нов ни штво
об на вља ло.

У нај дра ма тич ни јој по зи ци ји
је Ја пан, где је по ме ну та сто па
1,4, и ко ји је због то га већ по-
стао нај ста ри ја зе мља у исто-
ри ји. Та мо ће до кра ја овог ве ка
ста ри ји од 65 го ди на чи ни ти 40
од сто укуп ног ста нов ни штва.
Или, гле да но из дру гог угла, по
је дан за по сле ни на сва ког пен-
зи о не ра.

У не што бо љој де мо граф-
ској по зи ци ји је САД, са сто пом
плод но сти са мо не што ни жом
од оне ко ја обез бе ђу је об но ву
ста нов ни штва. Али уку пан број
Аме ри ка на ца, за хва љу ју ћи ими-
гран ти ма, у стал ном је по ра сту.

Број пен зи о не ра, по што су
већ осе де ле гла ве и при пад ни-
ка по сле рат не „беј би бум” ге-

не ра ци је, и та мо се, ме ђу тим,
по ве ћа ва. Из ме ђу два по пи са,
ово го ди шњег и оног од пре де-
сет го ди на, број ста ри јих од 64
го ди не по рас тао је са 11 на 17
ми ли о на.

Нео би чан, и у овом по гле ду
по ма ло и тра ги чан, је сте при-
мер Ки не. Та мо су сво је вре ме но
же не ко је су има ле мно го де це
про гла ша ва не на ци о нал ним
хе ро и на ма, а он да је, се дам-
де се тих го ди на про шлог ве ка,
про гла ше на по ли ти ка „са мо јед-
но де те”. Учи нак те по ли ти ке је
да нас та кав да се Ки на мо ли да
пре по ста не бо га та не го пре ста-
ра.

У те шком по ло жа ју је и Ру си-
ја ко ја има огром ну те ри то ри ју
и све ма ње љу ди на њој. Сто па
ра ђа ња та мо је 1,5, па је пред-
сед ник Пу тин не дав но об ја вио
да ће сва ка же на ко ја ро ди дру-
го де те од др жа ве до би ти сво-
ту екви ва лент ну су ми од 6.500
евра, у го то ви ни.

На жа лост, пре ли ми нар ни ре-
зул та ти нај но ви јег по пи са по-
ка зу ју да је „бе ла ку га” сти гла и
у Ср би ју.

У це ли ни, пла не ти не не до-
ста ју бе бе, али су не рав но мер-
но рас по ре ђе не. Сва ког ми ну та
сва ког да на на овај свет до ђе
158 ду ша ви ше не го што са ње га
оде. Го то во цео тај ви шак зби ва
се у не раз ви је ном све ту.

Об ја шње ње за то је кла сич но.
У раз ви је ним дру штви ма же не
и па ро ви су по све ће ни ка ри је-
ри и стан дар ду, па се углав ном
за до во ља ва ју јед ним де те том. У 
си ро ма шним, где су здрав стве-
не слу жбе је два по сто је ће, сто-
па смрт но сти но во ро ђен ча ди је
ви со ка, па је ве ли ки број бе ба
га ран ци ја да ће не ке пре жи ве-
ти, а и не ка вр ста оси гу ра ња ро-
ди те ља за ста ре да не – јер дру ге
си гур но сти не ма.

Дру ги аспект о ко ме се све
ви ше ди ску ту је је сте да ли на-
ша већ пре гре ја на пла не та мо-
же све да нас из др жи. Еко ло шки
про бле ми се го ми ла ју, раз вој
на да на шњи на чин, уз не спу та-
но тро ше ње при род них ре сур-
са, из гле да све ма ње одр жив
на ду ги рок. А ни за то ни су сви
под јед на ко за слу жни – бо га ти
тро ше мно го ви ше оно га што је
сви ма за јед нич ко.

М. Бе кин

ПЛА НЕ ТА ДО БИ ЛА СЕД МО МИ ЛИ ЈАР ДИ ТОГ СТА НОВ НИ КА

Ку ћа пу ни ја,
уку ћа ни ста ри ји
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Чла но ви де се так кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва
из свих осам оп шти на Ти-

моч ке кра ји не на сту пи ли су, по
два на е сти пут, на за јед нич кој
смо три кул тур ног ама те ри зма и
ти ме по ка за ли же љу да и да ље
оста ну је дин стве ни без об зи ра
на ад ми ни стра тив ну по де лу ове
ге о граф ске це ли не на два окру-
га. Оп штин ска ор га ни за ци ја
ин ва ли да ра да и Ак тив же на из
Бо љев ца, ко ји ма су ру ко во ди ли
пред сед ни ци Во ји слав Ви јо ро-
вић и Ми ле на Алек сић, оку пи-
ли су око 500 уче сни ка из Бо ра,
Не го ти на, Кла до ва, Мај дан пе ка,
Кња жев ца, Со ко ба ње, За је ча ра,
Бо љев ца и Алек син ца.

Два на ест фол клор них ан сам-
ба ла сво је играч ке, пе вач ке и
глу мач ке ве шти не и та лен те по-
ка за ло је у ви ше ди сци пли на –
фол клор ним и град ским игра ма,
хор ском пе ва њу, со ло пе ва њу,
али и у ду е ти ма и ре ци то ва њу,
те су се пе сме и оби ча ји – жи во-
пи сни му зич ки ко лаж и ко ло рит
ра зно бој них но шњи, ме ђу соб но
до пу ња ва ли на за до вољ ство не-

ко ли ко сто ти на Ти мо ча на у са ли 
Кул тур но-обра зов ног цен тра.

У над ме та њу су пред ња чи ле 
фол клор не гру пе ко је су из во-
ди ле срп ске и вла шке игре, као 
и број ни хо ро ви, а нај бо љи ма 
су уру че не и на гра де.

– Ти моч ки пен зи о не ри пам те 
и мно го леп ша вре ме на ка да су 
се ви ше дру жи ли, а бо га ми и ви-
ше ра ди ли и за ра ђи ва ли, и би ли 
су без по де ла и на рад ним ме-
сти ма и на за ба ва ма – ре као је 
на смо три Во ји слав Ви јо ро вић, 

пред сед ник бо ље вач ких ин ва-
ли да ра да и пен зи о не ра.

У окви ру смо тре одр жан је 
Окру гли сто ко ме су при су ство-

ва ли пред став ни ци ор га ни-
за ци ја ин ва ли да ра да из свих 
оп шти на овог ре ги о на, као и 
Бо жи дар Це кић, пред сед ник 
Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је 
и члан Са ве та Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је за пи та ње ин ва ли да. На 
Окру глом сто лу је би ло ре чи о 
За ко ну о за по шља ва њу и ре ха-
би ли та ци ји ин ва ли да, а уче сни-
ци ма су пре до че на упут ства о 
на чи ну фи нан си ра ња њи хо вих 
ор га ни за ци ја кроз про јек те Ми-
ни стар ства ра да и со ци јал не 
по ли ти ке.

На кон рад ног де ла, дру же ње
уче сни ка и го сти ју на ста ви ло се 
на Рт њу.

М. Иван ча јић
Р. Ми ла ди но вић

Сне жа на Бо шко вић, ин тер ни ста и кар ди о-
лог, пр ва је у Ср би ји ван Бе о гра да отво ри ла
соп стве ну кар ди о ло шку ор ди на ци ју и по ста-
ла је дан од пи о ни ра у при ват ној ле кар ској
прак си. Две де це ни је успе шног ра да по зна та
ча чан ска док тор ка обе ле жи ла је ове го ди не,
и то на не у о би ча јен и ве о ма леп на чин – да-
ри ва њем си ро ма шних су гра ђа на.

У до го во ру са чла ни ца ма ме сног од бо ра
Ко ла срп ских се ста ра, Сне жа на Бо шко вић
је по кло ни ла жи вот не на мир ни це и сред-
ства за хи ги је ну у вред но сти од 1.000 евра
за 100 ча чан ских по ро ди ца ко је спа да ју у
ка те го ри ју со ци јал но угро же них.

– На дам се да ће мој гест под ста ћи и дру-
ге љу де ко ји ма су ху ма ност и то пли на пре-
ма нај у гро же ни ји ма у ср цу, да им по мог ну у

гра ни ца ма сво јих мо гућ но сти, јер је до бро-
чин ство је ди но бла го ко је се уве ћа ва да ва-
њем – ка за ла је док тор ка Бо шко вић при ли-
ком уру чи ва ња да ро ва у кан це ла ри ји Ко ла
срп ских се ста ра. Она је овом при ли ком за-
хва ли ла па ци јен ти ма ко ји су јој про те клих
го ди на ука за ли по ве ре ње и на тај на чин да-
ли до при нос овој ху ма ни тар ној ак ци ји.

Исто га да на Сне жа на Бо шко вић се учла-
ни ла у Ко ло срп ских се ста ра, об ја снив ши да
то чи ни из по што ва ња пре ма до бро твор ној
ор га ни за ци ји чи ји је пр ви се кре тар би ла
сли кар ка На де жда Пе тро вић, по ре клом из
Чач ка, и из со ли дар но сти са чла ни ца ма ме-
сног од бо ра ко је не ште де вре ме и сна гу да
у овим те шким вре ме ни ма по мог ну љу ди ма
у не во љи. Д. Ч.

ПО ВО ДОМ ДВЕ ДЕ ЦЕ НИ ЈЕ ПРИ ВАТ НЕ ПРАК СЕ

Ле кар ка да ри ва ла
си ро ма шне су гра ђа не

ДВА НА Е СТА СМО ТРА ИН ВА ЛИ ДА И ПЕН ЗИ О НЕ РА У БО ЉЕВ ЦУ

Дру же ње кроз умет нич ко
ства ра ла штво

Сне жа на Бо шко вић са суграђанком
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Ге рон то ло шки цен тар „Срем” 
обе ле жио је не дав но, у сво јим 
про сто ри ја ма и у Кул тур ном 
цен тру гра да, 35 го ди на успе-
шног тра ја ња и бри ге о ста рим 
ли ци ма. Да нас има ви ше од 200 
ко ри сни ка и убра ја се ме ђу нај-
бо ље у Ср би ји, о че му све до че 
број на при зна ња.

За то што ста нов ни ци ГЦ 
„Срем” на леп и до сто јан ствен 
на чин про во де ста рост на ро-

чи то је за слу жна ди рек тор ка 
Ма ри ја Ста ној чић Сра ка, ко ја 
је са за до вољ ством по здра ви-
ла ве ли ки број го сти ју и са рад-
ни ка.

– На ша уста но ва је из гра ђи ва-
ла се бе да би жи вот ко ри сни ка 
био са др жа јан и бо гат. Да нас је 
отво ре на тр пе за ри ја, сле де ћег 
ме се ца ће мо за вр ши ти ку хи њу, 
а иду ће го ди не ће мо за по че ти 
адап та ци ју објек та за обо ле ле 

од Ал цхај ме ро ве бо ле сти – ис-
та кла је на све ча но сти ди рек-
тор ка Цен тра из ра жа ва ју ћи за-
хвал ност за по моћ у ра ду Нов ки
Мо јић, по кра јин ском За во ду за
со ци јал ну за шти ту и ло кал ној
са мо у пра ви.

Пред сед ник оп шти не Ру ма,
Го ран Ву ко вић, ре као је да је
рад за по сле них и ко ри сни ка
три и по де це ни је био у успо ну
и да су сви у ло кал ној са мо у пра-

ви по но сни што се на до сто јан-
ствен на чин бри не о ста ри ма.

На кон цер ту ор га ни зо ва ном
по во дом 35 го ди на ра да ГЦ „Срем” 
уче ство ва ли су хор ове уста но ве
и рум ски там бу ра ши, ко ји су пра-
ти ли пе ва че Ле пу Лу кић, Ан ђел ку
Го ве да ро вић, Зо ри цу Па ра ви нић
Сте лу и Не шу Лу тов ца.

Пе ва чи су раз га ли ли рум ску
пу бли ку, сла вље ни ке и њи хо ве
го сте. Д. Р.

Кул тур но-умет нич ко дру-
штво „Ра ди ца Ран ко вић”, из 
Ло зо ви ка, осно ва но дав не КК

1909. го ди не, би ло је до ма ћин 
че твр тог Фе сти ва ла фол клор ног 
ства ра ла штва под на зи вом „Сто 
две го ди не са ва ма – очу вај мо 
и спа си мо од за бо ра ва ду хов-
не вред но сти на шег на ро да”. На 
фе сти ва лу ко ји је отво рио Све-
то мир Тир на нић, пред сед ник 
СО Ве ли ка Пла на и Управ ног од-
бо ра КУД „Ра ди ца Ран ко вић”, на-
сту пи ла су кул тур но-умет нич ка 
дру штва из По же ге, Сме де рев-
ске Па лан ке, Ко стол ца и Ла по ва 
– Мар ков ца, а до ма ћи ни из Ло-
зо ви ка пред ста ви ли су се на сту-
пи ма мла ђих и ста ри јих гру па.

За успе шна ко ре о граф ска ре-
ше ња ди пло му је до би ло КУД 
Ла по во – Мар ко вац, а за успе-
шну ре кон струк ци ју на род не 

но шње и сцен ски на ступ КУД 
„Све та Пет ка” из Сме де рев ске 
Па лан ке. За до бар сцен ски на-
ступ на гра ђе но је „Ко ло” из По-
же ге, за аутен тич ност ига ра и 

ко ре о гра фи ју КУД „Ра ди ца Ран-
ко вић”, док је за уве жба ност ан-
сам бла ди пло ма при па ла КУД
Ко сто лац. Не ма ња Јор дан ски
из ло зо вич ког КУД-а до био је

на гра ду као нај играч – ко ло-
во ђа, а исто при зна ње при па-
ло је и Ду ша ну Ми ло ше ви ћу из
КУД „Све та Пет ка”, као и Сла ђа-
ни Спа со је вић из Сме де рев ске
Па лан ке и Кри сти ни Јев тић из
Ко стол ца. По за вр шет ку Фе сти-
ва ла фол клор ног ства ра ла штва
пред ло же но је да на ред ни, пе ти
ју би лар ни фе сти вал бу де ре пу-
блич ког ка рак те ра.

То ком фе сти ва ла за уче ни ке
из Ло зо ви ка и Вра ња одр жа на
је шко ла ани ми ра ног фил ма, о
че му су го во ри ли пре да ва чи
из Вра ња, Ја го ди не и Бе о гра да.
Одр жан је и по бра тим ски лов
(су срет удру же ња са ко ји ма су
се ло зо вич ки лов ци по бра ти-
ми ли), у ко ме су уче ство ва ли
го сти из Ле по са ви ћа, Хор го ша,
Бо љев ца, али и из Ма ђар ске и
Ре пу бли ке Срп ске. Сл. К.

У ЛО ЗО ВИ КУ КОД ВЕ ЛИ КЕ ПЛА НЕ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛОР НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Чу ва ри ду хов них вред но сти

РУ МА

Три и по де це ни је па жње

Новка Мојић отвара трпезарију
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БЕ ЛО БЛА ТО

Као у нај бо љим
го ди на ма

Нај ста ри ји чо век из ме ђу 
ре ка Ти се и Бе ге ја, Иштван 
Са бо, ко га ме шта ни од ми ла 
зо ву чи ка Пи шта, са де ве де-
сет го ди на и да ље је кре пак 
и вре дан. У свом рад ном ве-
ку ра дио је, ка ко ка же, све 
и сва шта, а нај ви ше у по љо-
при вре ди и сто чар ству јер 
дру гог из во ра за жи вот у се-
лу ни је ни би ло.

– Та ко сам и сте као пра во 
на по љо при вред ну пен зи ју, 
а при мам и на док на ду као 
уче сник Дру гог свет ског ра-
та. Био сам у IX Дал ма тин ској 
ди ви зи ји, у Тре ћој ар ми ји, 
под ко ман дом Ко сте На ђа – 
ка же Иштван Са бо.

Док при ча, гле да мо ста ре по жу те ле фо то гра фи је са ко јих се 
ви ди да је наш до ма ћин у мла до сти био на о чит мо мак.

Ина че, чи ка Пи шту смо за те кли око ам ба ра ка ко по ма же 
уку ћа ни ма – уну ку на ко га се нај ви ше осла ња, по што је пре 
де се так го ди на остао без во ље не су пру ге. Ко ри сте по след ње 
ле пе је се ње да не да ле ти ну са њи ве обе ру и сме сте у ам бар, 
од но сно у ко тар ку, ка ко је ов де зо ву.

– Ни је ми те шко, још осе ћам да мо гу да ра дим – ка же бо дро 
чи ка Пи шта. И. П.

НИШ

На гра да за ак тив ност
Пе де сет чла ни ца Ак ти ва же на Удру же ња пен зи о не ра Ни ша

ишле су не дав но на јед но днев ни из лет до пла ни не Ку ка ви ца, не-
да ле ко од Вуч ја. Би ла је то, уства ри, на гра да Удру же ња же на ма за
ду го го ди шњи ис тра јан рад у ме сним ор га ни за ци ја ма и за дру ге
ак тив но сти у при ли ка ма ка да је њи хо ва по моћ би ла нео п ход на.

Пен зи о нер ке су се, по ре чи ма се кре та ра Удру же ња и во ђе
пу та, До бро са ва Ми лен ко ви ћа, крат ко за др жа ле у Вуч ју где
су раз гле да ле исто риј ске за ни мљи во сти и исто и ме ну хи дро-
цен тра лу, а за тим су у хо те лу „Влај на” ужи ва ле у спе ци ја ли те-
ти ма и љу ба зно сти осо бља.

На кон то га су, по пред ви ђе ном пла ну, про ве ле два са та у
оби ла ску жи во пи сне пла нин ске ле по ти це, Ку ка ви це, де вет
ки ло ме та ра уда ље не од Вуч ја, па су се, оза ре не и осве же не
здра вим пла нин ским ва зду хом, вра ти ле у Ниш са обе ћа њем
да ће по но во до ћи ка да се за то ука же при ли ка. С. Н.

СВР ЉИГ

По се те ма на сти ри ма
Про шлог ме се ца се три де се так пен зи о не ра из удру же ња у 

Свр љи гу упу ти ло у оби ла зак ма на сти ра и цр ка ва у Пи рот ском 
окру гу. По се та је по че ла оби ла ском ма на сти ра Све тог Јо ва на Бо-
го сло ва у По га но ву, за тим је, уз до бро до шли цу игу ма на Се ра фи-
ма, на ста вље на у ма на сти ру Све та Бо го ро ди ца, и цр кви и ко на ку 
у Су ко ву. Свр љи шки пен зи о не ри су упо зна ли и кул тур но-исто-
риј ске зна ме ни то сти Ди ми тров гра да и Пи ро та. Ути сци су увек 
би ли но ви и ле пи, а сва ко но во пу то ва ње је и но во дру же ње.

То ком ове го ди не пен зи о не ри су пу то ва ли у Но во Ко ри то, 
по се ти ли су и Ђа во љу ва рош, а до кра ја де цем бра у пла ну је 
још је дан из лет. С. Ђ.

ЗА ЈЕ ЧАР

По ход „Ђа во ља
ва рош 2011”

Кра јем ок то бра гру па од пе де сет нај ак тив ни јих за је чар-
ских пен зи о не ра из ве ла је јед но днев ни по ход „Ђа во ља ва-
рош 2011”. По се тив ши овај спо ме ник при ро де, ко ји се на-
ла зи 89 ки ло ме та ра ју го за пад но од Ни ша и 27 ки ло ме та ра
ју го и сточ но од Кур шу мли је, пен зи о не ри су има ли при ли ку
да ви де два у све ту рет ка фе но ме на – зе мља не фи гу ре као

спе ци фич не об ли ке ре ље фа, ко је у про сто ру де лу ју вр ло
атрак тив но, и два из во ра ја ко ки се ле во де са ви со ком ми-
не ра ли за ци јом. По ред оби ла ска Ђа во ље ва ро ши и Про лом
ба ње, под но Ра дан пла ни не и Со ко ло ви це, за је чар ски пен-
зи о не ри су по се ти ли кул тур не и исто риј ске зна ме ни то сти
Кур шу мли је и Про ку пља и би ли го сти пен зи о не ра ова два
то плич ка гра да.

– На про ле ће ће пен зи о не ри Кур шу мли је и Про ку пља уз-
вра ти ти по се ту За је ча ру и ње го вим „ле по ти ца ма” – По по вој
пла жи, из ле ти шту Кра ље ви ца и обли жњој Ро му ли ја ни, на
про пу то ва њу до Ду на ва и Ђер дап ске кли су ре – ре као нам је
Бо ри во је Јан ко вић, за ме ник пред сед ни ка удру же ња за је чар-
ских пен зи о не ра. М. С.
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КРУ ШЕ ВАЦ

Вред не ру ке тре ћег
до ба

По во дом ме се ца ста рих осо ба Ак тив же на при Удру же њу пен-
зи о не ра Кру шев ца, кра јем ок то бра, ор га ни зо вао је из ло жбу 
руч них ра до ва сво јих чла ни ца под на зи вом „Вред не ру ке ста рих 
осо ба”. На из ло жби је при ка за но мно штво екс по на та до ма ће ра-
ди но сти, као и но шња ко ја је но ше на кроз ве ко ве у Ср би ји.

Ова из ло жба, де се та ко ју ор га ни зу је Ак тив же на, одр жа на 
је у про сто ри ја ма кру ше вач ког по зо ри шта. Ина че, Ак тив же на 
Кру шев ца, по ред мно гих ак тив но сти, ор га ни зу је, уз по моћ ле-
ка ра, и пре да ва ња из обла сти здрав ства и хи ги је не, по се ћу ју 
си ро ма шне и бо ле сне пен зи о не ре сме ште не у Ге рон то ло шком 
цен тру, као и де цу оме те ну у раз во ју. Д. Т.

ЉУ БО ВИ ЈА

Сла ва пен зи о не ра
У пра знич ној ат мос фе ри, пу ној то пли не и до брог рас по ло-

же ња, љу бо виј ски пен зи о не ри су, у свом клу бу, про сла ви ли
кр сну сла ву – По кров пре све те Бо го ро ди це. Осве ће ње слав-
ског ко ла ча и жи та оба ви ли су све ште ни ци Дра го љуб Сте-
фа но вић и Дра ган Се ку лић, а при дру жи ли су им се Ми ли сав
Ђо кић, пред сед ник Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра

Љу бо ви је, и пен зи о не ри Ми тар Су бо тић и Дра го љуб Ја ко-
вље вић. Усле дио је слав ски ру чак на ко ме је, ме ђу ви ше од
60 го сти ју, био и пред сед ник љу бо виј ске оп шти не, Ми ло ван
Ко ва че вић. М. М.

ЗРЕ ЊА НИН

Двадесет година
Удру же ња

Удру же ње пен зи о не ра ПТТ Зре ња нин, ко је бро ји бли зу 300
чла но ва, не дав но је обе ле жи ло 20 го ди на од осни ва ња сво-
је ор га ни за ци је. Све ча но сти су при су ство ва ли го сти из Но вог
Са да, Су бо ти це и Ки кин де, као и пред став ни ци По ште и Те ле-
ко ма Зре ња нин.

Ка ко ја вља Жар ко Цве тић, чла но ви и го сти су упо зна ти са
ра дом ор га ни за ци је у про те клом пе ри о ду, а нај ак тив ни ји ма
су по де ље не и за хвал ни це.

Основ ни циљ овог удру же ња је бри га о сва ком чла ну и по-
моћ бо ле сним и со ци јал но угро же ним. Сви ску по ви се ор га-
ни зу ју са мо фи нан си ра њем, а пред сед ник пен зи о не ра ПТТ 
Ср би је, Рат ко Ра до ји чић, ис та као је зре ња нин ско Удру же ње
као до бар при мер ра да, ор га ни за ци је и бри ге о чла но ви ма.

На ску пу је пот пред сед ник син ди ка та Те ле ко ма Ср би је, Иван ко
Ман дић, ин фор ми сао за ин те ре со ва не и о по де ли ак ци ја. Д. К.

РУ МА

На гра де „ју би лар ци ма”
У Ге рон то ло шком цен тру „Срем”, у Ру ми, до де ље не су ју би лар не

на гра де ко ри сни ци ма ко ји у ње му бо ра ве 10, 15, 20 и 30 го ди на. На
тај на чин у овој уста но ви још јед ном су по ка за ли да бри ну о ста ри-
ма и да чи не све да им жи вот учи не леп шим и са др жај ни јим.

У ГЦ „Срем” нај ду же бо ра ви Ха нум ка Пат ко вић (69), ко ја је ов де
сти гла пре 30 го ди на. Ха нум ки и оста лим „ју би лар ци ма” на гра де
је уру чи ла пси хо ло шки ња Ја сми на Бра шан че вић, по же лев ши
им до бро здра вље и сре ћу. По кло не за 20 го ди на вер но сти овој
рум ској уста но ви до би ле су се стре Ол га (100) и Ве лин ка (92)
Ада мо вић, као и Ра да Кам бе ри. У ГЦ „Срем” 15 го ди на бо ра ви
Ву ко са ва Бо жић, а при год не по кло не за де це ни ју за јед нич ког
дру же ња при ми ли су Гро зда Илић, Сто јан ка Ма ри чић, Рад ми ла
Ра до вић и Ђор ђе Пе шић.

На све ча но сти ко ја је при ре ђе на тим по во дом пе вао је хор
Ге рон то ло шког цен тра, а до при нос сла вљу да ли су и чла но ви
ре ци та тор ске и ли те рар не сек ци је. До мом су се ори ле пе сме
„Ова на ша ли ва да”, „До не си ви на, крч ма ри це”, „Бе о град ски ма ли
пи јац”... Д. Р.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Чу јем пре не ки дан на те ле ви-
зи ји да смо ове го ди не опет по-
ту кли соп стве ни ре корд у по тро-
шњи ле ко ва. Ни сам баш са свим 
си гур на, али чи ни ми се да сам, 
она ко у про ла зу, чу ла да се ра ди о 
не ких де сет ми ли о на ку ти ја ле ко-
ва ви ше (??!!!) не го у прет ход ном 
пе ри о ду ка да су пре бро ја ва ни 
по тро ше ни ле ко ви.

Реч је углав ном о ан ти би о ти ци-
ма и ле ко ви ма за сми ре ње ко ји 
се, ка жу, ниг де и ни по ко ју це ну 
не про да ју без ле кар ског ре цеп-
та. А ми смо не ка ко на ци ја ко ја 
је на ви кла да све са ма оба вља, 
па ето, са ми се и ле чи мо. То јест, 
ако два-три пу та ких не мо и за ка-
шље мо се, од мах се би „пре пи ше-
мо” не ки ан ти би о тик „пре вен ти ве 

ра ди”, да не оде на плу ћа, па шта 
тек он да да се ра ди. Сва ко днев ни 
са ве ти из ра зних но вин ских чла-
на ка о ис пи ја њу ча је ва, уно ше њу 
ви та ми на и од мо ру, а узи ма њу 
ле ко ва са мо уз ле кар ски ре цепт, 
пад ну у во ду већ на по ми сао да 
тре ба оти ћи ле ка ру.

Јер, док у до му здра вља за ка-
же те тер мин код иза бра ног ле ка-
ра, про ђе и по не ко ли ко да на, па 
од ла зак и че ка ње од по пар са ти 
без об зи ра на то што има те за ка-
за но, и он да до би ја ње ре цеп та за 
исти лек ко ји сте већ и са ми ми-
сли ли да тре ба да узи ма те... сви се 
од лу чи мо на „скра ће ну ва ри јан-
ту” и са ми се би про пи ше мо лек. 
А о оним дру гим, ко је ко ри сти мо 
као бом бо ни це да би смо за спа ли, 

да се не нер ви ра мо на по слу, да 
мир ни је под не се мо рас пра ву са 
брач ним дру гом или де цом, не ћу 
ни да ди ску ту јем.

Ка жу да смо на ци ја на бен се ди-
ни ма, а сва ко днев но на ули ци, а 
по го то во у пре во зу гле да мо и слу-
ша мо сва ђе љу ди ко ји се уоп ште 
не по зна ју. До вољ но је да не ко 
„по пре ко по гле да” оног до се бе и 
ето раз ло га за озбиљ ну рас пра ву, 
а че сто се по тег ну и пе сни це. Шта 
би тек би ло да не пи је мо то ли ко 
ле ко ва за сми ре ње? Ка ко би смо 
тек он да ре а го ва ли на сва ко днев-
не иза зо ве и екс трем но стре сне 
си ту а ци је као што је пут до по сла 
у са о бра ћај ном шпи цу?

С. Мар ко вић,
Ба но во бр до, Бе о град

Лекови и ми

За кон и ње го во спро во ђе ње 
Пи та ње оп ште ре ви зи је За ко на о оси гу ра њу рад ни ка по кре ће 

се по но ва те ча јем 1934. По сло да вач ке ко мо ре и ор га ни за ци је, на-
ро чи то за на тлиј ске ко мо ре тра же да се што пре из вр ши ре ви-
зи ја оси гу ра ња рад ни ка у ци љу да се исто при ла го ди еко ном ским 
при ли ка ма зе мље и да се сни зе при но си оси гу ра ња, јер при вре да 
не мо же да нас да сно си ви ше та ко ви со ке со ци јал не те ре те. Рад-
нич ке ко мо ре и ор га ни за ци је рад ни ка и на ме ште ни ка на про тив 
то ме тра же да се За кон о оси гу ра њу рад ни ка вр ши у це ло сти, 
на по се да се у што кра ћем ро ку спро ве де и гра на оси гу ра ња у слу-
ча ју из не мо гло сти, ста ро сти и смр ти.

У ци љу ефи ка сни је на пла те при но са, за кљу чи ло је рав на тељ-
ство Сре ди шњег уре да на сед ни ци сво јој 26. ја ну а ра 1934. да се умо-
ли Ми ни стар со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља да пу тем 
аманд ма на у Фи нан сиј ском за ко ну за 1935/1936. на до пу ни члан 35 
За ко на о оси гу ра њу рад ни ка са но вим ста вом ко ји би гла сио:

„Део при но са, ко је га је по сло да вац у го то вом нов цу од био, од но сно за др жао од пла те или над ни це оси гу ра ни ка, има зна чај по сло-
дав цу по ве ре но га нов ца”.

(Из ве штај о по сло ва њу Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка за 1934, За греб, 1935)

Кон тро ла упла те до при но са
Тре нут но по сло дав ци у Ср би ји по осно ву до при но са ду гу ју

око 230 ми ли јар ди ди на ра. Од уки да ња СДК (Слу жбе дру штве-
ног књи го вод ства) ниг де се не кон тро ли ше да ли по сло дав ци
уз за ра де 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 ис пу ња ва ју ћи ти ме сво је за кон ске оба-
ве зе. Ми ни стар ство фи нан си ја је при хва ти ло пред лог По ре-
ске упра ве да упла ту до при но са убу ду ће про ве ра ва ју бан ке.
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, бан кар би мо рао да про ве ри да ли је прав но ли-
це упла ти ло оба ве зе 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 за ра да 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. Оче ку је се
да, иако се бан ке ово ме про ти ве, пред лог бу де унет у За кон о
по ре ској ад ми ни стра ци ји до кра ја 2011. Ј. О.
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ВИ ПИТАТЕ
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ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

До во љан је дан услов за пен зи ју

До при но си за по љо при вред но
оси гу ра ње

Пра во на пен зи ју очу ха

Ста ро сна пен зи јаПре ра чун ста жа оси гу ра ња

?М. Ј., Ди ми тров град: Да ли се ви си на ста ро сне пен зи је
ума њу је ако оси гу ра ник ни је ис пу нио исто вре ме но (ку-
му ла тив но) оба За ко ном про пи са на усло ва (пун стаж оси-

гу ра ња и пу не го ди не ста ро сти, за же ну 38 го ди на ста жа и 60
го ди на жи во та)? Да ли је до вољ но да је дан од ова два усло ва
бу де ис пу њен да би се до би ла пу на пен зи ја?

?Ве ро ни ка Бе лош, Мо крин: До 2003. го ди не ре дов но сам
упла ћи ва ла до при нос за пен зиј ско оси гу ра ње као по-
љо при вред ник. Та да је су пруг про гла шен за тех но ло шки

ви шак и из гу био је по сао, па ви ше ни сам мо гла да упла ћу јем
до при нос. Ових да на сам до би ла оба ве ште ње да на име пен-
зиј ског оси гу ра ња за пе ри од од 2003. до 2011. го ди не упла тим
из нос од 600.000 ди на ра, што, на рав но, ни сам у мо гућ но сти. У 
слу ча ју да не пла тим на ве де ну су му, оба ве шта ва ју ме да ће је
при нуд но на пла ти ти. На ко ји на чин да пре ки нем ту вр сту пен-
зиј ског оси гу ра ња? Ако сам се сво јом во љом од лу чи ла за то,
зар не мо гу и да от ка жем упла ту кад ја то же лим? По сто ји ли
прав ни основ да ми на пла те тра же ни из нос?

?Стан ка М., Но ви Сад: Мој дру ги су пруг ко ји је био ста ро сни
пен зи о нер je пре ми нуо. Са њим сам би ла у бра ку три го-
ди не. Са да имам 48 го ди на и ни сам у рад ном од но су. Са

на ма у за јед ни ци су жи ве ле мо је две ћер ке из пр вог бра ка, ко-
је се још ре дов но шко лу ју. Да ли оне има ју пра во на пен зи ју
по кој ног очу ха, с об зи ром на то да њи хов би о ло шки отац ни је
у рад ном од но су?

?Рад ми ла Ра ко че вић, Бе о град: За по сле на сам у шко ли као
про фе сор од 1972. го ди не. Ис пу ња вам оба усло ва за пен-
зи ју јер имам 62 го ди не. Да ли ми и ове го ди не по сле на вр-

ше них 35 го ди на ста жа ула зе у про сек за пен зи ју и мо гу ли да
ра дим до 65 го ди на жи во та?

?Бран ка Ла зић, Но ви Сад: При бли жа ва се 10 го ди на од мог
пен зи о ни са ња и у про те клом пе ри о ду сам по вре ме но
оства ри ва ла не ку на кна ду ра де ћи нај че шће по уго во ри ма

о де лу. Не знам ни шта о мо гућ но сти ма ко рек ци је мо је пен зи је
на осно ву овог ра да, а знам да сам од не ких до би ја ла по твр-
де о пла ћа њу до при но са, а од не ких не. Ко ме бих мо гла да се
обра тим?

Од го вор: Да би оси гу ра ник 
же на оства ри ла пра во на ста ро-
сну пен зи ју, по треб но је да има 
60 го ди на жи во та и нај ма ње 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Уко ли-
ко же на не ма 60 го ди на жи во та, 
али има до 31. 12. 2012. го ди не 
35 го ди на ста жа оси гу ра ња и 
нај ма ње 53 го ди не жи во та, та-
ко ђе мо же оства ри ти пу ну ста-
ро сну пен зи ју. Пре ма то ме, ни је 

по треб но да ку му ла тив но има и 
пу не го ди не жи во та и пун стаж 
оси гу ра ња. Али ако има оба 
усло ва, та ко ђе ће оства ри ти пу-
ну ста ро сну пен зи ју. За са да се 
ста ро сна гра ни ца од 60 го ди-
на за же не не по ме ра, а го ди не 
жи во та и ста жа оси гу ра ња се 
по сте пе но по ди жу од 2013. го-
ди не за оства ри ва ње пра ва на 
пу ну ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: По љо при вред но 
оси гу ра ње је вр ста оба ве зног 
оси гу ра ња, ко је мо же пре ста ти 
на ви ше на чи на. На пр вом ме сту 
то је пре ста нак усло ва за ње го во 
по сто ја ње, тј. гу би так по љо при-
вред ног зе мљи шта и пре ста нак 
ба вље ња по љо при вред ном де-
лат но шћу. Ако Ви и да ље жи ви те 
и ра ди те на по љо при вред ном 
има њу прет по став ка је да се и 
да ље ба ви те по љо при вре дом. 
Да ље, ово оси гу ра ње мо же 
пре ста ти ула ском у не ко дру го 
оси гу ра ње, као што је за по сле-
ње или оба вља ње са мо стал не 

де лат но сти, или, на кра ју, ис пу-
ње њем усло ва за не ку од пен зи-
ја и оства ри ва њем тог пра ва. У 
Ва шој си ту а ци ји мо гу ће је са мо
тра жи ти ми ро ва ње оси гу ра ња
ако су за то по сто ја ли усло ви,
на и ме ако сте у не ком пе ри о ду
због бо ле сти би ли не спо соб ни
да се ба ви те по љо при вре дом,
или због еле мен тар них не по-
го да ни сте мо гли да оства ри те
при ход од по љо при вре де. За
сав оста ли пе ри од сте ду жни да
пла ти те по ре зе и до при но се ко-
ји ма Вас ду жи над ле жна по ре ска
упра ва.

Од го вор: Не спор но је да су 
Ва ше ћер ке из пр вог бра ка па-
стор ке Ва шем дру гом су пру гу 
са ко јим сте про ве ли у бра ку 
ви ше од две го ди не. Ва ша де-
ца има ју пра во на по ро дич ну 
пен зи ју под усло вом да се у по-
ступ ку за при зна ва ње пра ва на 
по ро дич ну пен зи ју утвр ди да их 
је Ваш по кој ни дру ги су пруг из-
др жа вао. Из са др жа ја Ва шег пи-
сма се мо же прет по ста ви ти да 

та чи ње ни ца мо же да се утвр ди, 
па сва ка ко под не си те зах тев за 
при зна ва ње пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју, ка ко за де цу, та ко и 
за себе, јер ако се пра во при зна 
де ци, мо же се при зна ти и Ва ма 
као за кон ском ста ра о цу. У том 
слу ча ју, Ви би сте има ли пра во 
на по ро дич ну пен зи ју док су де-
ца на шко ло ва њу, а по сле то га и 
са мо стал но ка да на вр ши те по-
треб не го ди не жи во та.

Од го вор: Не ма ни ка кве ди-
ле ме да се и го ди не ко је же на 
про ве де у рад ном од но су по сле 
35 го ди на рад ног ста жа узи ма ју 
у об зир за об ра чун пен зи је, али 
се пен зи ја на осно ву ста жа од 35 
до 40 го ди на ста жа не по ве ћа ва, 
тј. у сва ком слу ча ју се од ре ђу је 
пен зи ја у ви си ни пу не ста ро сне 
пен зи је, као и за оси гу ра ни ка 
му шкар ца ко ји са 40 го ди на ста-
жа од ла зи у ста ро сну пен зи ју. 

Што се ти че ва шег да љег ра да,
Ви као про фе сор у шко ли по За-
ко ну о осно ва ма си сте ма обра-
зо ва ња и вас пи та ња мо же те да
ра ди те до кра ја школ ске го ди не
у ко јој пу ни те 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња, уко ли ко пре то га не
на вр ши те 65 го ди на жи во та. Код
Вас је ипак слу чај да ће те пре
на вр ши ти 40 го ди на ста жа оси-
гу ра ња, те ће Вам рад ни од нос
пре ста ти пре 65. го ди не жи во та.

Од го вор: Од 2003. го ди не 
по За ко ну о ПИО уго во ре не на-
кна де се ре ги стру ју у ба зи по-
да та ка ма тич не еви ден ци је и 
по осно ву ових на кна да се пре-
ра чу на ва стаж оси гу ра ња. Ако 
по овом осно ву има те го ди ну 
да на и ви ше оства ре ног ста жа, 
мо же те под не ти зах тев за пре-
ра чун Ва ше сте че не пен зи је по 

чл. 257 За ко на о ПИО. Зах тев се 
под но си фи ли ја ли ПИО у ко јој 
сте оства ри ли пра во на пен зи-
ју, тј. ко ја Вам ис пла ћу је пен зи-
ју. Зах тев под не си те сва ка ко, а 
у спро ве де ном по ступ ку ће се 
утвр ди ти све ре ле вант не чи-
ње ни це за оства ри ва ње, од но-
сно од ре ђи ва ње но вог из но са 
пен зи је.
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Мо лим за реч
Кре ну ло нам је. Све ви ше гра ђа на у на род ним ку хи ња-

ма до би ја ста тус кан ди да та.

Ни је кри тич но. Још нам ни су по то ну ле све јах те.

Не ки функ ци о не ри ни су при ја ви ли сво ју имо ви ну из
оправ да них раз ло га. Још је бро је.

У Европ ску уни ју не мо же мо пре 2020. Не тре ба
жу ри ти, до тле су пла ни ра на још нај ма ње два сма ка
све та.

Же не твр де да ни кад не ла жу на пр вом са стан ку. За то
нај че шће од мах из ла зе на дру ги.

Евро па у на ма не ви ди по тен ци јал. Из да на у дан је
у све ве ћој кри зи, а нас не ће да при ми.

Гра ђа ни су то ли ко бе сни због ло шег стан дар да да би
пси мо ра ли да па зе ко га ује да ју.

Кре а то ри су лан си ра ли и ха љи не од мле ка. Си гур-
но су то две вр сте ха љи на: крат ко трај не и ду го трај-
не.

Пет на е сти ок то бар, Свет ски дан чи стих ру ку, по ли ти-
ча ри су нај бо ље обе ле жи ли. Они од све га пе ру ру ке.

Де јан Па та ко вић
Бр

ан
а 
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ик
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Ле ко ви те ми сли
Кад се не ки по ли ти ча ри су срет ну са исти ном, не мо гу да је

пре по зна ју.

Као ста ри ји чо век не смем да ди жем ни шта те шко. На ро чи то
кре дит из бан ке.

Пред лог је да на по слу де ли мо са мо за ра ђе но. Зар да гла ду-
је мо?!

Ва ше је пра во да све зна те, а кри во вам је што ни шта ни сте
са зна ли!

На ше пра зни не су ин те лек ту ал не. Ко ли ко је са мо при ча оти-
шло у пра зно!

Наш при вред ни ко рак не би тре ба ло да бу де – рас ко рак.

Те шко се до ла зи до бен зи на, али власт не ште ди. И да ље нас
− во за!!

Мој ра чун за стру ју као да је од хло ра. Од мах ми про гри зе
џеп.

Да ли је Лу ис Ке рол ми слио на на шу зе мљу кад је пи сао „Али су
у зе мља чу да”.

Но вац је као ки ша. Из јед ног џе па ис па ри, а у дру ги се сли је.
Ду шан Стар че вић

Зна ју ли шта ра де...
Сви мо ји узо ри су мр тви, мо ра ћу од го вор ност да пре у змем

сам.

Увек ми је из гле дао као лав док га ни сам ви део на ко ле ни ма.

И ма ђи о ни ча ри све што не мо гу ре ши ти ше ши ром, ре ша ва ју
шта пом.

Мо же ли нас спа си ти не ко ко нам по ну ди слам ку?

Ако ам би ци о зно са њаш, не хр чи гла сно.

И не до ста так ста ва је став.

И у оп шти на ма по не кад вла да ју кра ље ви.

Тра жио је кључ про бле ма, а на шао се иза бра ве.

Ако си пе сник бу дућ но сти, са че кај оце ну о се би.

Пе сни ци и кад се де за сто лом не до ди ру ју зе мљу.

И тач ку по не кад тре ба ста ви ти под знак пи та ња.
Ми ле Ла за ре вић

Да ли сте зна ли ...

... да је парк Ке у кен хоф јед на 

... да је беч ка па ла та Бел ве де-

у ... да су Ва ти кан ски вр то ви, древ на оаза зе ле ни ла у ср цу 

ли ма и нар ци си ма у са вр ше ном скла ду са ста рим ста бли ма 

ви ше од 4.000 раз ли чи тих биљ них вр ста?

од нај ве ћих атрак ци ја у Хо лан-

ре, не ка да шња лет ња ре зи ден-

Ри ма ко ја за у зи ма тре ћи ну од укуп но 44 хек та ра на ко ји ма се 

др ве ћа, је зе ри ма и из во ри ма.

ди ји? На 320.000 ква драт них ме-

ци ја Еуге на Са вој ског, окру же на 

про сти ре Ва ти кан, по нов но отво ре ни за ту ри сте? Они мо гу 

та ра сме ште ни су цвет ни вр то ви 

исто та ко чу ве ним пар ком у ко ме 

да их по се те са мо у ауто бу си ма на гас ка ко би се што ма ње 

са ра зно бој ним ла ла ма, зум бу-

се на ла зи и пр ва алп ска ба шта са 

за га ђи ва ла око ли на.

Д
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... да се у по кра ји ни Ла цио, 

... да се у Бе чу на ла зи још је дан парк са ли сте нај леп ших 

... да се Вер сај ски парк, ко ји 

на уда ље ним ру бо ви ма Ри ма, 

 зе ле них оаза Евро пе? То је Шен брун ски парк ко ји окру жу је 

окру жу је чу ве ну ре зи ден ци ју 

на ла зе чу ве ни Вр то ви ним фи 

лет њу ре зи ден ци ју Хаб збур го ва ца, ина че јед ну од нај ве ћих 

фран цу ских кра ље ва, про сти ре 

за ко је се ка же да су то ли ко 

ту ри стич ких атрак ци ја Аустри је. У скло пу пар ка је и бо та нич-

на чак 815 хек та ра? Вер сај ски 

ле пи да би се од њи хо ве ле по-

ка ба шта и нај ста ри ји зо о ло шки врт Евро пе, за вр шен 1752. 

дво рац, чу вен по сво јој ле по ти и 

те мо гло рас пла ка ти? Го ди не 

го ди не.

по зна ча ју до га ђа ја ко ји су се у ње му од и гра ли, сим бол је мо-

1920. по че ло је уре ђе ње вр та ко ји је об гр лио ру ше ви не из 

ћи фран цу ске мо нар хи је, баш као и парк ко ји са др жи 200.000 

14. ве ка, па та ко из те ме ља се дам сру ше них цр ка ва ни чу чем-

пре си и ста бла по мо ран џе.

ста ба ла и 50 ве ли ких фон та на.


