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Сва ког 7. апри ла, од
1948. го ди не, про сла-
вља се Свет ски дан

здра вља, чи ме се обе ле жа-
ва го ди шњи ца осни ва ња
Свет ске здрав стве не ор-
га ни за ци је (СЗО), по себ не
ор га ни за ци је Ује ди ње них
на ци ја ко ја де лу је као ко-
ор ди ни ра ју ће те ло ме ђу-
на род ног јав ног здрав ства.
СЗО сва ке го ди не као те му
би ра је дан кључ ни здрав-
стве ни про блем са гло бал-
ним ути ца јем и ор га ни зу је
ме ђу на род не, ре ги о нал не
и ло кал не до га ђа је и про-
мо тив не ак тив но сти на овај
дан и то ком це ле го ди не.
По зи ва ју ћи све зе мље да се
фо ку си ра ју на је дан здрав-
стве ни иза зов ко ји има ве-
ли ки зна чај за љу де ши ром
све та, ова ква гло бал на кам па ња пру жа при ли ку да
се за поч не ко лек тив на ак ци ја за шти те и уна пре ђе-
ња здра вља и бла го ста ња љу ди.

Те ма ово го ди шњег Свет ског да на здра вља је „Ста-
ре ње и здра вље”. То ком про шлог сто ле ћа ду жи на
жи вот ног ве ка 
је дра ма тич-
но по ве ћа на, 
па ће на све ту 
уско ро би ти 
ви ше ста ри јих 
љу ди не го де-
це. Из тог раз-
ло га, уз сло ган 
„До бро здра-
вље до да је 
жи вот го ди на-
ма”, ово го ди-
шња кам па ња 
ће би ти усме ре на на то ка ко до бро
здра вље мо же по мо ћи ста ри ји ма
не са мо да жи ве ду же, већ и да во-
де ис пу њен и про дук ти ван жи вот
и про ши ре сво је ак тив но уче шће у
дру штву.

У при руч ни ку СЗО, на ме ње ном
ор га ни за то ри ма до га ђа ја по во дом
ово го ди шњег Свет ског да на здра вља, из ме ђу оста-
лог се на во ди да је здра во ста ре ње по ве за но са
здра вљем у ра ни јим фа за ма жи во та. Не у хра ње ност
у пре на тал ном пе ри о ду, на при мер, мо же да по ве ћа
ри зик од бо ле сти кр во то ка и ди ја бе те са у од ра слом
до бу. Ре спи ра тор не ин фек ци је у де тињ ству мо гу
ка сни је да по ве ћа ју ри зик од хро нич ног брон хи ти-
са, док адо ле сцен ти са пре ко мер ном те ле сном те-
жи ном ри зи ку ју раз вој мно гих хро нич них бо ле сти.
Ипак, ко ли ко до бро ста ри мо за ви си од мно гих фак-
то ра. Функ ци о нал на спо соб ност би о ло шког си сте-
ма ра сте то ком пр вих го ди на жи во та, до сти же свој
вр ху нац у ра ном од ра слом до бу и, на рав но, на кон
то га опа да. Сто па опа да ња је усло вље на, ба рем де-
ли мич но, и на шим по на ша њем то ком це лог жи во та.
Ово укљу чу је оно што је де мо, ко ли ко смо фи зич ки

ак тив ни, као и на ше из ла га ње
здрав стве ним ри зи ци ма – пу-
ше њу, ал ко хо ли зму, нар ко ти-
ци ма.

Ипак, мо жда нај за ни мљи ви-
ји у ово го ди шњем при руч ни ку
је су ста ти стич ки по да ци и прог-
но зе де мо гра фа у ве зи са ста ре-
њем ста нов ни штва.

На све ту ће би ти ви ше љу ди
ко ји ће до жи ве ти сво је осам де-
се те или де ве де се те го ди не не-
го ика да ра ни је. Про це на је да
ће се број 80-го ди шња ка и ста-
ри јих од 2000. до 2050. го то во
уче тво ро стру чи ти и из но си ће
395 ми ли о на. Ни ка да до са да у
исто ри ји ни је ве ћи на сре до веч-
них и ста ри јих од ра слих има ла
жи ве ро ди те ље, као што је то
већ да нас слу чај. Све ви ше де це
ће по зна ва ти сво је ба бе и де де,
па чак и сво је пра ба бе и пра де-

де, по себ но пра ба бе, јер у про се ку же не жи ве шест
до осам го ди на ду же не го му шкар ци.

У про шлом сто ле ћу до шло је до не ве ро ват ног
про ду жет ка жи вот ног ве ка. Ре ци мо, 1910. про-
сеч на ду жи на жи вот ног ве ка же на у Чи леу би ла је

33 го ди не, а са мо век ка сни је она из-
но си 82 го ди не. Ово пред ста вља им-
по зан тан по раст од ско ро 50 го ди на
жи во та у јед ном ве ку, и то углав ном
због по бољ ша ња у јав ном здра вљу.

На све ту ће убр зо би ти ви ше ста ри-
јих љу ди не го де це. У на ред них пет го-
ди на, пр ви пут у исто ри ји чо ве чан ства,

број од ра слих
осо ба ста ро-
сти 65 и ви ше
го ди на број но
ће над ма ши-
ти де цу мла ђу
од пет го ди на,
а до 2050. број
ових ста ри јих
од ра слих би ће
ве ћи од бро ја
де це ста ро сти
до 14 го ди на.

Свет ска по-
пу ла ци ја ра пид но ста ри. Оче ку је се да ће се из ме ђу
2000. и 2050. про це нат ста ри јих од 60 го ди на у све ту
удво стру чи ти са око 11 на 22 од сто, од но сно да ће
уку пан број љу ди ста ро сти 60 и ви ше го ди на по ра-
сти са 605 ми ли о на на две ми ли јар де.

Зе мље са ни ским и сред њим при хо ди ма до жи-
ве ће нај бр же и нај дра ма тич ни је де мо граф ске про-
ме не. Тре ба ло је ви ше од сто го ди на да се удео ста-
нов ни штва Фран цу ске ста ро сти 65 го ди на и ви ше
удво стру чи са се дам на 14 од сто. На су прот то ме,
зе мља ма као што су Бра зил и Ки на би ће по треб но
ма ње од 25 го ди на да до стиг ну исти раст. Ве ћи на
ста ри јих љу ди жи ви у зе мља ма са ни ским или сред-
њим при хо ди ма, а до 2050. њи хов број ће се по ве-
ћа ти за 80 од сто.

В. Ка дић

СВЕТ СКИ ДАН ЗДРА ВЉА

До да ли
смо

го ди не
жи во ту,

сад да 
до да мо
жи вот

го ди на ма
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За пр ва два и по
ме се ца из вор ни
при ход Фон да
пла ни ран у из но су
49 ми ли јар ди ди на ра, 
а на пла ће но
50 ми ли јар ди, 
од но сно за
1,9 од сто ви ше

Ка ко и у ко јој ме ри фи скал-
на не ди сци пли на, од но-
сно не у би ра ње по ре ских 

при хо да и при хо да од до при но-
са, си ва еко но ми ја, не раз ви је но 
фи нан сиј ско тр жи ште и из о-
ста нак при вред них под сти ца ја 
ути чу на бу џет Ср би је – би ла је 
те ма рас пра ве одр жа не кра јем 
мар та у кон фе рен циј ском цен-
тру „Да нас”.

– До при но си го ди на ма уна зад 
ни су до вољ ни за ис пла ту пен зи-
ја, па се до та ци је из бу џе та сва ке 
го ди не по ве ћа ва ју. Та ко су про-
шле го ди не до та ци је из но си ле 
205 ми ли јар ди ди на ра, што је 
ско ро че твр ти на (24 од сто) бу џе-
та зе мље. То ука зу је на нео п ход-
ност по ве ћа ња ефи ка сно сти на-
пла те до при но са, над чим Фонд 
ПИО не ма ни ка кву кон тро лу 
још од 2004. го ди не. Цен трал ни 
ре ги стар оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња, као је дин стве на и 
ускла ђе на ба за по да та ка, ко ји 
тре ба да про функ ци о ни ше по-
чет ком сле де ће го ди не, би ће 
си гур но од ве ли ке по мо ћи у ре-
ша ва њу про бле ма не пла ћа ња 
до при но са – ис та кла је на ску пу 
Ра ди на То до вић, др жав ни се кре-
тар у Ми ни стар ству ра да и со ци-
јал не по ли ти ке.

По што кон тро ла упла те до-
при но са го ди на ма уна зад ни је 
ви ше у Фон ду ПИО, већ у По ре-
ској упра ви, ре ше ње про бле-
ма тре ба тра жи ти у кон тро ли 
по сло да ва ца при ли ком упла те 
пла та за по сле ни ма, ре као је 
Дра гу тин Ра до са вље вић, ди-
рек тор По ре ске упра ве.

– Већ од 1. ју ла ове го ди не по-
слов не бан ке ће би ти у оба ве зи 
да спре ча ва ју ис пла ту пла та за-

по сле ни ма без упла те при па-
да ју ћих до при но са. Ура ђен је 
ре ги стар при вред них су бје ка-
та и пре ма тој еви ден ци ји око 
250.000 по сло да ва ца има ра чу-
не у 31 по слов ној бан ци. Бан ке 
прак тич но не ће кон тро ли са ти 
по сло дав це већ ће са мо спре-
ча ва ти упла ту за ра да за по сле-
ни ма без упла те при па да ју ћих 
до при но са. Ти ме би тре ба ло да 
се спре чи да дуг за до при но се 
на ста ви да ра сте, јер за пен зиј-
ско-ин ва лид ско оси гу ра ње ду-
го ва ња по осно ву до при но са 
већ из но се 254 ми ли јар де ди на-
ра. Под но ше ње кри вич них при-
ја ва про тив не са ве сних по сло-
да ва ца – у 2011. под не ли смо 
1.934, а за пр ва два ме се ца ове 
го ди не 263 кри вич не при ја ве 
– и квар тал но обе ло да њи ва ње 
име на нај ве ћих ду жни ка тре ба-
ло би да на те ра по сло дав це на 
са ве сни је по сло ва ње и сма ње-
ње ду га за до при но се – сма тра 
ди рек тор Ра до са вље вић.

По ре зи и до при но си су јав ни 
при хо ди ове др жа ве и њи хо во 
пла ћа ње не би сме ло да бу де 
ствар лич не са ве сти по сло дав-

ца, већ за кон ска оба ве за ко ја се
ре дов но из ми ру је, на гла си ла је
Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор-
ка РФ ПИО.

– При хо ди и при ма ња Фон да,
пре ма Фи нан сиј ском пла ну за
2012. го ди ну, из но се 564,6 ми-
ли јар ди ди на ра. Од тог из но са
за ис пла ту пен зи ја и оста лих
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња утро ши ће се
556,3 ми ли јар де ди на ра. Ова
сред ства Фонд обез бе ђу је из
на пла те до при но са за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, и
то та ко што ће 275,6 ми ли јар ди
би ти на пла ће но од при вре де
и не при вре де, а 6,8 ми ли јар ди
пу тем тран сфе ра РФ ЗО и НСЗ.
Пре о ста ли из нос сред ста ва од
49 од сто, ко ји не до ста је за ре-
дов ну ис пла ту пен зи ја и оста лих
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња, пред ста вља ју
оба ве зе др жа ве за со ци јал на
да ва ња ко ја иду пре ко Фон да
и га ран ци ја др жа ве за ис пла ту
пен зи ја, и обез бе ди ће се до-
та ци ја ма из бу џе та. По чет ком
2012. го ди не има мо кон крет не
про ме не у ре зул та ти ма на пла те

до при но са за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, ко је су вр ло
оп ти ми стич не. На и ме, пла ни-
ра ли смо да за два и по ме се ца
из вор ни при ход од до при но са
из но си 49 ми ли јар ди ди на ра, а
на пла ће но је 50 ми ли јар ди, од-
но сно за 1,9 од сто ви ше. Бу ду ћи
да је на пла та из вор них при хо да
би ла бо ља, из бу џе та смо у овом
пе ри о ду по ву кли 3,2 ми ли јар де
ди на ра ма ње за ис пла ту пен-
зи ја и оста лих пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.
Ми шље ња сам да по чет ком го-
ди не ни је би ло зна чај ног ско ка
при вред них ак тив но сти ко ји би
ре зул ти рао ве ћом на пла том до-
при но са, већ је то ефе кат број-
них јав них ди ску си ја у ко ји ма је
ак цен то ва на ова те ма и зна чај
на пла те до при но са, об ја вљи-
ва ња спи ска нај ве ћих ду жни ка
по осно ву не пла ће них до при-
но са и, уоп ште, тран спа рент ног
са гле да ва ња и ана ли зе овог
про бле ма од стра не свих за ин-
те ре со ва них ин сти ту ци ја – об-
ја сни ла је Дра га на Ка ли но вић,
ди рек тор ка Фон да ПИО.

В. Ана ста си је вић

О ФИ СКАЛ НОЈ (НЕ)ДИ СЦИ ПЛИ НИ И ДР ЖАВ НОМ БУ ЏЕ ТУ У „ДА НАС” КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТРУ

Пр во до при но си, па пла те

Радина Тодовић, Драгана Калиновић, Драгутин Радосављевић и Славенко Гргуревић
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Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

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

Buleevar umetnosti 10, 11070 BeogradBulevar umetnosti 10, 11070

26. aapril 2012. godine6. april 2012. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Austriji

Stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog
osiguranja Vas savetuju.

Internationale
Pensionsberatung

Sie sind oder waren
in Serbien oder Deutschland tätig

Experten der
Pensionsversicherungsträger
beraten Sie.

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

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

SRBIJA
SERBIEN

AUSTRIJA
ÖSTERREICH

Četvrtak, od  9.00 do 12.30 časovao 12.30 časova
i od 13.30 do 17.00 0 časova17.00

Donnerstag, von   9.00 bis 12.30 Uhrag, von   9.00 bis 1
               und   von 13.30 bis 17.00 Uhrund   von 13.30 bis 1

Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

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

Lepeenički bulevar 9a, 34000 KragujevacLepenički bulevar 9a, 34000 

24. aapril 2012. godine4. april 2012. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Austriji

Stručnjaci nosilaca
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  Utorak, od  9.00 do 12.300 časova12.30 
          i od 13.30 do 17.00 0 časova17.00

Dienstag, von   9.00 bis 12.30 Uhr, von   9.00 bis 12.3
         und   von 13.30 bis 17.00 Uhr  von 13.30 bis 17.0

Ин тер на ци о нал ни да ни раз-
го во ра уз уче шће пред-
став ни ка аустриј ског За во-

да за пен зиј ско оси гу ра ње (PVA) 
и Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње и ове го-
ди не би ће одр жа ни у два на вра та 
– у апри лу ће њи хов до ма ћин би ти 
Ср би ја, док је ок то бар „ре зер ви-
сан” за Аустри ју.

По зна то је да је основ ни циљ 
ор га ни зо ва ња да на са ве то ва ња 
обез бе ђи ва ње мо гућ но сти да са-
ве то дав ци из над ле жних ор га ни-
за ци ја, као екс пер ти ко ји ра де на 
по сло ви ма оства ри ва ња пра ва 
при ме ном спо ра зу ма о со ци јал-
ном оси гу ра њу за кљу че ног из-
ме ђу на ше зе мље и Аустри је, да ју 
кон крет не од го во ре на пи та ња и 
прав не са ве те у ве зи са пред ме ти-
ма оси гу ра ни ка ко ји има ју пе ри о-
де оси гу ра ња на вр ше не у две др-
жа ве, као и ко ри сни ка ко ји су већ 
оства ри ли не ко пра во по том осно-
ву. У раз го во ру са пред став ни ци ма 
над ле жних ор га ни за ци ја, на рав но 
уз по моћ пре во ди о ца, стран ка мо-
же до би ти пре гршт ин фо р ма ци ја 
(о ста ту су у ко ме се на ла зи њи хов 
пред мет, од но сно фа зи по ступ ка, 
ви си ни пра ва и усло ви ма за њи-
хо во оства ри ва ње), што умно го ме 
до при но си раз ре ше њу евен ту ал-
них спор них си ту а ци ја и убр за њу 
по ступ ка оства ри ва ња пра ва.

Да би се омо гу ћи ло да ова кав 
вид бес плат не прав не по мо ћи бу-
де што до ступ ни ји гра ђа ни ма, а 
има ју ћи у ви ду да се оче ку је ве-
ли ко ин те ре со ва ње за њи хо во 
уче шће на да ни ма раз го во ра, овај 
до га ђај ће, пр ви пут, би ти ор га ни-
зо ван на две ло ка ци је – у Кра гу-
јев цу, 24. апри ла (ако због ве ли ког 
ин те ре со ва ња бу де по треб но, би-
ће про ду жен и 25), у згра ди фи ли-
ја ле РФ ПИО Кра гу је вац (Ле пе нич-
ки бу ле вар 9а), и у Бе о гра ду, 26. 
апри ла, у згра ди Слу жбе 1 Фи ли-
ја ле за град Бе о град на Но вом Бе-
о гра ду (Бу ле вар умет но сти 10). На 
тај на чин, за ви сно од ме ста пре би-
ва ли шта, за ин те ре со ва ни гра ђа-
ни ће мо ћи да се опре де ле за ону 
ло ка ци ју ко ја им је бли жа. Згра да 
Фон да ПИО на Но вом Бе о гра ду се 
већ по ка за ла као функ ци о нал на и 
аде кват на за одр жа ва ње ова квих 
до га ђа ја, а на кон што су по слов ну 
згра ду Фи ли ја ле Кра гу је вац об и-
шли чла но ви ти ма оформ ље ног 
за ор га ни за ци ју да на раз го во ра 
(пред став ни ци Фон да и ино стра-
них но си ла ца оси гу ра ња), утвр ђе-
но је да и она има све нео п ход не 

пред у сло ве – од го ва ра ју ћи про-
стор, тех нич ке мо гућ но сти, до бар
при лаз згра ди итд.

По се бан ак це нат је ста вљен на
оба ве шта ва ње ши ре јав но сти, од-
но сно на огла ша ва ње одр жа ва ња
да на раз го во ра, да би што ве ћи
број за ин те ре со ва них мо гао да
уче ству је на овом са ве то ва њу. Из-
ра ђе ни су дво је зич ни пла ка ти ко ји
су бла го вре ме но до ста вље ни свим
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма Фон-
да: ди рек ци ја ма, фи ли ја ла ма, слу-
жба ма фи ли ја ла и ис по ста ва ма у
Ср би ји, ра ди њи хо вог ис ти ца ња на
вид ном ме сту – на огла сним та бла-
ма у шал тер са ла ма. Ови пла ка ти су
до ста вље ни и аустриј ској стра ни.

Оглас у ко ме су, као и на по ме ну-
тим пла ка ти ма, на ве де ни тер ми ни
и ме ста одр жа ва ња да на раз го во-
ра и бро је ви те ле фо на пу тем ко јих
се до ла сци мо гу за ка за ти об ја вљен
је у днев ним но ви на ма „По ли ти ка” 
и „Ве чер ње но во сти”. При ли ком
за ка зи ва ња за ин те ре со ва ни гра-
ђа ни да ју сво је лич не по дат ке (име
и пре зи ме, је дин стве ни ма тич ни
број гра ђа на), на во де раз лог због
ко јег же ле да уче ству ју на да ни ма
раз го во ра, пи та ње ко је им је спор-
но и опре де љу ју се у по гле ду гра-
да у ко ји же ле да до ђу – за Кра гу је-
вац или Бе о град.

Оба ве ште ње о да ни ма раз го во-
ра би ће пла си ра но кроз ме ди је
(штам па, те ле ви зи ја) на под руч ју
це ле Ср би је, а би ће и на сај то ви ма
Фон да ПИО и За во да за со ци јал но
оси гу ра ње. По ред то га, као но ви-
на у по гле ду огла ша ва ња, пи са но
оба ве ште ње са свим нео п ход ним
ин фор ма ци ја ма о одр жа ва њу да-
на раз го во ра ће би ти ди рект но до-
ста вље но на ви ше од 200 адре са
оси гу ра ни ка на те ри то ри ји Ср би је
ко ји, по по да ци ма из ба зе Фон да,
има ју стаж на вр шен у Аустри ји, а
још ни су оства ри ли пра во на пен-
зи ју.

Има ју ћи у ви ду да је ве ли ки број
на ших гра ђа на ко ји су од ре ђе ни
пе ри од оси гу ра ња на вр ши ли у
Аустри ји, мо же се оче ки ва ти њи-
хов зна ча јан од зив и по пу ња ва-
ње свих пред ви ђе них тер ми на.
Са аспек та при ме не би ла те рал ног
спо ра зу ма и ефи ка сно сти у спро-
во ђе њу по ступ ка оства ри ва ња
пра ва, не тре ба сум ња ти да ће и
ови да ни раз го во ра до при не ти на-
став ку успе шне и кон струк тив не
срп ско-аустриј ске са рад ње на по-
љу со ци јал ног оси гу ра ња.

Алек сан дра Ба нић,
са вет ник ди рек то ра Фон да ПИО

СРП СКО-АУСТРИЈ СКИ ДА НИ РАЗ ГО ВО РА
У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ И БЕ О ГРА ДУ

Бр же и лак ше до 
прав ног са ве та
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Од 1. ја ну а ра ове го ди не по сло ве
обез бе ђи ва ња и спро во ђе ња пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,

као и фи нан сиј ског по сло ва ња Фон да за
со ци јал но оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка
(СО ВО) пре у зео је Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Пре ци зни-
је, пре у зи ма ње по сло ва под ра зу ме ва са мо
део ко ји се од но си на оства ри ва ње пра ва
из ПИО (пра во на пен зи ју, пра во на нов ча ну
на кна ду за те ле сно оште ће ње, пра во на по-
моћ и не гу дру гог ли ца и пра во на на кна ду
по греб них тро шко ва).

О спа ја њу фон до ва је већ би ло до ста ре-
чи, а с об зи ром да је про те кло три ме се ца,
Све тла на Це бу ла, на чел ни ца Оде ље ња за
ин тер ну кон тро лу, суд ску прак су, ме ђу на-
род ну ре гу ла ти ву и раз вој ПИО, об ја шња ва
ка ко се ови по сло ви од ви ја ју у прак си.

– У ба зу по да та ка ма тич не еви ден ци је
Фон да ПИО пре ба ци ли смо, од но сно пре-
у зе ли све по дат ке вој них оси гу ра ни ка од
1996. го ди не, јер је то го ди на од ко је Вој ни
фонд рас по ла же пре ци зним по да ци ма о за-
ра да ма у вој сци. Про фе си о нал на вој на ли-
ца, с об зи ром на то да ра де на спе ци фич ним
по сло ви ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем, и пре ма ва-
же ћим од ред ба ма сти чу и оства ру ју пра во
на пен зи ју под по себ ним усло ви ма. Ва жно
је на гла си ти да оси гу ра ник мо же оства ри-
ти све по вољ но сти са мо ако је у мо мен ту
под но ше ња зах те ва за оства ри ва ње пра ва
на пен зи ју био за по слен као про фе си о нал-
но вој но ли це. За раз ли ку од дру гих оси гу-
ра ни ка (осим оних ко ји та ко ђе оства ру ју
пен зи ју под по себ ним усло ви ма, нпр. за по-
сле ни у МУП-у), об ра чун ви си не пен зи је за
ову ка те го ри ју се вр ши пре ма по да ци ма о
за ра да ма по чев од 1. ја ну а ра 1996. То је још
јед на по вољ ност бу ду ћи да се оста лим ка-
те го ри ја ма оси гу ра ни ка за из ра чу на ва ње
го ди шњег ко е фи ци јен та узи ма пе ри од од 1.
ја ну а ра 1970 – ка же Све тла на Це бу ла.

При ја ве по да та ка за ма тич ну еви ден ци ју
о оси гу ра ни ци ма из пен зиј ског и ин ва лид-
ског оси гу ра ња (обра зац М) за сва про фе-
си о нал на вој на ли ца под но се се Фи ли ја ли
за град Бе о град (у Не ма њи ној ули ци).

– За кон пред ви ђа да се за про фе си о нал-
на вој на ли ца при ја ве за ма тич ну еви ден ци-
ју под но се ор га ни за ци о ној је ди ни ци Фон да
пре ма се ди шту по сло дав ца. С об зи ром на то
да је про фе си о нал ним вој ним ли ци ма по сло-
да вац Ми ни стар ство од бра не, над ле жна је,

да кле, бе о град ска фи ли ја ла Фон да ПИО. То се
не од но си на ци вил на ли ца ко ја су на слу жби
у вој сци, јер се за њих и да ље при ја ве по да та-
ка за ма тич ну еви ден ци ју под но се пре ма се-
ди шту по слов не је ди ни це по сло дав ца. Фи ли-
ја ла у Не ма њи ној ули ци је та ко ђе над ле жна
да од лу чу је по зах те ви ма вој них оси гу ра ни ка,
или чла но ва њи хо вих по ро ди ца у слу ча ју да
је оси гу ра ник пре ми нуо.

Је дан број ових оси гу ра ни ка стаж је на-
вр шио ван гра ни ца Ср би је.

– За вој не, као и за све дру ге оси гу ра ни-
ке ко ји има ју на вр шен стаж у ино стран ству,
при ли ком ре ша ва ња зах те ва за оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју при ме њи ва ће се ме ђу-
на род ни уго во ри. То, ме ђу тим, та ко ђе ва жи
од 1. ја ну а ра ове го ди не бу ду ћи да Фонд
СО ВО ни је при ме њи вао кон вен ци је. Исто-
вре ме но ће тим ко ри сни ци ма, ако жи ве у
ино стран ству, би ти обез бе ђен тран сфер
пен зи је и нов ча них на кна да у скла ду са ме-
ђу на род ним уго во ром, од но сно под усло-
вом ре ци про ци те та. Од 1. 1. 1973. до да ту ма
ко ји је утвр ђен сва ким спо ра зу мом о со ци-
јал ном оси гу ра њу за кљу че ним са др жа ва-
ма бив ше СФРЈ, стаж ко ји је не ко на вр шио
као про фе си о нал но вој но ли це, без об зи ра
да ли је то још увек, па да на те рет др жа ве
уго вор ни це чи ји је по је ди нац др жа вља нин,
а ако по се ду је двој но др жа вљан ство, на те-
рет др жа ве у ко јој је ње го во пре би ва ли ште
– на гла ша ва Це бу ла.

Вој ни оси гу ра ни ци су до кон со ли да ци је
има ли сво ју по себ ну ле кар ску ко ми си ју ко ја је
ра ди ла ве шта че ње оце не рад не спо соб но сти.

– Са да, ме ђу тим, са мо пред лог за ве шта-
че ње (обра зац 1) да је пред сед ник Ви ше
вој но-ле кар ске ко ми си је ко ја је до по чет-
ка ове го ди не би ла над ле жна за да ва ње
на ла за, оце не и ми шље ња о рад ној спо-
соб но сти, али ве шта че ње оба вља ју ле ка ри
ве шта ци РФ ПИО, те да ју и ко нач ну оце ну.
Та ко ђе, ко ри сни ци ин ва лид ске пен зи је не-
ма ју кон трол ни пре глед ко ји је за све дру ге
ка те го ри је оба ве зан у ро ку од три го ди не
од да на утвр ђи ва ња ин ва лид но сти, осим
у слу ча је ви ма пред ви ђе ним Пра вил ни ком
о ве шта че њу. Ка да се утвр ди ин ва лид ност
код про фе си о нал ног вој ног ли ца, утвр ђу-
је се пот пу на не спо соб ност за рад у про-
фе си о нал ној вој ној слу жби, али они мо гу
да на ста ве да ра де би ло ко ји дру ги по сао
ко ји оба вља ју ци вил на ли ца. Тре ба ре ћи и
да брач ни друг про фе си о нал ног вој ног ли-
ца ко је је по ги ну ло за вре ме деј ста ва сти че
пра во на по ро дич ну пен зи ју без об зи ра на
про пи са не го ди не жи во та, под усло вом да
ни је по но во скло пио брак, а пен зи ја се од-
ре ђу је у ви си ни од 100 од сто пен зи је ко ја
би оси гу ра ни ку при па да ла у ча су смр ти –
на во ди Све тла на Це бу ла, на чел ни ца Оде-
ље ња за ин тер ну кон тро лу, суд ску прак су,
ме ђу на род ну ре гу ла ти ву и раз вој ПИО.

Је ле на Оцић

ВОЈ НИ ОСИ ГУ РА НИ ЦИ И КО РИ СНИ ЦИ У РФ ПИО

Три ме се ца при ме не од ред би
за про фе си о нал на вој на ли ца
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актуелно

За хва љу ју ћи ефи ка сној
об ра ди зах те ва, до
кра ја апри ла ће би ти
про сле ђе ни пред ло зи
за ранг-ли сте

Од првог мар та пен зи-
о нер ске ор га ни за ци је
ши ром Ср би је има ле су

по сла на пре тек. Фонд ПИО је, да
под се ти мо, и ове го ди не обез бе-
дио сред ства за бес плат ну ре ха-
би ли та ци ју у ба ња ма за пен зи о-
не ре са нај ни жим при ма њи ма,
те су сви за ин те ре со ва ни ко ји су
ис пу ња ва ли по треб не усло ве, уз

нео п ход ну до ку мен та ци ју, мо гли
да се при ја ве у пен зи о нер ским
ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма
пре ма ме сту пре би ва ли шта. По-
след њи дан за при јем зах те ва
био је 23. март.

Мо гућ ност бес плат не ре ха-
би ли та ци је у здрав стве но-ста-
ци о нар ним уста но ва ма и бањ-
ско-кли мат ским ле чи ли шти ма
то ком ове го ди не, у тра ја њу од
10 да на, има ју ко ри сни ци ста-
ро сних, ин ва лид ских и по ро-
дич них пен зи ја са пре би ва ли-

штем у Ср би ји, чи ја пен зи ја за 
ја ну ар, од но сно фе бру ар ни је 
би ла ви ша од из но са про сеч-
не пен зи је, од но сно од 22.334 
ди на ра. Оче ку је се, на осно ву 
ви си не из дво је них сред ста ва 
(275,6 ми ли о на ди на ра), да на 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју у јед-
ну од 25 ба ња Ср би је оде око 
9.500 пен зи о не ра.

Са мо на те ри то ри ји Бе о града 
под не то је око 6.000 зах те ва, ко-
ји су при спе ли у Фонд ПИО, а 
већ је об ра ђе но око 1.500, што 
зна чи да ће до кра ја апри ла цео 
по сао у Фон ду би ти за вр шен и 
пред ло зи за ранг-ли сте про сле-

ђе ни оп штин ским ор га ни за ци-
ја ма пен зи о не ра. У ор га ни за-
ци ји пен зи о не ра бе о град ске 
оп шти не Па ли лу ла су чак, због 
ефи ка сног оба вља ња по сло ва 
и, ка ко су на ве ли, бес пре кор не 
са рад ње, из ра зи ли по себ ну за-
хвал ност за по сле ни ма у Фон-
ду – Рај ни Га јић Ја ко вље вић, 
Дра ги ци Ђор ђе вић и Гор да ни 
Ком пи ро вић, ко је по ред дру гих 
за да та ка ра де и на по сло ви ма 
ве за ним за бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју.

На утвр ђе ни спи сак ко ри сни-
ка пен зи ја ко ји ис пу ња ва ју усло-
ве за од ла зак на ре ха би ли та ци-
ју мо же да се под не се при го вор 
над ле жној ко ми си ји у ро ку од 
осам да на од да на об ја вљи ва ња 
ранг-ли сте. Ко ми си ја у ро ку од 
три да на раз ма тра при го во ре, 
утвр ђу је ко нач ну ли сту пен зи-
о не ра ко ји су оства ри ли пра во 
на ре ха би ли та ци ју и об ја вљу је 
је на огла сној та бли оп штин ске 
ор га ни за ци је ко ри сни ка, фи-
ли ја ле Фон да, од но сно слу жбе 
фи ли ја ле и ис по ста ве. У са ста ву 
ко ми си је ко ја упу ћу је на ре ха-
би ли та ци ју је и ле кар ве штак.

Пре ма ре чи ма Љи ља не Пе-
тров, пред сед ни це пен зи о нер-
ске ор га ни за ци је у Зре ња ни ну, 
под не то је око 500 зах те ва, а 
удру же ње је то ком кон кур са од-
лич но са ра ђи ва ло са за по сле ни-
ма у По кра јин ском фон ду ПИО. У 
Ве ли ком Гра ди шту су на ве ли да 
је зах те ве под не ло 58 ко ри сни ка 
а да је ко му ни ка ци ја са по жа ре-
вач ком фи ли ја лом Фон да би ла 
на за вид ном ни воу. У Сме де-
рев ској Па лан ци се, слич но као 
ла не, и ове го ди не за бес плат ну 

ре ха би ли та ци ју при ја ви ло око 
240 пен зи о не ра, док је број ко-
ри сни ка ко ји ће оти ћи у ба ње 57. 
На де жда Бла жић, пред сед ни ца 
ор га ни за ци је у Бру су, по хва ли-
ла је из у зе тан од нос за по сле них 
у фи ли ја ли у Кру шев цу, не са мо 
на за да ци ма ве за ним за упу ћи-
ва ње на ре ха би ли та ци ју, не го и 
на свим дру гим по сло ви ма зна-
чај ним за пен зи о не ре.

И Сто јан Не шић, ко ји је на
че лу оп штин ске ор га ни за ци-
је пен зи о не ра у За је ча ру, као и 
ње го ве ко ле ге из не ко ли ко дру-
гих гра до ва, по хвал но се из ра-
зио о за по сле ни ма у над ле жној 
фи ли ја ли РФ ПИО, и ре као да је 
вла да ло ве ли ко ин те ре со ва ње 
за кон курс, с об зи ром на то да 
је под не то ви ше од 300 зах те ва 
а има 55 ме ста за бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју у ба ња ма.

Бес плат на ре ха би ли та ци ја
под ра зу ме ва ле кар ски пре глед, 
те ра пи ју, као и тро шко ве пре во-
за у из но су ауто бу ске, од но сно 
во зне кар те дру гог раз ре да. Ове 
го ди не пр ви пут Фонд ПИО сно-
си и тро шко ве за пра ти о ца де те-
та ко је је ко ри сник по ро дич не 
пен зи је по осно ву не спо соб но-
сти за са мо ста лан жи вот и рад.

Је дан од усло ва кон кур са био
је и да ко ри сни ци, по ред пен-
зи је, не ма ју дру га лич на при-
ма ња. На оглас су мо гли да се 
ја ве и пен зи о не ри ко ји су пра во
оства ри ли при ме ном до ма ћих 
про пи са и на осно ву ме ђу на-
род них уго во ра са мо ако збир 
тих пен зи ја не пре ла зи на ве-
де них 22.334 ди на ра (пре ра чу-
на то по сред њем кур су НБС на 
дан 13. ја ну а ра 2012. го ди не, 1 
евро = 104,3584 ди на ра). Услов 
је био и да пра во на бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју ни је ко ри шће-
но у по след њих пет го ди на, а 
по љо при вред ни пен зи о не ри, 
уз по ме ну то, мо ра ли су да има-
ју и нај ма ње 10 го ди на ста жа по 
осно ву ба вље ња по љо при вред-
ном де лат но шћу.

Јелена Оцић

ЗА ВР ШЕ НО ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗА       

Од лич на са рад ња са
Фон дом ПИО
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НИШ

На ре ха би ли та ци ју 351
пен зи о нер

Ре ха би ли та ци ју у ле чи ли шти ма Ср би је, о тро шку РФ ПИО, у тра-
ја њу од 10 да на ко ри сти ће 351 ста ро сни, ин ва лид ски и по ро дич ни
пен зи о нер из Ни ша. Нај ве ћи број њих (214) ко ри сни ци су ста ро сних
пен зи ја, 74 су по ро дич ни пен зи о не ри, а 63 ин ва лид ски. Удру же њу
пен зи о не ра гра да Ни ша до 23. мар та под не та је 1.321 при ја ва, ко је
су про сле ђе не ни шкој фи ли ја ли Фон да ПИО, а спи сак ко ри сни ка
ко ји ис пу ња ва ју усло ве за упу ћи ва ње на ре ха би ли та ци ју би ће об-
ја вљен на огла сној та бли Удру же ња пен зи о не ра, у Но во па зар ској
ули ци, и фи ли ја ли Фон да.

На де се то днев ну ре ха би ли та ци ју ће оти ћи и 49 алек си нач ких
пен зи о не ра, 19 из До љев ца, по осам из Га џи ног Ха на и Ме ро ши не
и сед мо ро из Ра жња. С. Н.

СВР ЉИГ

Ве ли ко ин те ре со ва ње за
од ла зак у ба ње

У Удру же њу пен зи о не ра оп шти не Свр љиг за вр ше но је при ја-
вљи ва ње за ко ри шће ње де се то днев не ре ха би ли та ци је о тро шку 
Фон да ПИО у ба ња ма Ср би је. Удру же њу је под не то око 140 зах те-
ва, при бли жно исти број као и ла не, а ме ста има за 19 пен зи о не ра 
из свих ка те го ри ја: ста ро сних, по ро дич них и ин ва лид ских. По љо-
при вред ни пен зи о не ри и бив ше за на тли је пред ви ђе ни су у окви-
ру кво те за ре ги он. Ко ће у ба ње, од лу чи ће ко ми си ја Фон да ПИО у 
Ни шу. Кан ди да ти су уз зах тев под не ли и ле кар ску до ку мен та ци ју, 
ка же То пли ца Ђор ђе вић, се кре тар Удру же ња пен зи о не ра у Свр љи-
гу, и до да је да пен зи о не ри ко ји су већ ко ри сти ли ову по вла сти цу 
мо гу по но во у ба ње тек по сле пет го ди на. И ове го ди не тро шко ви 
пре во за иду на те рет Фон да ПИО. С. Ђор ђе вић

ТО ПЛИ ЦА

У ба ње о
тро шку
Фон да
ПИО 111
ко ри сни ка

Од ско ро де вет и по хи ља да 
пен зи о не ра ко ји ће ове го ди не 
ићи на бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју у ба ње Ср би је – из че ти ри 
оп шти не у То пли ци то пра во ће 
ко ри сти ти 111 пен зи о не ра свих 
де лат но сти.

У то плич ким оп шти на ма еви-
ден ти ра но је 22.186 пен зи о не ра 
свих ка те го ри ја. Нај ви ше их је из 

     БЕС ПЛАТ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ У БА ЊА МА СРБИЈЕ

ка те го ри је за по сле них – 16.185,
по љо при вред них пен зи о не ра је
5.395, а нај ма њи број чи не бив-
ше за на тли је – 606. Ове го ди не
ће из То пли це у ба ње Ср би је
бес плат но оти ћи нај ви ше пен-
зи о не ра из ре до ва бив ших за-
по сле них – 101 (из Про ку пља 53,
Кур шу мли је 22, а по 13 из оп шти-
на Бла це и Жи то ра ђа). Де сет ме-
ста је обез бе ђе но за пен зи о не ре
из ка те го ри је по љо при вред ни-
ка и са мо стал них де лат но сти и
код њих ће се на пра ви ти је дин-
стве на ранг-ли ста свих оп шти на.
Ин те ре со ва ње за ко ри шће ње
бес плат ног опо рав ка у ба ња ма
и ре ха би ли та ци о ним цен три ма
ме ђу пен зи о не ри ма То пли це је
ве ли ко, о че му све до чи и по да-
так да је под не то ви ше од хи ља-
ду зах те ва. Ж. Д.
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између два броја

Сти гла пр ва ра та за
београдске пензионере

По след њих мар тов ских да на по че ла је ис пла-
та по мо ћи бе о град ским пен зи о не ри ма са нај-
ни жим при ма њи ма. Ко ри сни ци чи је су пен зи је 
ни же од 16.157,60 ди на ра, ко јих у глав ном гра ду 
има око 65.000, до би ће пр ву ово го ди шњу ра ту 
од 4.000 ди на ра.

Ка ко са зна је мо у Скуп шти ни гра да, од сле де ће 
ис пла те ли мит ви ше не ће би ти пре ци зи ран у ди-
нар ском из но су, већ ће из но си ти 35 од сто про-
сеч не за ра де у Бе о гра ду у том пе ри о ду.

Да под се ти мо, ова по моћ се бе о град ским пен зи о не ри ма ис пла ћу је квар тал но већ че твр ту го ди-
ну за ре дом.

Пред ста ве за пен зи о не ре
у Ате љеу 212

Град Бе о град и
по зо ри ште Ате ље
212 ор га ни зу ју ак-
ци ју „Ваш град, Ва-
ше по зо ри ште”, на-
ме ње ну пен зи о не-
ри ма свих бе о град-
ских оп шти на. Од
апри ла до ју на Ате-
ље 212 ће, у окви ру
ре дов ног ре пер то-
а ра, из во ди ти јед ну
пред ста ву не дељ но
са мо за пен зи о не-
ре. Пред ста ве ће се
игра ти од 13 ча со ва
а по вла шће на це на
кар те, ко ја се мо же
до би ти уз по твр ду о
по след њем пен зиј-
ском че ку, из но си-
ће 212 ди на ра.

Сред ства ЕУ
за про је кат
со ци јал не
ин клу зи је

Гра ду Но вом Са ду одо брен
је про је кат из обла сти со ци-
јал не ин клу зи је под на зи вом
„Сер ви си кућ не не ге”, ко ји ће се
ре а ли зо ва ти у парт нер ству са
град ским Цен тром за со ци јал ни
рад и Но во сад ским ху ма ни тар-
ним цен тром. Циљ про јек та је
до при нос про це су ин те гра ци је
из бе глих и ин тер но ра се ље них
ли ца у дру штву, од но сно по моћ
у ре ша ва њу њи хо вих ег зи стен-
ци јал них про бле ма и оспо со-
бља ва њу за са мо ста лан жи вот.

Вред ност про јек та је 111.000
евра, а фи нан си ра ће га Де ле га-
ци ја Европ ске уни је у Ре пу бли-
ци Ср би ји, кроз про је кат „Уна-
пре ђе ње пра ва, за по шља ва ња
и жи вот них усло ва из бе глих
и ра се ље них ли ца у Ср би ји”.
Про је кат ће тра ја ти 13 ме се ци,
а ње го ве основ не ак тив но сти
су ус по ста вља ње ти ма слу жбе
по мо ћи у ку ћи, пру жа ње услу ге
кућ не не ге и по мо ћи циљ ним
гру па ма у Но вом Са ду и при-
град ским на се љи ма, као и ко-
ор ди на ци ја и са рад ња из ме ђу
свих уче сни ка на ло кал ном и
по кра јин ском ни воу.

Суб вен ци је за
са мо за по шља ва ње Ро ма

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње рас пи са ла је,
сре ди ном мар та, јав не по зи ве за до де лу суб вен ци ја за
са мо за по шља ва ње осо ба ром ске на ци о нал но сти, као
и за по сло дав це ко ји за њих отво ре но ва рад на ме ста.
Кон кур си су на ме ње ни не за по сле ним Ро ми ма ко ји су на
еви ден ци ји НСЗ.

Из нос од 160.000 ди на ра бес по врат не суб вен ци је за са-
мо за по шља ва ње до де ли ће се не за по сле ном ли цу ром ске
на ци о нал но сти ра ди осни ва ња соп стве не рад ње, за дру ге
или не ког дру гог об ли ка пред у зет ни штва. Суб вен ци ја по-
сло дав ци ма за отва ра ње но вих рад них ме ста одо бра ва
се бес по врат но, у јед но крат ном из но су, про пор ци о нал но
раз ви је но сти оп шти не. У не раз ви је ним оп шти на ма по сло-
да вац мо же до би ти од 300.000 до 400.000 ди на ра по рад-
ном ме сту, у за ви сно сти од то га ко ли ко љу ди за по шља ва.
У оп шти на ма тре ће гру пе раз ви је но сти до би ће 200.000 ди-
на ра за исту на ме ну, док за по сло дав це из оп шти на пр ве
и дру ге гру пе раз ви је но сти ова суб вен ци ја из но си 100.000
ди на ра по рад ни ку.

Кон кур си су отво ре ни до 10. апри ла, а пра во уче шћа
има ју не за по сле на ли ца ром ске по пу ла ци је и по сло дав ци
у при ват ном сек то ру. До дат не ин фор ма ци је се мо гу до би ти
у сва кој фи ли ја ли НСЗ, или на сај ту www.nsz.gov.rs.

Пр ви свет ски кон грес о здра вом ста ре њу 2012.
У Ку а ла Лум пу ру (Ма ле зи ја), од 19. до 22. мар та, одр жан је Пр ви свет ски кон грес о здра вом ста ре њу,

са те мом „Ево лу ци ја: хо ли стич ки при ступ ста ре њу у до ба про ме на”. Овај кон грес, у ор га ни за ци ји Ма-
ле зиј ског дру штва за здра во ста ре ње, а уз по др шку Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, оку пио је ре-

но ми ра не пре да ва че и де ле га те из це лог све-
та. То је би ла при ли ка да се раз ме не зна ња о
здра вом ста ре њу, а скуп је био на ме њен свим
кон вен ци о нал ним и ал тер на тив ним здрав-
стве ним рад ни ци ма, удру же ним пру жа о ци ма
здрав стве них услу га и дру ги ма са ин те ре си ма
у здра вом ста ре њу.

Ме ђу на род ни екс пер ти у обла сти здра вог
ста ре ња при сту пи ли су му са ви ше аспе ка та,
укљу чу ју ћи дру штве но-по ли тич ки ни во, фи-
зич ки, емо ци о нал ни и пси хо ло шки, као и ду-
хов ни ни во, а по ред пре вен ци је и упра вља ња
здра вљем, го во ри ли су и о нај но ви јим ис тра-
жи ва њи ма ка ко у зва нич ној, та ко и у ал тер на-
тив ној ме ди ци ни.
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Про сеч на за ра да у фе бру а ру 40.003 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји у фе бру а ру ове го ди не би ла је 40.003 ди на ра и у од но су на прет ход ни ме-

сец но ми нал но је ви ша за 9,2 од сто, а ре ал но за 8,3 од сто, са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.
Про сеч на бру то за ра да у фе бру а ру из но си ла је 55.505 ди на ра, што је у од но су на ја ну ар но ми нал но

ви ше за 9,2 од сто, а ре ал но за 8,3 од сто. Про сеч на не то за ра да у фе бру а ру у од но су на исти ме сец ла не
но ми нал но је ви ша за 12,6, а ре ал но за 7,3 од-
сто. Про сеч на бру то за ра да у фе бру а ру 2012.
го ди не у од но су на про сеч ну бру то за ра ду у
фе бру а ру 2011, но ми нал но је ви ша за 12,4, а
ре ал но за 7,1 од сто.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду
ја ну ар–фе бру ар 2012. го ди не, у од но су на про-
сеч ну за ра ду у истом пе ри о ду про шле го ди не,
но ми нал но је ви ша за 10,1 од сто, а ре ал но за
4,7 од сто. Про сеч на бру то за ра да у пр ва два
ме се ца ове го ди не у од но су на исти пе ри од
2011. но ми нал но је ви ша за 9,8 од сто, а ре ал-
но за 4,4 од сто.

Свет ски дан во да
Свет ски дан во да обе ле жен је 22. мар та у Ср би ји и ши ром све та број ним ма ни фе ста ци ја ма. Ово го ди-

шња те ма „Во да и хра на – до ступ ност и без бед ност” ода бра на је да би се ис та кла ва жност во де у про из-
вод њи хра не, као и чи ње ни ца ко ли ка је ко ли чи на во де нео п ход на за ње ну про из вод њу.

Да нас се на пла не ти хра ни се дам ми ли јар ди љу ди, а оче ку је се да ће их до 2050. би ти две ми ли јар де
ви ше. Ста ти сти ка го во ри да сва ко од нас пи је 2-4 ли тра во де днев но, а ве ћи на во де ко ју уне се мо на ла зи
се у хра ни ко ју је де мо. За па њу је по да так да је, на при мер, за про из вод њу ки ло гра ма ју не ти не по треб но
15.000 ли та ра во де, док је 1.500 ли та ра нео п ход но да би се до био ки ло грам пше ни це, а да се око 30 од-

сто про из ве де не хра не ши ром све та ба ца, па је
во да ко ја је ис ко ри шће на за ње ну про из вод њу
за у век из гу бље на.

Због то га у свим сег мен ти ма про из вод ног
лан ца по сто је ме ре ко је се мо гу пред у зе ти да
се во да са чу ва, а да се исто вре ме но обез бе ди
и до вољ но хра не.

Ко ли чи не под зем них и по вр шин ских во да у 
Ср би ји за са да су до вољ не за по тре бе про из-
вод ње хра не, али је нео п ход но њи хо во ра ци о-
нал но ко ри шће ње, јер се на ша зе мља по пи та-
њу вод них ре сур са свр ста ва ме ђу си ро ма шни ја
под руч ја у Евро пи.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла фе-
бру ар ских при ма ња пен зи-
о не ри ма из ка те го ри је за-
по сле них по че ла је 24. мар-
та за ко ри сни ке ко ји пен зи је
при ма ју на те ку ћи ра чун.

Бив шим по љо при вред-
ни ци ма дру ги део пен зи ја
за фе бру ар ис пла ћен је 21.
мар та.

Пен зи о не ри са мо стал-
них де лат но сти при ми ће
сво је це ле мар тов ске пен-
зи је 3. апри ла, а вој ни пен-
зи о не ри 6. апри ла.

Са јам за по шља ва ња и струч них
прак си „КОН ТЕХ 12”

Ше сти са јам за по шља ва ња и струч них прак си „КОН ТЕХ 12” одр жан је 
21. и 22. мар та на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду, у ор га ни за-
ци ји сту дент ске ор га ни за ци је „Ис тек лц”. Ово је је ди ни са јам за по шља-
ва ња на ко јем сту ден ти и ди плом ци, осим шан се за за по сле ње, до би ја-

ју и мо гућ ност 
за од ра ђи ва-
ње струч них 
прак си. На 
ово го ди шњем 
КОН ТЕХ-у по-
сао и прак су 
углав ном су 
ну ди ле фир ме 
из обла сти ин-
фор ма ци о них 
и ко му ни ка ци-
о них тех но ло-
ги ја.

Шид:
јед но крат на
по моћ за
пен зи о не ре

У оп шти ни Шид рас-
пи сан је јав ни по зив за
до де лу јед но крат не нов-
ча не по мо ћи пен зи о-
не ри ма чи ја су ме сеч на
при ма ња ис под 10.000
ди на ра и со ци јал но не-
збри ну тим осо ба ма ста-
ри јим од 65 го ди на. Пре-
ма ре чи ма пред сед ни це
оп шти не Шид, На та ше
Цвјет ко вић, при ја ви ло
се 1.300 ли ца, а ис пла та
нов ча них на кна да од по
3.000 ди на ра по че ће 2.
апри ла.

Про ку пље: 
до бар дан,
ком ши ја

Про је кат „До бар дан,
ком ши ја”, са ко јим су че-
ти ри оп шти не у Ср би ји –
Тр сте ник, Вр њач ка Ба ња,
Гор њи Ми ла но вац и Про-
ку пље, кон ку ри са ле код
фон до ва Европ ске уни је,
до био је по др шку и за ње-
го ву ре а ли за ци ју ове оп-
шти не до би ле су укуп но
360.000 евра. Про јек том је
пред ви ђе но пру жа ње по-
мо ћи по ро ди ца ма са де цом
и мла ди ма до 26. го ди не са
по себ ним по тре ба ма.

Оп шти на Про ку пље је за
овај по ду хват ан га жо ва ла
не вла ди ну ор га ни за ци ју
ЕХО за пру жа ње кон крет-
не по мо ћи.

Ра ди се о ан га жо ва њу
пет не го ва те љи ца ко је
по ма жу у 36 по ро ди ца на
под руч ју ове оп шти не, од
ко јих тре ћи на жи ви у ру-
рал ном де лу. Не го ва те љи-
це у гра ду по ма жу по ро ди-
ца ма два пу та не дељ но по
два са та, док на се о ском
под руч ју то чи не јед ном у
се дам да на.

Циљ про јек та је ква ли-
тет ни ји жи вот мла дих са
по себ ним по тре ба ма. За
сва ког ко ри сни ка ура ђен
је по се бан про грам ра да
– по ње го вом ин те ре со-
ва њу. Про грам „До бар дан,
ком ши ја” у оп шти ни Про-
ку пље тра ја ће го ди ну и по
да на.
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поводи

До че ка ти за слу же ни од-
ла зак у пен зи ју и за бо-
ра ви ти на сва ко днев не

оба ве зе и ра но уста ја ње за
ДД
ве ћи ну љу ди је не што што се
жељ но иш че ку је, али је до ста и
оних ко ји од ла зак у пен зи ју до-
жи вља ва ју као сво је вр сни крај
ак тив ног жи во та и же ле да про-
ду же да ра де и на кон пен зи о ни-
са ња. Има и оних ко ји ма из нос
на пен зиј ском че ку не мо же да
по кри је ни основ не жи вот не
по тре бе па да љи рад пред ста-
вља је ди ну мо гућ ност за одр-
жа ва ње жи вот ног стан дар да.
За кон, ме ђу тим, ја сно по ста вља
гра ни це, од но сно про пи су је ко,
ка ко и под ко јим усло ви ма мо-
же да ра ди и по сле од ла ска у
пен зи ју.

У нај по вољ ни јем по ло жа ју
су ста ро сни пен зи о не ри јер су
сво је од ра ди ли, од но сно пен-
зи о ни са ли су се са пу ним рад-
ним ста жом или са го ди на ма
жи во та про пи са ним за ко ном,
па им ње го ве од ред бе до зво-
ља ва ју да се по но во укљу че у
ско ро сва ку вр сту оси гу ра ња.
Јед но став но ре че но, они мо гу
да ра де на од ре ђе но, на нео д-
ре ђе но, по уго во ру о де лу, да
по кре ну са мо стал ну де лат ност,
и за то вре ме им се не сме та но
ис пла ћу је и за ра ђе на пен зи ја.
На рав но да и на но вом по слу
пла ћа ју до при но се за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,

па по том осно ву по за вр шет ку 
но вог рад ног ан га жма на (ко-
ји ни је тра јао кра ће од го ди ну 
да на), мо гу да тра же пре ра чун 
пен зи је. То се, да на по ме не мо, 
не ра ди по слу жбе ној ду жно-
сти, већ се под но си зах тев над-
ле жној фи ли ја ли Фон да ПИО. 
По пре ра чу ну, уко ли ко је но ва 
пен зи ја ма ња од оне ко ју већ 
при ма (што мо же да се до го ди 
ако је пла та пре пен зи о ни са ња 
би ла знат но ви ша од оне ко ју је 
при мао на но вом рад ном ме сту 
по од ла ску у пен зи ју), ко ри сник 
ће би ти по зван и оба ве штен о 
то ме. Ко ри сник у том слу ча ју 
од лу чу је да од у ста не од зах те-
ва и на ста вља да при ма пен зи ју 

ко ју је и пре то га при мао. Је ди-
на оси гу ра ња на ко ја ста ро сни 
пен зи о нер не мо же да се при ја-
ви су по љо при вред но оси гу ра-
ње и оно по чла ну 15 За ко на о 
ПИО, ко је сам упла ћу је.

Ин ва лид ски пен зи о не ри мо-
гу да ра де са мо по уго во ру о 
де лу и у том слу ча ју им се не об-
у ста вља ис пла та пен зи је. Сва ка 
дру га вр ста оси гу ра ња у ко ју би 
се укљу чи ли до во ди у пи та ње 
да ље ко ри шће ње ин ва лид ске 
пен зи је. У слу ча ју да не ко од 
ових пра ви ла ни је ис по што ва-
но, ин ва лид ски пен зи о нер нај-
пре би ва по зван на кон трол ни 
ле кар ски пре глед по сле ко га 
се од лу чу је да ли мо же да ље да 

ко ри сти ин ва лид ску пен зи ју. То 
зна чи да ако ле кар ве штак уста-
но ви да код ин ва лид ског пен зи-
о не ра ви ше не по сто ји пот пу ни 
гу би так рад не спо соб но сти, 
пре ста је и пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју.

Ка да је о вој ним ин ва лид ским
пен зи о не ри ма реч, си ту а ци ја 
је дру га чи ја. Њи хо ва не спо соб-
ност за рад од но си се са мо на 
оба вља ње вој не слу жбе, та ко да
у ци вил ству пот пу но не сме та но 
мо гу да ра де и по сле од ла ска у 
пен зи ју.

По ро дич ни пен зи о не ри, пре-
ма нај но ви јим про пи си ма, мо гу 
да ра де са мо по уго во ру о де лу, 
под усло вом да на кна да ко ју за 
то при ма ју не пре ла зи 50 од сто 
нај ни же осно ви це оси гу ра ња. 
Уко ли ко на кна да пре ла зи овај 
ли мит, ис пла та по ро дич не пен-
зи је се об у ста вља.

Раз ли ка из ме ђу ста ро сних
и ин ва лид ских и по ро дич них 
пен зи о не ра ко ји ра де по сле 
пен зи о ни са ња је у то ме што ови
дру ги, да кле ин ва лид ски и по-
ро дич ни, не ма ју пра во на пре-
ра чун пен зи је, од но сно на њен 
но ви из нос – код по ро дич них 
пен зи о не ра за то што су то из-
ве де на пра ва из по кој ни ко вог 
рад ног ста жа, а код ин ва лид-
ских јер је стаж пре ки нут због 
пот пу ног гу бит ка рад не спо соб-
но сти.

В. Ана ста си је вић

БРОЈ КОРИСНИКА ПО ВРСТИ ПЕНЗИЈЕ И ПРОСЕЧАН ИЗНОС ПЕНЗИЈЕ У ЈАНУАРУ 2012.
Старосне  Инвалидске Породичне УКУПНО

Број 
Просечна 

пензија 
Број

Просечна 
пензија 

Број
Просечна 

пензија 
Број

Просечна 
пензија 

ЗАПОСЛЕНИ 731.777 27.167 313.694 21.753 313.919 17.537 1.359.390 23.694

ПРОФЕСИОНАЛНА
ВОЈНА ЛИЦА

24.187 48.736 6.204 40.843 16.723 33.232 47.114 42.194

САМОСТАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ 

29.745 26.771 17.135 22.848 15.364 16.771 62.244 23.223

ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ 179.470 9.667 13.743 10.093 25.489 6.865 218.702 9.367 

УКУПНО СВЕ
КАТЕГОРИЈЕ 

Старосне  Инвалидске Породичне УКУПНО

ПРОСЕК БРОЈА
КОРИСНИКА за период

965.179 350.776 371.495 1.687.450

Структура броја
корисника за период 

57,2% 20,8% 22,0% 100,0%

КО И ПОД КО ЈИМ УСЛО ВИ МА МО ЖЕ ДА РА ДИ ПО СЛЕ ПЕН ЗИ О НИ СА ЊА

За не ке же ља, за не ке по тре ба
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Са вез ин ва ли да ра да Вој-
во ди не ор га ни зо вао је, у 
су ор га ни за ци ји са По кра-

јин ским се кре та ри ја том за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва, По кра јин ским фон дом 
ПИО и су бо тич ком Фи ли ја-
лом НСЗ, 23. мар та, у Су бо ти ци 
струч но са ве то ва ње на те му 
„За кон о ре ха би ли та ци ји и за-
по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди-
те том и под сти ца ње за по шља-
ва ња осо ба са ин ва ли ди те том 
– ин ва ли да ра да”.

Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО, оце нио 
је да је ово са ве то ва ње ве о ма 
зна чај но у по гле ду са гле да ва-
ња оно га што би тре ба ло по-
пра вља ти у про пи си ма, али и 
у фор му ли са њу до дат них ме-
ра ко је тре ба пред у зе ти да би 
се по бољ ша ло за по шља ва ње 
ОСИ.

– Овај скуп је је дан у ни зу ко-
је ће мо одр жа ти на те му ефи-
ка сни јег за по шља ва ња ОСИ и 
ин ва ли да ра да, јер је по др шка 
за по шља ва њу што ве ћег бро ја 
ових љу ди трај ни за да так на ше 
ор га ни за ци је и у то ме има мо ви-
ше го ди шњи кон ти ну и тет – на-
гла сио је до ма ћин ску па, Стан ко 
Ним че вић, пред сед ник град ске 
ор га ни за ци је СИР Су бо ти це и 
функ ци о нер ре пу блич ког СИР.

Ста на Сви ла ров, пред сед ник 
СИР Вој во ди не, на ве ла је да су 
за су ор га ни за то ре овог еду ка-
тив ног оку пља ња иза бра ли ин-
сти ту ци је од ко јих оче ку ју да им 
сво јим ан га жо ва њем по мог ну у 
оства ри ва њу стрикт не при ме-
не За ко на о ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу ОСИ, као и у кон-
тро ли ње го ве при ме не. По ње-
ним ре чи ма, у Вој во ди ни има 
око 6.000 ин ва ли да ра да ко ји 
при ма ју де ли мич ну ин ва лид ску 
пен зи ју, а упр кос за кон ској оба-
ве зи, ма ње од по ло ви не укуп-
ног бро ја пред у зе ћа за по шља-
ва осо бе са ин ва ли ди те том. У 
не ким си ту а ци ја ма по сло дав ци 
чак не по шту ју ни за кон ску оба-
ве зу о рас по ре ђи ва њу за по сле-

них ин ва ли да ра да на од го ва ра-
ју ће по сло ве.

О про бле му при ла го ђа ва ња 
рад ног ме ста за осо бе са ин ва-
ли ди те том ко је има ју рад ну спо-
соб ност го во рио је и др Ми ло-
рад Ор ло вић, на чел ник Оде ље-
ња за ме ди цин ско ве шта че ње у 
По кра јин ском фон ду ПИО. Пре-
ма Ор ло ви ће вим ре чи ма, ка да 
ко ми си ја за про це ну ка те го ри је 
ин ва лид но сти у НСЗ оце ни да 
од ре ђе на осо ба са ин ва ли ди те-
том мо же да се за по сли под по-
себ ним усло ви ма, то оба ве зу је 
по сло дав ца да при ла го ди рад-
но ме сто за њу. Ре ци мо, ка да су 
у пи та њу осо бе обо ле ле од мул-
ти пле скле ро зе или па ра пле ги-
је ко је су ве за не за ин ва лид ска 
ко ли ца, а же ле да ра де, за њих 
по сло дав ци мо ра ју да при ла-
го де при ступ и при лаз рад ном 
ме сту – без ар хи тек тон ских ба-
ри је ра, као и да обез бе де оста-
ле усло ве да би им рад но ме сто 
би ло при сту пач но. То сва ка ко 
из и ску је по ве ћа на ула га ња, али 
је др жа ва у За ко ну о ре ха би-
ли та ци ји и за по шља ва њу ОСИ 
пред ви де ла про грам ре фун да-
ци је по ме ну тих тро шко ва, што 

су по сло дав ци до сад ве о ма ма-
ло ко ри сти ли.

– По треб но је да на ше дру-
штво фор си ра овај ху ма ни при-
ступ за по шља ва њу ОСИ ко је
има ју од ре ђе ну рад ну спо соб-
ност, и да им пру жи пра ву шан су
да се оства ре у ра ду и та ко за ра-
ђу ју свој хлеб, а ти ме и да да ју
до при нос дру штве ној за јед ни-
ци – по ру чио је др Ор ло вић.

Вла ди мир Пе шић, по моћ ник
ми ни стра у Ми ни стар ству ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, ис та-
као је да су, пре ма по да ци ма из
НСЗ, на кон до но ше ња За ко на
о за по шља ва њу ОСИ ви дљи ви
бо љи ре зул та ти при ли ком њи-
хо вог за по шља ва ња, али и да
још по сто је зна чај ни иза зо ви у
ње го вој при ме ни. Еви дент но је,
као и у не ким зе мља ма ЕУ ко је
има ју сли чан за кон, да се фонд
у ко ји упла ћу ју пе на ле они ко ји
не же ле или не мо гу да за по сле
ОСИ, зна чај но пу ни и у Ср би ји.
То зна чи да има још про сто ра за
за по шља ва ње ин ва лид них осо-
ба и да по сло дав ци не ма ју до-
вољ но ин фор ма ци ја о њи хо вим
рад ним спо соб но сти ма. С дру ге
стра не, уоче но је да ОСИ има ју

страх да ће из гу би ти не ко пра-
во ко је већ ко ри сте ако се за по-
сле. Ре ци мо, нов ча ну на кна ду
за ту ђу по моћ и не гу, што ни је
тач но и го во ри о то ме да је по-
треб на до дат на еду ка ци ја ОСИ
кроз ова кве ску по ве. Вла ди мир
Пе шић је ука зао и на по тре бу
уче ња и по ди за ња ни воа обра-
зо ва ња ОСИ, јер ста ти сти ке по-
ка зу ју да та ко има ју ма ње про-
бле ма да про на ђу по сао.

Су ми ра ју ћи по ру ке са са ве то-
ва ња, Слав ко Имрић је ис та као
да је при ме на За ко на о ре ха би-
ли та ци ји и за по шља ва њу ОСИ
до не ла про ме ну трен да и на-
пре дак у обла сти њи хо вог за по-
шља ва ња. На ску пу се чу ло и то
да је ан га жо ва ње над ле жних др-
жав них ин сти ту ци ја, Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке,
По кра јин ског се кре та ри ја та за
рад и НСЗ, у овој обла сти ве-
ли ко и че сто пре ва зи ла зи оба-
ве зне окви ре, али и да је уло га
Са мо стал ног син ди ка та Ср би је,
као парт не ра Са ве за ин ва ли да
ра да у бор би за оства ри ва ње
рад них пра ва ОСИ, из у зет на, и у
стал ном је успо ну.

Ми ро слав Мек те ро вић

СА ВЕ ТО ВА ЊЕ О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ОСИ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

О пра ви ма и мо гућ но сти ма
за по шља ва ња

Станко Нимчевић,
Стана Свиларов
и Славко Имрић
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актуелно

Уор га ни за ци ји Цен тра за раз вој људ-УУских ре сур са МНГ цен тар, не дав но јеУУодр жан се ми нар из обла сти без бед-УУ
но сти и здра вља на ра ду, ко ме је из Фон да
ПИО, за јед но са ко ле га ма из бе о град ске
фи ли ја ле и Ди рек ци је, при су ство вао Ми-
лан Вра чар, са мо стал ни струч ни са рад ник
за по сло ве без бед но сти и здра вља на ра ду,
про тив по жар не за шти те и на род не од бра не
у Слу жби Фи ли ја ле за град Бе о град.

– Пре да ва ња су би ла ве о ма зна чај на за
по сао ко јим се ба вим, с об зи ром на то да
он под ра зу ме ва ши рок и сло жен спек тар
за да та ка из ове обла сти, као и ве ли ку од-
го вор ност. За то сви за по сле ни на овим по-
сло ви ма пре све га мо ра ју да има ју по ло жен
струч ни ис пит. Са вре мен при ступ за шти ти
на ра ду под ра зу ме ва стал но уна пре ђи ва ње,
уво ђе ње но вих про пи са и стан дар да, а пре
све га пре вен ти ву. Ве ра Бо жић Тре фалт, ди-
рек тор Упра ве за без бед ност и здра вље на
ра ду при ре сор ном ми ни стар ству, го во ри ла
је о про пи си ма ко ји су до не ти то ком 2011
(не ки се већ при ме њу ју, а по је ди ни ће по че-

ти да се при ме њу ју од 2013. до 2016), за тим
о Се ул ској и Ис тан бул ској де кла ра ци ји о
без бед но сти и здра вљу на ра ду, а та ко ђе и о
оси гу ра њу у слу ча ју по вре да на ра ду и про-
фе си о нал них бо ле сти. По ред ње, пре да ва-
ли су и Пре драг Ма рић, по моћ ник ми ни стра
и на чел ник Сек то ра за ван ред не си ту а ци је у
Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва, ко ји је
об ја снио зна чај до бре ко му ни ка ци је и уло ге
ме ди ја у ван ред ним си ту а ци ја ма, и др Зо ран
Ке ко вић, про фе сор на Фа кул те ту без бед-
но сти, ко ји је го во рио о про це ни ри зи ка у
ван ред ним си ту а ци ја ма и о ме ђу на род ним
и на ци о нал ним стан дар ди ма и про пи си ма –
ка же Вра чар.

То ком 2009. го ди не код нас је са мо у ван-
ред ним до га ђа ји ма (по жа ри, тех но ло шки
ин ци ден ти, екс пло зи је и дру го) по ги ну ло
чак 700 осо ба, и на чи ње на ма те ри јал на ште-
та од 140.559.844.500 ди на ра. А по ред ма те-
ри јал них, по сто је и не мер љи ви не ма те ри-
јал ни гу би ци и пра те ће по сле ди це.

– Циљ се ми на ра био је да се на осно ву
ис тра жи ва ња, зна ња, ис ку ства, као и про-

пи са и стан дар да по диг не свест о уло зи и
од го вор но сти при ли ком про це не ри зи ка,
а струч на про це на ри зи ка је пр ви ко рак у
оства ри ва њу свих ви до ва без бед но сти. На
пре да ва њи ма су по себ но би ле апо стро фи-
ра не те ме ве за не за ме ди је – пред став ни-
ци ма ме ди ја пре до че ни су мер љи ви по ка-
за те љи по зи тив них и не га тив них на сту па
у ван ред ним си ту а ци ја ма. Ре ци мо, ка да је
не дав но услед вре мен ских не при ли ка про-
гла ше на ван ред на си ту а ци ја, зна чај ме ди ја
је био не про це њив и од и гра ли су ве ли ку
уло гу код по мо ћи угро же ни ма – на во ди Ми-
лан Вра чар.

Сви по ла зни ци су на кра ју се ми на ра до-
би ли сер ти фи кат ко јим се по твр ђу је да раз-
у ме ју ути цај при ме не за ко на и стан дар да у
обла сти про це не ри зи ка на ра ци о на ли за-
ци ју ре сур са и сма ње ње из да та ка без бед-
но сти ор га ни за ци је, као и да су спо соб ни да
омо гу ће сви ма ко ји до но се од лу ке у ор га-
ни за ци ја ма да стек ну увид у све по сле ди це
по сту па ња, од но сно не по сту па ња по из вр-
ше ној про це ни ри зи ка. Ј. Оцић

– У ре пу блич ком бу џе ту пред-
ви ђе но је за ово го ди шње про-
гра ме за по шља ва ња ви ше од
3,4 ми ли јар де ди на ра – из ја вио
је Вла ди мир Ср дић, ди рек тор
По кра јин ске слу жбе за за по-
шља ва ње, при ли ком пред ста-
вља ња де вет об ја вље них јав них
по зи ва На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње у 2012. го ди ни.

Пре ма Ср ди ће вим ре чи ма, за
не за по сле на ли ца и по сло дав-
це на ни воу Ре пу бли ке ме ђу ак-
ту ел ним јав ним по зи ви ма НСЗ
ко ји су об ја вље ни у фе бру а ру
ове го ди не об ја вљен је и је дан
но ви про грам – јав ни по зив за
ре а ли за ци ју про гра ма сти ца-
ња прак тич них зна ња. Он је
на ме њен по сло дав ци ма ко ји
за по шља ва ју не за по сле не без
ква ли фи ка ци ја ра ди сти ца ња
прак тич них зна ња и ве шти на за
рад оба вља њем јед но став них,
кон крет них по сло ва. Оста лих
осам јав них по зи ва исти су као
и лањ ске го ди не. То су: јав ни по-
зив за уче шће у фи нан си ра њу
про гра ма обу ке на зах тев по-
сло дав ца, за тим за ре а ли за ци ју
про гра ма струч не прак се, јав ни
по зив по сло дав ци ма за до де лу

суб вен ци је за отва ра ње но вих 
рад них ме ста, јав ни по зив не-
за по сле ним ли ци ма за до де лу 
суб вен ци је за са мо за по шља-
ва ње, кон курс за ре фун да ци ју 
тро шко ва по др шке осо ба ма са 
ин ва ли ди те том (ОСИ) ко је се за-
по шља ва ју под по себ ним усло-
ви ма, за тим за до де лу суб вен ци-
је за ра де за за по шља ва ње ОСИ 
без рад ног ис ку ства и кон курс 
за ор га ни зо ва ње спро во ђе ња 
јав них ра до ва на ко ји ма се ан-
га жу ју ОСИ или аси стен ти.

Ди рек тор По кра јин ске слу жбе 
за по шља ва ња на гла сио је да ће 
ове го ди не при ли ком до де ле 

суб вен ци ја за отва ра ње но вих 
рад них ме ста при о ри тет и ве ћи 
из нос до би ти по сло дав ци ко ји 
за по шља ва ју осо бе са ин ва ли-
ди те том. Та ко ђе, уко ли ко се на 
но во о тво ре ним рад ним ме сти-
ма за по шља ва ју ОСИ, суб вен ци-
ју мо гу ко ри сти ти и по сло дав ци 
из јав ног сек то ра. Пред ви ђе но 
је и да при ли ком до де ле суб-
вен ци ја за са мо за по шља ва ње, 
осо бе са ин ва ли ди те том ко је се 
од лу че да по кре ну соп стве ни 
по сао бу ду суб вен ци о ни са не ве-
ћим из но сом у од но су на оста ле 
ка те го ри је не за по сле них.

М. Мек те ро вић

СТРА ТЕ ГИ ЈА
ПРИ СТУ ПАЧ НО СТИ
ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Да кре та ње 
бу де лак ше

р

У но во сад ској Град ској ку ћи
не дав но је пред ста вљен На црт
Стра те ги је при сту пач но сти гра да
Но вог Са да за пе ри од од 2012. до
2018. го ди не.

Са ња Сто ја но вић, чла ни ца
Град ског ве ћа и пред сед ни ца Ти-
ма за при сту пач ност, на гла си ла
је да Стра те ги ја ни је об у хва ти ла
са мо про бле ме осо ба са ин ва ли-
ди те том, већ и ста ри јих су гра ђа-
на, труд ни ца, ро ди те ља са де цом,
по вре ђе них и дру гих ко ји има ју
те шко ће у кре та њу и ко ји се сва-
ко днев но су сре ћу са ба ри је ра ма.

Ми о драг По чу ча, ко ор ди на тор
Ти ма, ис та као је да је Стра те ги ја
кон ци пи ра на та ко да по кри је три
основ не сек тор ске гру пе: јав не
по вр ши не и јав ни пре воз, објек-
те на ме ње не за јав но ко ри шће-
ње и ин фор ма ци је, ко му ни ка ци је
и услу ге. По ре чи ма Иго ра Па вли-
чи ћа, гра до на чел ни ка Но вог Са-
да, На црт Стра те ги је је об ја вљен
на зва нич ном сај ту гра да и сви за-
ин те ре со ва ни гра ђа ни мо гу да ти
сво је при мед бе и су ге сти је.

Д. Ко раћ

СЕ МИ НАР О БЕЗ БЕД НО СТИ НА РА ДУ

Сер ти фи ка ти за рад ни ке Фон да ПИО

ДЕ ВЕТ ЈАВ НИХ ПО ЗИ ВА НСЗ У 2012.

Ве ће суб вен ци је за ОСИ
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СОС жен ски 
цен тар из Но вог 
Са да не дав но је 
пред ста вио про-
је кат под на зи-
вом „Пре по знај 
на си ље – ре а гуј”, 
чи ји је основ ни 
циљ по ди за ње 
све сти јав но сти о 
по сто ја њу род но 
за сно ва ног и сек-
су ал ног на си ља. 
У скло пу про јек та 
пред ста вље на је и 
бро шу ра са по да-
ци ма о нај ва жни-
јим ин сти ту ци ја-
ма и ор га ни за ци ја ма ко ји ма осо бе ко је 
тр пе на си ље мо гу да се обра те. Про је кат 
се ре а ли зу је уз по др шку Ми ни стар ства 
ра да и со ци јал не по ли ти ке, Вла де Кра-
ље ви не Нор ве шке и Про гра ма Ује ди ње-
них на ци ја за раз вој.

То ком про мо ци је при ка зан је и ви део 
спот про јек та у ко јем уче ству ју по зна те 
Но во са ђан ке, а од пред став ни ка из Ми-
ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, 

У Зре ња ни ну је, 9. мар та, на Жит ном тр гу,УУсве ча но отво ре на је да на е ста по ре дуУУ„Вој во ђан ска су ве нир ни ца”, на ме ње-У У 
на осна жи ва њу еко ном ског по ло жа ја же на
и про мо ци ји жен ског пред у зет ни штва. На-
и ме, пре ма про гра му по кра јин ске ад ми ни-
стра ци је пред ви ђе но је да ови објек ти бу ду
ме ста где ће сви по се ти о ци мо ћи да про на ђу
не ки по клон за успо ме ну или умет нич ки, ет-
но ло шки или укра сни пред мет ори ги нал не
из ра де и ви со ког ква ли те та, про из вод вред-
них ру ку же на ко је при па да ју ша ре ни лу на-
ци о нал них за јед ни ца овог под не бља. Ова
стал на про дај на из ло жба ру ко тво ри на се-
о ских же на је, из ме ђу оста лог, и про мо ци ја
ту ри стич ког по тен ци ја ла оп шти не.

Све ча ном отва ра њу су ве нир ни це, осим
чла ни ца удру же ња се о ских же на из оп шти-
не Зре ња нин, при су ство ва ли су и Ми ро слав
Ва син, по кра јин ски се кре тар за рад, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, и Ми ле-
та Ми хај лов, гра до на чел ник Зре ња ни на.

– Са да оста је за да так гра до на чел ни ка и
оста лих зва нич ни ка да у све про гра ме бо-
рав ка сво јих го сти ју увр сте и по се ту овој
су ве нир ни ци – ре као је Ва син ко ји је, у хо-
лу Кул тур ног цен тра Зре ња ни на, отво рио и
из ло жбу фо то гра фи ја под на зи вом „Же не на

се лу у Вој во ди ни”. Из ло жба илу стру је жи вот
три ге не ра ци је се о ских же на кроз по сло ве
ко је оне оба вља ју.

А Ида Бе су, из Фо ру ма же на „Лу на”, из Јан-
ко вог Мо ста, на гла си ла је да се ра ду је што

ће она, као и оста ле чла ни це удру же ња, са-
да има ти по год но ме сто где ће про да ва ти
сво је про из во де и та ко фи нан сиј ски по мо-
ћи по ро ди ца ма.

М. Мек те ро вић

СВР ЉИГ

Од ра сли у школ ским
клу па ма

Основ на шко ла „До бри ла Стам бо лић”, у Свр љи гу, у
окви ру про јек та „Дру га шан са” Ми ни стар ства обра-
зо ва ња Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске уни је, од сеп-
тем бра ове го ди не отво ри ће вра та за од ра сле ђа ке.
Про јект ни тим се већ са стао са школ ским и ло кал-
ним парт нер ским ти мом и раз го ва ра ло се о на став-
ном пла ну и про гра му.

– За до во љан сам до са да шњим при пре ма ма и од-
зи вом ло кал них парт не ра у про јек ту – ка же Зо ран
Ни ко ди је вић, ди рек тор ОШ „До бри ла Стам бо лић”,
ко ја је за јед но са још 43 основ не шко ле за по че ла
при пре ме за дру гу школ ску го ди ну у про јек ту опи-
сме ња ва ња од ра слих. – Пред ло жи ли смо ан дра го-
шког аси стен та и већ има мо око 30 по тен ци јал них
кан ди да та. До сеп тем бра тре ба још мно го да ура ди-
мо и да по сао за поч не мо на за до вољ ство и по ла зни-
ка и нас – ка же Ни ко ди је вић.

Циљ функ ци о нал ног основ ног обра зо ва ња од-
ра слих је да сви ста ри ји од 15 го ди на, ко ји из би ло
ког раз ло га ни су сте кли основ но обра зо ва ње, на
овај на чин бес плат но за вр ше основ ну шко лу, до би ју
сер ти фи кат за јед но од 50 за ни ма ња и при ја ве се на
тр жи ште ра да. Про це на је да у свр љи шкој оп шти ни
има не ко ли ко сто ти на ли ца без за вр ше не основ не
шко ле, а овај про је кат об у хва ти ће 75 по ла зни ка.

С. Ђор ђе вић

кроз Србију

ЈОШ ЈЕД НА СУ ВЕ НИР НИ ЦА У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Ру ко тво ри не удру же ња се о ских же на

ПРО МО ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА О СПРЕ ЧА ВА ЊУ НА СИ ЉА НАД ЖЕ НА МА

Пре по знај и ре а гуј

мо гло се чу ти да је у то ку из ра да ба зе
по да та ка о свим же на ма ко је су до са-
да при ја вљи ва ле на си ље и да је, по ред
ра да са жр тва ма, ну жан и рад са по чи-
ни о ци ма на си ља. Нај ва жни ји ефе кат
овог про јек та и слич них ак тив но сти
је сте да се ме ња свест гра ђа на и на ме-
ће обра зац да је на си ље дру штве но не-
при хва тљи во.

Д. Ко раћ



У бе о град ској оп шти ни Ста ри
град с по но сом го во ре да код
њих не по сто ји ли ста че ка ња за
ге рон то до ма ћи це. Ка жу да су
про јек том „Ак ци ја за до сто јан-
ствен жи вот” по ве за ли ви ше со-
ци јал них гру па и ре ши ли не ко-
ли ко про бле ма. Упо сли ли су же-
не ко је су ду го би ле без по сла,
као и оне ко је су зло ста вља не у
по ро ди ци. Исто вре ме но, сто ти-
нак ста рих су гра ђа на ко ји ма је
по моћ у ку ћи би ла нео п ход на
мо гло је да одах не. Уме сто да
че ка ју го ди ну и ви ше на до би-
ја ње ге рон то до ма ћи це, до би ли

су их та ко ре ћи од мах, по сред-
ством оп шти не.

– Од 67.000 ста нов ни ка оп шти-
не Ста ри град, ви ше од 20.000 их 
је ста ри је од 65 го ди на и тај по-
да так био је по че так на ше при-
че о то ме шта оп шти на мо же да 
ура ди за сво је су гра ђа не. Као 
ло кал на за јед ни ца ни смо у мо-
гућ но сти да за по сли мо ге рон-
то до ма ћи це, ко јих је не до вољ-
но у над ле жним ин сти ту ци ја ма, 
али смо од лу чи ли да на пра ви мо 
мост из ме ђу свих ко ји о то ме од-
лу чу ју – ка же Ри сто Ра цо, члан 
Оп штин ског ве ћа Ста рог гра да, 
за ду жен за со ци јал на пи та ња, 
и до да је да му се чи ни да је та 
оп шти на пр ва ко ја је пот пи са-
ла про то кол о са рад њи са град-
ским Цен тром за со ци јал ни рад 
и Ге рон то ло шким цен тром, а све 
у ци љу ства ра ња бо љих жи вот-
них усло ва за ста ри је ко ји жи ве 
на ње ној те ри то ри ји. У цео по сао 
укљу чен је и не вла дин сек тор, а 

про је кат је по др жао Град ски се-
кре та ри јат за со ци јал ну за шти ту.

– У на шој оп шти ни по сто ја ла 
је ли ста че ка ња од бли зу сто ти ну 
ста рих осо ба, а пре ма ди на ми-
ци до би ја ња ге рон то до ма ћи ца 
мо гло се до го ди ти да их ти на ши 
су гра ђа ни и не до би ју за свог 
жи во та. Схва ти ли смо да је је ди-
ни на чин да им по мог не мо тај да 
за по сли мо же не ко је би пла ћа-
ла оп шти на. Да не би смо пре кр-
ши ли за кон и иза шли из сво јих 
над ле жно сти, пот пи са ли смо тај 
про то кол и про је кат је мо гао да 
поч не – при ча Ри сто Ра цо.

По че ло је рас пи си ва њем кон-
кур са на ко ји се ја ви ло ви ше од 
300 не за по сле них же на. Уз по моћ 
не вла ди ног сек то ра, На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње и Цен тра 
за со ци јал ни рад ода бра но је њих 
15 из ка те го ри је те шко упо сли вих 
же на, од но сно оних ко је су ду го 
би ле без по сла, а ни су мо гле ни 
да се пен зи о ни шу. Ода бра но је и 

пет же на из гру пе зло ста вља них 
у по ро ди ци и он да су усле ди ле 
ра ди о ни це ко је су им обез бе ди ле 
об у че ност и спрем ност за рад са 
ста рим осо ба ма. На тај на чин, ка-
же Ра цо, све те же не осна же не су 
еко ном ски, а сто ти ну су гра ђа на 
до би ло је пре ко по треб ну по моћ, 
ко ју пла ћа ју го то во сим бо лич но. 
Уз то, на по ми ње наш са го вор ник, 
на чи њен је и из ве стан по мак у 
из ме ни про пи са ко ји се од но си 
на вре ме ко је ге рон то до ма ћи це 
про во де са ста ри ма. Уме сто до са-
да шња два са та, оне са њи ма про-
во де по 90 ми ну та, али за то мо гу 
да оби ђу ве ћи број ко ри сни ка у 
то ку свог рад ног вре ме на. Оно 
што би у овој оп шти ни во ле ли, то 
је да се из ме не за кон ски про пи си 
и ове же не уђу у стал ни рад ни од-
нос, бу ду ћи да ра де већ тре ћу го-
ди ну, а оп шти на би са сво је стра-
не, по истом прин ци пу и мо де лу, 
об у чи ла још 20 же на за ову вр сту 
по сло ва. Љ. Ми лен ко вић

У Ге рон то ло шком цен тру
у Бе о гра ду на по зи ти ван
од го вор тре нут но че ка 1.002 
зах те ва за по моћ ста ри ма

Хо ће ли ста ри и не моћ ни до би ти по моћ
ге рон то до ма ћи ца и у ко јим слу ча је ви-
ма, не за ви си са мо од од лу ке цен та ра

за со ци јал ну за шти ту, већ и од мно гих дру гих
фак то ра, пре све га фи нан сиј ских. Да би се до-
би ла по моћ ге рон то до ма ћи це, по треб но је да
се по тен ци јал ни ко ри сни ци обра те цен три-
ма за со ци јал ни рад у оп шти ни на ко јој жи ве.
Цен тар по том да је упут ко ји се до ста вља Ге-
рон то ло шком цен тру, а у ње му се, по ре чи ма
управ ни ка Ми о дра га Та си ћа, тру де да при о-
ри тет има ју они ко ји су за и ста са ми и ко ји ма
ни ко од срод ни ка не жи ви у Бе о гра ду.

– На жа лост, мно го је та квих. Тре нут но има-
мо 1.002 зах те ва на че ка њу са те ри то ри ја бе о-
град ских оп шти на – ка же Та сић и до да је да је
реч о љу ди ма ко ји су те же по крет ни, ко ји ма је
по треб на на бав ка ле ко ва, кућ них по треп шти-

на, по моћ у одр жа ва њу хи ги је не у ку ћи, од но-
сно не ко кo ће им и прак тич но би ти кон такт
са спољ ним све том. Ме ђу тим, у Ге рон то ло-
шком цен тру ка жу да и по ред то га што има ју
667 ге рон то до ма ћи ца, то ипак ни је до вољ но
да се од го во ри на све зах те ве по тен ци јал них
ко ри сни ка.

– Не до ста је нам бар сто ти нак ге рон то до-
ма ћи ца. Ми смо као јав на уста но ва ве за ни за
бу џет гра да Бе о гра да и ко ли ко се сред ста ва
одо бри, то ли ко до ма ћи ца мо же мо да при ми-
мо. Под не ли смо зах тев за по ве ћа ње њи хо вог
бро ја јер од 2007. го ди не ни је при мље на ни-
јед на – на гла ша ва управ ник Ми о драг Та сић.
Он под се ћа да део сред ста ва, осим др жав них
ин сти ту ци ја, пла ћа ју и ко ри сни ци у бе не фи-
ци ра ном из но су од све га 1.500 ди на ра.

– Уви дев ши да ни је до вољ но то што град
мо же да до ти ра, не ке оп шти не су из два ја ле
до дат на сред ства за ове на ме не – ка же др Ли-
ди ја Ко зар ча нин, ру ко во ди лац Оде ље ња за
ис тра жи ва ње у Ре пу блич ком за во ду за здрав-
стве ну за шти ту. Као по зи ти ван при мер она на-
во ди оп шти не Ста ри град и Вра чар, ко је су из-

не дри ле до бре про јек те за ову вр сту по мо ћи
нај ста ри јим су гра ђа ни ма, али до да је да су и
дру ге оп шти не ура ди ле још по не што за ста ре
осо бе. На ша са го вор ни ца ка же да је ду жи на
че ка ња на по моћ у ку ћи при лич но ве ли ка и
кре ће се од шест ме се ци до го ди ну да на, што
је за ста ре осо бе вр ло ду го јер ка да се та ква
по тре ба ја ви, она је обич но ур гент на.

Љ. Ми лен ко вић
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поводи

КА КО ОЛАК ША ТИ ЖИ ВОТ НАЈ СТА РИ ЈИ МА

Нај по треб ни је
ге рон то до ма ћи це

НА СТА РОМ ГРА ДУ У БЕ О ГРА ДУ НА ШЛИ НА ЧИН ДА ПО МОГ НУ СТА РИ ЈИ МА

Ак ци ја за до сто јан ствен жи вот
Ри сто 
Ра цо
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Ка да се ка же да су два ра чу на ра умре-
же на, то зна чи да сва ки од њих са др-
жи мре жну кар ту, опе ра тив ни си стем

кон фи гу ри сан за рад у мре жи и кабл (или
не ки дру ги ме ди јум) ко ји их фи зич ки по ве-
зу је. До дат не уре ђа је (HUB, SWITCH, RU TER)
ко ри сти ће мо ако мре жу чи ни три или ви-
ше ра чу на ра или ако по ве зу је мо не ко ли ко
мре жа. Ра чу нар ске мре же нам омо гу ћа ва-
ју да при сту пи мо уда ље ним ра чу на ри ма и
ко ри сти мо њи хо ве ре сур се без по тре бе да
фи зич ки бу де мо за не ким од ра чу на ра ко ји
је члан мре же.

То зна чи, на при мер, да до ку мент ко ји смо
ра ди ли у Вор ду, а на ла зи се на ра чу на ру у
су сед ној про сто ри ји, не мо ра мо да сни ма-
мо на ди ске ту и пре но си мо на наш ра чу нар
већ, ко ри сте ћи мре жу, мо же мо да пре сни-
ми мо до ку мент са јед ног ра чу на ра на дру ги
и ти ме уште ди мо мно го вре ме на. Или, ако
у кан це ла ри ји има мо пет ра чу на ра, не мо-
ра мо ку по ва ти и пет штам па ча, већ са мо је-
дан. Оста ла че ти ри ра чу на ра ће штам па ти
на том јед ном штам па чу ко ри сте ћи мре жу.

Ова кве мре же се фор ми ра ју у јед ној кан-
це ла ри ји или нај да ље у јед ној по слов ној
згра ди. Оту да и њи хов на зив LAN (Lo cal Area
Net work) – ло кал на ра чу нар ска мре жа. Ако
по ве же мо ви ше ова квих мре жа у не ком
гра ду, па за тим ви ше гра до ва јед не др жа ве,
па ви ше др жа ва јед ног кон ти нен та, па ка да
на кра ју по ве же мо и све кон ти нен те, до би-
ја мо ин тер нет – свет ску мре жу ра чу на ра.

У та ко ве ли кој и раз гра на тој мре жи ко-
ри сти се ра зно вр сна те ле ко му ни ка ци о на
опре ма. Др жа ве и кон ти нен ти мо гу би ти
по ве за ни ко му ни ка ци о ним ка бло ви ма или
са те лит ским ве за ма. Ин тер нет је, да кле,
свет ска мре жа ра чу на ра и, као та ква, са-
др жи оби ље ин фор ма ци ја. Ин тер нет ни је
ни чи је вла сни штво и ни ко не мо же до не ти
од лу ку да уки не ин тер нет.

По ве зи ва ње на ин тер нет
Ми, као по је дин ци, ин тер не ту при сту па-

мо по сред ством ин тер нет про вај де ра (ISP
– In ter net Ser vi ce Pro vi der). Ин тер нет про-
вај де ри су фир ме ко је има ју бр зе лин ко ве
(ве зе) ка ин тер не ту ко ји су ак тив ни 24 са та
днев но, се дам да на у не де љи. За од ре ђе ну
прет пла ту и ми мо же мо ко ри сти ти део њи-
хо вог лин ка. Ин тер нет про вај де ри нам ну-
де раз не на чи не по ве зи ва ња на ин тер нет:
те ле фон ском ли ни јом, ISDN ди ги тал ном ли-
ни јом, DSL ве зом, бе жич ним пу тем итд.

ADSL при ступ
Да би смо се по ве за ли на ин тер нет те ле-

фон ском ли ни јом, мо ра мо има ти уре ђај
ко ји се зо ве мо дем. По што се по да ци од ра-
чу на ра до ра чу на ра ша љу кроз те ле фон ске
ка бло ве и цен тра ле, тре ба ура ди ти од ре-
ђе не мо ду ла ци је и де мо ду ла ци је сиг на ла
ко ји но си ин фор ма ци ју (по дат ке). Оту да и
на зив уре ђа ја мо дем – МО ду ла ци ја-ДЕ Мо-
ду ла ци ја. ADSL пред ста вља скра ће ни цу за

Asymme tric Di gi tal Subscri ber Li ne или аси-
ме трич ну ди ги тал ну прет плат нич ку ли ни ју.
Уко ли ко же ли мо не пре ки дан при ступ ин-
тер не ту, 24 ча са днев но, се дам да на у не-
де љи, јед но став но и ква ли тет но ре ше ње
омо гу ћа ва ADSL тех но ло ги ја. Ин ста ла ци-
јом од го ва ра ју ћих уре ђа ја (тзв. спли те ра и
мо де ма) са ADSL тех но ло ги јом мо же мо да
оства ри мо низ пред но сти у од но су на кла-
си чан те ле фон ски dial-up при ступ:

1. укљу че њем ра чу на ра по сти же мо тре-
нут ну ко нек ци ју на ин тер нет;

2. ве за са ин тер не том је бр за и не пре кид-
на – 24 ча са днев но, се дам да на у не де љи, а
те ле фон ска ли ни ја је исто вре ме но сло бод-
на за оба вља ње раз го во ра;

3. не ма мо до дат не тро шко ве за ко ри шће-
ње те ле фон ске ли ни је – не пла ћа мо те ле-
фон ске им пул се за ус по ста вља ње ве зе са
ин тер не том, већ пла ћа мо са мо фик сни из-
нос ме сеч не прет пла те;

4. бр зи на пре но са по да та ка је ви ше стру-
ко бр жа од кла сич ног при сту па ин тер не ту
– од 256/64 кб/с, па до чак 16.384/768 кб/с
за пре у зи ма ње/сла ње по да та ка;

5. за хва љу ју ћи ве ли ким бр зи на ма, ADSL
тех но ло ги ја ну ди мо гућ но сти ин тер ак тив-
ног уче ња, ви деа на зах тев и дру ге раз не
ви до ве за ба ве;

6. мо гу ће је ус по ста вља ти ви део кон фе-
рен ци је;

7. омо гу ће но је де ље ње ин тер нет ко нек-
ци је из ме ђу ви ше ра чу на ра (мо гућ је исто-
вре ме ни при ступ ин тер не ту са ви ше ра чу-
на ра пре ко са мо јед не ADSL ли ни је);

8. омо гу ће на је ефи ка сни ја тр го ви на, уко-
ли ко се ба ви мо е-тр го ви ном (тр го ви ном
пре ко ин тер не та);

9. мо гу ће је ус по ста ви ти успе шни ју и бр-
жу ко му ни ка ци ју са по слов ним парт не ри ма
или по тен ци јал ним куп ци ма.

Шта све по сто ји на ин тер не ту
На ин тер не ту по сто ји мно го са др жа ја.

Мо же мо да чи та мо днев не но ви не, књи ге
или ча со пи се, на ба вља мо но ве про гра ме и
игре за наш ра чу нар, вир ту ел но по се ћу је мо
не ки му зеј или ви ди мо сним ке оно га што се
тре нут но де ша ва на ули ца ма Лон до на, Па-
ри за или Мо скве. Има мо мо гућ ност да пра-
ти мо ди рект не пре но се НБА утак ми ца или
не ког кон цер та. Ро ђак из Аустра ли је мо же
про чи та ти елек трон ско пи смо са мо не ко-
ли ко се кун ди по што смо га ми по сла ли.
Ако по се ду је мо не ку од кре дит них кар ти ца,
отва ра нам се још ви ше мо гућ но сти. Мо же-
мо ку по ва ти у ин тер нет про дав ни ца ма, а
ро ба ће нам би ти по сла та по штом. За не ко-
ли ко де се ти на до ла ра мо же мо до би ти сли-
ку на ше ку ће или згра де ко ја је на чи ње на
из са те ли та. Уз по моћ ми кро фо на и звуч ни-
ка мо же мо да раз го ва ра мо са љу ди ма ши-
ром све та (chat). Са до дат ком веб-ка ме ре
мо же мо да их ви ди мо (vi deo chat). Са др жа ја
за и ста има мно го. Због то га ће мо де таљ но
да опи ше мо оно нај ва жни је: пре тра жи ва ње
ин тер нет пре зен та ци ја, сла ње елек трон ске
по ште и vi deo chat.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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Ускршња трпезаУскршња трпеза

Мер мер на ја ја
Исец ка ти љу ску цр ног лу ка да

бу де не пра вил ног об ли ка. Ја је по-
ква си ти, ува ља ти у љу ске па па-
жљи во уви ти у алу фо ли ју. Ста ви ти 
да се ку ва око 60 ми ну та. Ку ва на ја-
ја из ва ди ти из фо ли је, ски ну ти љу-
ске лу ка и пре ма за ти уљем.

Ја је бу ба ма ра
Ов де су нам по треб на већ офар-

ба на ја ја. Уму ти ти бе лан це са мо 
ма ло. Шта пић за уши ума ка ти у бе-
лан це па пра ви ти тач ке на ја је ту. 
На та њи рић ста ви ти мак и у ње га 
ува ља ти ја је. На ме сти ма где је бе-
лан це за ле пи ће се мак. Оста ви ти 
да се осу ши.

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

Ју не ћа чор ба са 
по вр ћем

Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: ро збрат на од око 600

гр, 3 шар га ре пе, 2 ко ре на пер шу-
на, па шка нат, ма њи ко рен це ле ра,
2 гла ви це цр ног лу ка, чен бе лог,
ма њи пра зи лук, 2 па ра дај за, ма ња
ке ле ра ба, па при ка, 2 кром пи ра, би-
бер у зр ну, лор бер, со, мле ве ни би-
бер, за чин, 6 ка ши ка уља, ка ши ка
бра шна, пер шу нов лист, жу ман це, 2
ка ши ке па вла ке.

На чин при пре ме: У шер пи на три
ка ши ке уља про пр жи ти сит но исец-
кан лук, бе ли лук и пра зи лук. Ме со
одво ји ти од ко сти, исе ћи на коц ке и
до да ти на из дин стан лук. Дин ста ти
10 ми ну та уз до ли ва ње по ла ча ше
то пле во де, па до да ти лор бер и би-
бер у зр ну. По вр ће очи сти ти и исе-
ћи на коц ки це. Пр во до да ти шар-
га ре пу, пер шун, па шка нат, це лер,
ке ле ра бу и под ли ти то плом во дом
да огре зне. У то до да ти ко сти од ро-
збрат не. Ку ва ти да на по ла омек ша
па до да ти исе чен па ра дајз и кром-
пир. На ли ти по треб ном ко ли чи ном
во де и још ку ва ти на ни жој тем пе-
ра ту ри. По себ но на три ка ши ке уља
про пр жи ти ка ши ку бра шна и уз ме-
ша ње си па ти у чор бу. Ку ва ти око
10 ми ну та, а кад чор ба бу де го то ва,
из ва ди ти ко сти. На кра ју до да ти со,
би бер, за чин, сец ка ни пер шун. Уму-
ти ти жу ман це са па вла ком и до да ти
у чор бу пред слу же ње.

Јаг ње ћи бут са кром пи ром
Вре ме при пре ме: 120 ми ну та
Са стој ци: јаг ње ћи бут од око 2 кг,

1 кг кром пи ра, 8 че но ва бе лог лу ка,
100 гр ме сна те сла ни не, со, би бер, 5
ка ши ка ма сли но вог уља, по ла ка ши-
чи це су ше ног ру зма ри на, 2 гла ви це
цр ног лу ка.

На чин при пре ме: Исе ћи три че на
бе лог лу ка и сла ни ну. Јаг ње ћи бут ис-
тр ља ти со љу, би бе ром и ру зма ри ном.
Оштрим но жем на ви ше ме ста на пра-
ви ти џе по ве у ко је ће се ста ви ти бе ли
лук и сла ни на. На ма за ти уљем и ста ви ти у ду бљу под ма за ну по су ду са по клоп цем. Пе ћи у за-
гре ја ној рер ни око 45 ми ну та на 200° Ц. У ме ђу вре ме ну очи сти ти кром пир и цр ни лук. Кром-
пир исе ћи на че твр ти не а лук на кру го ве, по со ли ти и по би бе ри ти. Из ва ди ти бут да би се по-
ре ђа ли кром пир и лук, па га вра ти ти, по кло пи ти и на ста ви ти са пе че њем још око сат вре ме на.
По вре ме но про ме ша ти лук и кром пир.

На по ме на: По же љи се је ло мо же сер ви ра ти и уз ли сто ве на не.

Ус кр шња ја ја од ко ко са
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 12 ка ши ка мле ка, 250 гр прах ше ће-

ра, 200 гр мле ка у пра ху, 250 гр ко ко со вог бра-
шна, 100 гр мар га ри на, ма ло жу те бо је за ко ла-
че, ма ло екс трак та ли му на, ко кос за ва ља ње.

На чин при пре ме: На сред њој тем пе ра ту ри
за гре ва ти мле ко. У мле ку рас то пи ти ше ћер и
до да ва ти по ма ло мле ко у пра ху уз стал но ме ша-
ње. Скло ни ти са ва тре па умик со ва ти мар га рин.
Сме су по де ли ти на 1/3 и 2/3. У ма њи део до да ти
жу ту бо ју и ли мун и ма ло охла ди ти. Од жу те ма-
се на пра ви ти ку гли це, а за тим сва ку за мо та ти у

бе ли део. Об ли ко ва ти лоп ти цу као ја је и ува ља ти у ко кос. Оста ви ти да се осу ши и стег не.
На по ме на: Ова ја ја се мо гу пра ви ти дан-два ра ни је. Де ко ра тив но из гле да ју ка да се пре-

се ку.

Ус кр шња тор та од на ран џе
Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: 15 ја ја, 500 гр ше ће ра, 200 гр ба де-

ма, 6 ка ши ка бра шна, 2 на ран џе, 2 дл мле ка, 250
гр пу те ра, шлаг.

На чин при пре ме: Уму ти ти 10 жу ма на ца са
250 гр ше ће ра, до да ти сок и рен да ну ко ру на-
ран џе. Ба дем по па ри ти и ски ну ти му оп ну, про-
су ши ти, са мле ти и до да ти у жу ман ца. Си па ти че-
ти ри ка ши ке бра шна. По себ но уму ти ти бе лан ца
у шам па и њих ла га но до да ти. Пе ћи у за гре ја ној
рер ни на 200° Ц, 35-40 ми ну та. Охла ђе ну ко ру
пре се ћи на два де ла.

Фил: Уму ти ти пет ја ја са 250 гр ше ће ра, до да ти сок од јед не на ран џе, два дл мле ка, две ка-
ши ке бра шна. Све из ме ша ти и ста ви ти ла га но да ку ва уз ме ша ње. Кад се охла ди, до да ти пу тер.
Охла ђе не ко ре по пр ска ти со ком на ран џе, фи ло ва ти јед ну, па ста ви ти дру гу ко ру и та ко ђе је
фи ло ва ти од о зго и тан ко са стра не. За тим це лу тор ту пре ма за ти шла гом.

На по ме на: Уме сто јед не ко ре ко ја се пре се че, мо гу се ис пе ћи две ко ре (сва ка од по пет ја ја
и оста ле са стој ке по де ли ти). Тор та се мо же и дру га чи је укра си ти – тан ко пре ма за ти фи лом, па
по ре ђа ти кри шке на ран џе и пре ли ти про вид ним же ла ти ном за пре лив воћ них ко ла ча, а за тим
око ло фи ло ва ти шла гом.
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Од овог про ле ћа пен зи о не ри мо гу,
по по вла шће ним це на ма и на ра те,
да ко ри сте по год но сти ба ње „Тер-

мал” у Врд ни ку. То је ре зул тат не дав ног
до го во ра пред став ни ка Удру же ња пен зи-
о не ра Зе мун и пред став ни ка ба ње.

Бо ра вак у дво кре вет ној со би са пу ним
пан си о ном пен зи о не ри ће пла ћа ти 2.260
ди на ра днев но, док је це на за тро кре вет ну
со бу 2.160 ди на ра. Бо ле снич ки дан са пу-
ним пан си о ном у дво кре вет ној со би ко шта
2.560, а у тро кре вет ној 2.360 ди на ра. У це ну
су ура чу на ти бо ра ви шна так са и оси гу ра ње,
а пла ћа ти се мо же на шест ме сеч них ра та.

Удру же ње пен зи о не ра Зе му на, ини ци ја-
тор скла па ња овог до го во ра, на пра ви ло је
три вр сте аран жма на за бо ра вак у Врд ни-
ку – мо же се бо ра ви ти са мо ви кен дом или
у пе ри о ди ма од се дам и че тр на ест да на.

Да би услу ге и по год но сти „Тер ма ла” 
при бли жи ли и оста лим удру же њи ма пен-

зи о не ра, али и они ма ко ји то ни су, Удру-
же ње из Зе му на је на до го вор по зва ло и
пред став ни ке оста лих бе о град ских удру-
же ња, вој них пен зи о не ра и удру же ња
вој них пи ло та, као и пред став ни ке син-
ди ка та, оп штин ског ве ћа и књи жев ног
клу ба.

– Ове аран жма не ће мо по ну ди ти свим
на шим пен зи о не-
ри ма пу тем ме ди ја,
огла сних та бли, али
и усме но, по што је
ко му ни ка ци ја сва-
ко днев на – ка же
Шпи ро Без бра ди ца,
пред сед ник зе мун-
ског Удру же ња.

Вла дан ка Ми скин,
са вет ник у Са ве зу
пен зи о не ра Ср би је,
сма тра да је по треб-

но ја ча ти ак тив но сти пен зи о не ра, па и од-
ла ском у ба ње.

– Бу ду ћи да је ова, 2012, го ди на ак тив-
ног ста ре ња, то зна чи да се мо ра ју на ћи
мо гућ но сти за фи зич ке ак тив но сти пен-
зи о не ра, а ова ба ња је нај по год ни ја за то
– ка же Вла дан ка Ми скин.

Ра ду ју ћи се што ће им уско ро до ћи пен-
зи о не ри из бе о град ских удру же ња, до ма-
ћи ни из Врд ни ка ка жу да би во ле ли да им
у го сте до ла зе и пен зи о не ри из цен трал не
Ср би је, што до са да ни је био слу чај.

Љ. Ми лен ко вић

СУ БО ТИ ЦА

Ре зер ва ци је за од ма ра ли ште
Удру же ња пен зи о не ра у Со ко ба њи

Град ско удру же ње пен зи о не ра Су бо ти це од 19. мар та при ма 
ре зер ва ци је за бо ра вак и од мор сво јих чла но ва и њи хо вих су пру-
жни ка, као и сим па ти зе ра и при дру же них чла но ва, у од ма ра ли шту 
Удру же ња у Со ко ба њи. Од ма ра ли ште по чи ње да ра ди 1. ма ја, а 
пен зи о не ри и њи хо ви нај бли жи мо гу, у сме на ма од по де сет да на, 
да ко ри сте ње го ве услу ге до де се тог ок то бра.

Овај обје кат, осим кла сич них со ба, има и два апарт ма на са упо-
тре бом ку хи ње и ку па ти ла. Опре мљен је и фри жи де ри ма, те ле ви-
зо ром, ра ди јом, али и дру штве ним игра ма.

За све го сте до од ма ра ли шта је ор га ни зо ван и ко лек тив ни пре-
воз ауто бу си ма, а овај ту ри стич ки аран жман мо же се пла ти ти у пет 
ме сеч них ра та, с тим што се пр ва ра та упла ћу је при ли ком ре зер ва-
ци је. За све до дат не ин фор ма ци је на рас по ла га њу је те ле фон Удру-
же ња – 024/525-092 и 024/ 525-196.

М. Мек те ро вић

Ва зду шна и
тер мо ба ња
Ба ња, од но сно спе ци јал на бол ни ца
за ре ха би ли та ци ју „Тер мал”, у Врд ни-
ку, на ла зи се у под нож ју Фру шке го ре, 
на над мор ској ви си ни од 240 ме та ра,
уда ље на 74 ки ло ме тра од Бе о гра да.
Сма тра се ва зду шном ба њом, јер ва здух
са др жи огром не ко ли чи не озо на, док 
ње на тер мо ми не рал на во да има стал ну
тем пе ра ту ру од 32,8 сте пе ни Цел зи ју са.
У ба њи се ле че све де ге не ра тив не бо ле-
сти ло ко мо тор ног си сте ма, ре у ма ти зам,
по вре де ме ких тки ва, спорт ске по вре де, 
пе ри фер на од у зе тост. Те ра пи ја под ра зу-
ме ва фи зи кал ни трет ман уз ор га ни зо ва-
не ве жбе у те ра пиј ском ба зе ну, елек тро, 
ки не зи, па ра фин ску и кри о те ра пи ју.

ОД МОР И РЕ КРЕ А ЦИ ЈА У ВРД НИ КУ

На шест ра та
за пен зи о не ре



„По зна је те ли ијед ну ја ко ста-
ру осо бу, а го ја зну?” Сво је па-
ци јен те, ка да би му се пр ви пут
обра ти ли, ис ку сни бе о град ски
ди је то лог ре дов но је са че ки вао
и збу њи вао овим пи та њем.

Ре ак ци ја је увек би ла иста.
За те чен, упи та ни би се ма ло
за ми слио, а он да од мах нуо гла-
вом. Да је од го вор са мо је дан, и
то не га ти ван, мо же да про ве ри
сва ко од нас ако по ку ша да се
при се ти не ког сто ки ла ша у ду-
бо кој ста ро сти.

Та квих не ма, јер де бљи на и
по зне го ди не јед но став но не
иду за јед но. Са ло и ки ло гра ми
угро жа ва ју кар ди о ва ску лар-
ни си стем, оп те ре ћу ју ко шта ну
струк ту ру до во де ћи до де ге не-
ра тив них про ме на на згло бо-
ви ма ко ле на, кич ме ног сту ба,
кар ли це, сто па ла, до при но се
по ја ви ви со ког крв ног при ти-
ска, ше ћер не бо ле сти… Ду га је
ли ста став ки ко је по ка зу ју штет-
ност пре ко мер не те жи не по на-
ше здра вље и са мим тим њен
од ре ђу ју ћи ути цај на ду жи ну и
ква ли тет на шег жи во та.

Уоста лом, го ја зност је одав-
но кла си фи ко ва на као озбиљ на 
хро нич на бо лест, 1997. го ди не 
озва ни че на је и гло бал на епи-
де ми ја, пре ма кри те ри ју ми ма 
Свет ске здрав стве не ор га ни-
за ци је, али у сва ко днев ним ко-
му ни ка ци ја ма пре ве ли ку те ле-
сну ма су нај че шће сво ди мо на 
естет ски про блем.

А ка ко је ово вре ме те ро ра 
мла до сти, ле по те и вит ко сти, из 
свих ме ди ја смо бом бар до ва ни 
при ча ма о ки ло гра ми ма, ди је та-

ма и мр ша вље њу. Те ма има и се-
зон ску ак ту ел ност. Од ње се не 
мо же по бе ћи у ово до ба го ди не 
ка да нас про лећ но сун це на те-
ра да од ба ци мо ка му фла жне 
зим ске пла што ве и, у ла га ној 
оде ћи ко ја нас из дај нич ки раз-
от кри ва, су о чи мо се са по сле-
ди ца ма ви ше ме сеч ног пре пу-
шта ња слав ским и пра знич ним 
гур ман лу ци ма.

Нај но ви ја ис тра жи ва ња ука-
зу ју, ме ђу тим, на је дан до сад 
ма ње по зна ти аспект узроч но-
по сле дич не ве зе из ме ђу ви шка 
ки ло гра ма и од ре ђе них здрав-

стве них смет њи. Де бљи на је 
опа сна не са мо за ср це, већ и за 
гла ву.

Тим ју жно ко реј ских на уч ни-
ка, на осно ву ис пи ти ва ња 250 
осо ба ста ро сти из ме ђу 60 и 70 
го ди на, до шао је до са зна ња о 
мо гу ћим не га тив ним ефек ти ма 
го ја зно сти на мо жда ну функ ци-
ју, а са мим тим и на по ве ћа ни 
ри зик од де мен ци је.

Ис пи та ни ци са ви шим ин дек-
сом те ле сне ма се (ИТМ, по ка за-
тељ ухра ње но сти кроз од нос 

ви си не и те жи не, пре ма ма те ма-
тич кој фор му ли: те жи на у ки ло-
гра ми ма по де ље на са ви си ном 
из ра же ном у ме три ма на ква-
драт) и ве ћим оби мом стру ка 
има ли су сла би је ре зул та те на 
ког ни тив ним те сто ви ма. Пре ве-
де но, де бљи су ис ка за ли ло ши ју 
спо соб ност опа жа ња и бр зи ну 
за кљу чи ва ња од мр ша вих.

Пре ма ре чи ма во ђе струч ног 
ти ма, Дае Хју Ју на, ови на ла зи мо-
гли би да по мог ну у на по ри ма на 
пре вен ци ји де мен ци је кроз ак-
ци је на спре ча ва њу го ја зно сти, 
пре нео је Би-Би-Си. Ова ме диј ска 

кор по ра ци ја исто вре ме но на во-
ди ре чи пред став ни ка бри тан-
ског Дру штва за Ал цхај ме ро ву
бо лест да на осно ву по ме ну те
сту ди је не мо же да се пред ви ди
да ли ће не ко од уче сни ка ис пи-
ти ва ња обо ле ти у ка сни јем до бу,
али је ста ти стич ки по зна то да де-
мен ци ја по га ђа јед ну од три осо-
бе ста ри је од 65 го ди на.

– Са да има мо до ка зе да пре-
ко мер на те жи на мо же да се од-
ра зи на мо жда ну функ ци ју – ре-
као је он, под се тив ши на то шта 
све тре ба пред у зи ма ти да се ри-
зик сма њи, по пут урав но те же не
ис хра не, одр жа ва ња те жи не у 
при хва тљи вим вред но сти ма,
ре дов них фи зич ких ве жби, про-
ве ре крв ног при ти ска и хо ле-
сте ро ла. У Ен гле ској се чак јед-
на че твр ти на це ло куп ног ста-
нов ни штва свр ста ва у го ја зне. 
Где се из гу био мит о су во ња вим 
Ен гле зи ма?

У Ср би ји сва ки тре ћи гра ђа-
нин има про блем са те жи ном, 
а сва ки пет на е сти је екс трем но 
го ја зан, док 65 од сто му шка ра-
ца ста ри јих од 50 го ди на има 
ве ћи ин декс те ле сне ма се не го 
што би тре ба ло.

По себ но за бри ња ва, и код нас
и у све ту, све ве ћи број го ја зне 
де це. Упра во ових да на ме ди ји 
су об ја ви ли ре зул та те ан ке те у 
окви ру ак ци је „Здра во ра сти-
мо” (про јек та Атлет ског са ве за 
Ср би је и ком па ни је „Не стле”), 
уз по дат ке Ми ни стар ства здра-
вља, пре ма ко ји ма је чак пе ти на 
шко ла ра ца у Ср би ји уме ре но 
го ја зна или го ја зна. Као основ-
ни узро ци на ве де ни су не пра-
вил на ис хра на и не до ста так 
фи зич ке ак тив но сти. Тре ћи на 
уче ни ка про во ди ис пред ком-
пју те ра ви ше од три са та днев-
но, а три че твр ти не се не ба ви 
ни ка квим спор том, обра зла жу-
ћи то не до стат ком вре ме на.

Ово је за бри ња ва ју ће са мо по
се би, а уз све оно што тек от кри-
ва мо о да ле ко се жним по сле ди-
ца ма на та ло же них ки ло гра ма, 
зво ни на уз бу ну при по ми сли 
на ста са ва ње ге не ра ци је го ја-
зних и тро мих не са мо фи зич ки, 
већ и ми са о но.

Д. Дра гић

погледи
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СКРИ ВЕ НЕ ОПА СНО СТИ ОД ВИ ШКА КИ ЛО ГРА МА

Го ја зност угро жа ва и ср це и ум
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Мал та је нај ма ња др жа ва Европ ске
уни је, ка ко по по вр ши ни (са мо 362
ква драт на ки ло ме та ра), та ко и по

бро ју ста нов ни ка (452.000 са све стра ним
ре зи ден ти ма). Али је бо га та: про се чан го-
ди шњи до хо дак по ста нов ни ку та мо је око
19.000 евра.

Ипак, те две ка рак те ри сти ке овог остр ва
у Сре до зем ном мо ру – да је ма ло и ма ло-
број но – не под ра зу ме ва ју и да Мал та не ма
ве ли ких про бле ма са сво јим пен зиј ским си-
сте мом. Чла ни ца ЕУ од 1. ма ја 2004, а у евро
зо ни од 1. ја ну а ра 2008, Мал та у овој обла-
сти има све оне не во ље као и дру ге, мно го
ве ће др жа ве Уни је. Да кле, и де мо граф ске и
фи скал не.

Ка да је о пр вом реч, и та мо се убр за ва
тренд ста ре ња ста нов ни штва: про ду жа-
ва ње жи вот ног ве ка уз спо ри је при до ла-
же ње мла ђих на ра шта ја на тр жи ште ра да.
Фи скал но, то под ра зу ме ва да све ма ње за-
по сле них из др жа ва све ви ше пен зи о не ра,
што је си ту а ци ја све те же одр жи ва и да нас,
а по го то во ће се по ја ви ти као про блем у бу-
дућ но сти.

Фи скал ни де ба ланс, то јест де фи цит у
др жав ном бу џе ту, сву да се, па и на Мал ти,
ре ша ва за ду жи ва њем др жа ве. У ње ном слу-
ча ју, дуг је ме ђу тим по при мио опа сан ни во
по што се са свим при бли жио гра ни ци од 70
од сто бру то на ци о нал ног про из во да. У ап-
со лут ним број ка ма ни је ве лик – прог но за
је да ће за ову го ди ну из но си ти 4,95 ми ли-
јар ди евра, али тај број тре ба гле да ти кроз
при зму чи ње ни це да је укуп на еко но ми ја
зе мље не што ма ња од осам ми ли јар ди.

Ни је ап со лут но ве ли ки ни број мал те-
шких пен зи о не ра, али ре ла тив но је сте. Њих
је, пре ма по след њој ко нач ној ста ти сти ци,
оној из 2009, би ло 86.000, док је тро шак њи-
хо вих пен зи ја 530 ми ли о на евра.

Због то га та мо шња раз ми шља ња о пен-
зиј ској ре фор ми, су де ћи пре ма ана ли зи ко-
ју је об ја вио мал те шки днев ник „Ин ди пен-
дент”, у об зир узи ма ју ка ко до бра европ ска
ис ку ства, та ко и не ка ре ше ња ко ја се у дру-
гим зе мља ма ни су по ка за ла успе шним.

Ме ђу по ле ми ка ма ко је су о овој те ми
отво ре не на шла се и за ни мљи ва ди ле ма:
тре ба ли же не до пен зи је да ра де ко ли ко
и му шкар ци, што већ по ста је стан дард на
од ред ба у но вим пен зиј ским за ко ни ма чла-
ни ца ЕУ? Пре ма по да ци ма ко ји су на ве де ни,
пен зиј ска рав но прав ност, од но сно из јед на-
ча ва ње го ди на жи во та за пре ста нак рад ног
ста жа и пен зи о ни са ње, би ће до 2020. при-
ме ње на у 18 чла ни ца Европ ске уни је.

На Мал ти сма тра ју да би то тре ба ло да бу-
де пра ће но и из јед на ча ва њем бро ја же на
ме ђу укуп но за по сле ни ма и да од го вор на
пи та ње тре ба ли да у пен зи ју од ла зе у истом
жи вот ном до бу за ви си и од то га. Што се ти-
че ло кал них при ли ка, чи ње ни ца да је удео
же на ме ђу укуп но за по сле ни ма про цен ту-
ал но ве о ма ни зак, раз лог је за су ге сти је да
би због то га оне ипак тре ба ло да ра де ма њи
број го ди на за исте пен зиј ске бе не фи те.

У ме ра ма ко је су пра ти ле до но ше ње те ку-
ћег бу џе та, до ста је оних ко је же не под сти-
чу да се за по шља ва ју, укљу чу ју ћи и по ре ске
олак ши це то ком пр ве го ди не ра да, суб вен-
ци је за об да ни шта и слич но. То за ре зул тат

већ има да се све ви ше же на за по шља ва,
али се исто вре ме но кон ста ту је да ће до сти-
за ње европ ског про се ка у овом по гле ду би-
ти ду го пу то ва ње.

Ме ђу ме ра ма ко је се сма тра ју нео п ход-
ним за фи скал но урав но те жа ва ње је сте и
ства ра ње усло ва да они ко ји то же ле, ра де
ду же, што би та ко ђе до при не ло ста бил но-
сти пен зиј ског фон да, с об зи ром да би у том
слу ча ју био по ве ћан број оних ко ји упла ћу-
ју у бу џет, а број при ма ла ца пен зи ја би био
ма њи. Мал та ина че у овом по гле ду сто ји ве-
о ма ло ше у по ре ђе њу са дру гим чла ни ца ма
ЕУ: рад но ак тив но је са мо 30,2 од сто оних у
до бу из ме ђу 55 и 64 го ди не.

На рав но, у об зир се узи ма ју и пре по ру ке
из не дав но об ја вље не „Бе ле књи ге” ЕУ ко је
по зи ва ју на осни ва ње при ват них пен зиј-
ских фон до ва, уз од го ва ра ју ћу оп ти ми за-
ци ју по ре ских про пи са ко ји ма би то би ло
под сти ца но. Али, да би то ус пе ло, ука зу је
се да и на ни воу Европ ске уни је тре ба да се
омо гу ћи „ми гра ци ја” пен зи ја – да се пен зиј-
ски ра чу ни, од но сно оно што је већ упла ће-
но у фон до ве, се ли за јед но са рад ни ци ма на
је дин стве ном ЕУ тр жи шту.

Мал те жа ни уз све ово, у скла ду са но вим
трен до ви ма, ме ња ју и соп стве ну фор му лу
за из ра чу на ва ње пен зи ја: уме сто да осно-
ви ца за то бу ду нај бо ље три го ди не, то ће
убу ду ће би ти нај бо љих 10 од по след њих 40
го ди на. Ово би та ко ђе пра ти ла и др жав на
га ран ци ја да на ци о нал на ми ни мал на пен-
зи ја не ће би ти ма ња од 60 од сто про сеч не
пла те.

М. Бе кин

Тре ба
ли

же не
да

ра де
као

му шкар циМал та као до каз да и ма ла и бо га та зе мља мо же да има
ве ли ке пен зиј ске про бле ме

ИС КУ ШЕ ЊА РЕ ФОР МИ И У НАЈ МА ЊОЈ ЗЕ МЉИ ЕУ
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хроника

Из ча чан ске Гим на зи је, ко ја је
та да би ла по де ље на на Жен ску
и Му шку, школ ске 1951/52. го-
ди не иза шло је 136 ма ту ра на та,
од ко јих 72, на жа лост, ви ше ни-
је ме ђу жи ви ма. Шко ло ва ли су
се у си ро ма шним по сле рат ним
да ни ма ка да ни је би ло на став-
них сред ста ва ни уџ бе ни ка, па
је усме на реч про фе со ра пред-
ста вља ла је ди ни из вор но вих
са зна ња.

У Гим на зи ји су у то вре ме вла-
да ла стро га пра ви ла, мла ди ћи 
су но си ли кач ке те са озна ка ма 
шко ле и раз ре да, а де вој ке цр-
не ке це ље про пи са ног кро ја и 
ђач ке бе рет ке. Из ла сци у град 
би ли су огра ни че ни до осам 
уве че, ула сци у ка фа не за бра-
ње ни уче ни ци ма, а игран ке су 
одр жа ва не са мо не де љом по-
сле под не, и то у школ ској са ли. 
Та да шњи ђа ци су оску де ва ли у 

мно го че му, али не у жи вот ној 
ра до сти и ме ђу соб ном дру же-
њу, а при ја тељ ства ко ја су се ра-
ђа ла у школ ској клу пи оста ја ла 
су за цео жи вот. Сва ко је по сле 
ма ту ре кре нуо сво јим пу тем, 
али су се, при ли ком го ди шњи-
ца, ре дов но оку пља ли у не ка-
да шњој шко ли и при се ћа ли се 
мла до сти.

По во дом пе де се то го ди шњи-
це ма ту ре об ја ви ли су „Спо ме-
нар”, ко ји је на и шао на то пао 
при јем и под ста као их да де це-
ни ју ка сни је при о ну на обим-
ни ји и озбиљ ни ји из да вач ки 
по ду хват. Спо ме ни цу ге не ра-
ци је ма ту ра на та и ма ту рант ки-
ња ча чан ске гим на зи је 1951/52. 
го ди не, под на сло вом „По сле 
ше зде сет го ди на”, при ре дио је 
Ран ко Си мо вић, књи жев ник и 
при пад ник ге не ра ци је, а из да-
ва чи су Од бор за про сла ву ше-
зде сет го ди на од ве ли ке ма ту ре 
и Гим на зи ја у Чач ку.

У књи зи су се на шле би о гра-
фи је свих ма ту ра на та, а по да ци 
су при ку пља ни пу тем упит ни ка 
или на ин ди рек тан на чин. За сту-
пље ни су и сви про фе со ри, а по-
што ни је дан ви ше ни је на овом 
све ту, при ре ђи вач је ко ри стио 
пи са на до ку мен та и се ћа ња по-
то ма ка и ђа ка. Дух ге не ра ци је и 
ат мос фе ра у ко јој су про ти ца ли 
гим на зиј ски да ни до ча ра ни су 
до го дов шти на ма са ча со ва и 
не за бо рав ним „би се ри ма” ђа ка 
и про фе со ра. По што у овој ге-
не ра ци ји има и оних ко ји су се 
ба ви ли пи са њем, об ја вље ни су 
и не ки од њи хо вих ра до ва.

Пред ста вља ње Спо ме ни це
увр ште но је ме ђу ма ни фе ста ци-
је ко ји ма ће Гим на зи ја ове го ди-
не обе ле жи ти 175. го ди шњи цу 
ра да. Про мо ци ја је пред ви ђе на 
за 22. јун, ка да ће се ге не ра ци ја 
ма ту ра на та 1951/52. са ста ти да 
би про сла ви ла шест де це ни ја 
од за вр шет ка шко ле. Д. Ч.

Ли сти ћи, мо царт коц ке,
штру дле, штан гли це,
ша пи це, тор те, пи те, ро-

ла ти сла ни и слат ки, по га чи це
са дро жди ном, руч ни ра до-
ви, там бу ра ши, ма ли ша ни КУД
„Во гањ” и „сал чић” те жи од 12
ки ло гра ма – обе ле жи ли су
Ет но фе сти вал здра ве хра не
„Срем ски ко лач”, у Ру ми. Осми
фе сти вал, ко ји се од ви јао под
сло га ном „И кад про ђу сла ве,
оста је ко лач”, оку пио је же не
из 34 удру же ња.

Ми рис нај ра зли чи ти јих ђа-
ко ни ја са ма што ви то аран жи-
ра них сто ло ва ма мио је по се-
ти о це у рум ској ха ли спор то ва.
У пра вље њу сла них, слат ких
и слав ског ко ла ча так ми чи ле
су се же не из Ру ме, Па вло ва-
ца, Пу ти на ца, Ша ши на ца, Ја ме-
не, Де ча, Ди во ша, Гр гу ре ва ца,
Мар ти на ца, Кра ље ва ца... Би ле
су ту и чла ни це Удру же ња Сло-
ве на ца „Емо на”, та ко ђе из Ру ме,
а сво је уме ће по ка за ле су и три
ов да шње сред ње шко ле, за тим
пред став ни це Удру же ња пен зи-

о не ра, Са ве за сле пих, Днев ног 
бо рав ка де це са смет ња ма у 
раз во ју и дру ги. Пр ви пут су на 
фе сти ва лу би ле и же не из Срп-
ског Ите бе ја.

Пре ма оце ни жи ри ја, нај бо ље 
слат ке ко ла че уме си ле су же не 
из Де ча, пр ва на гра да за сла-
не ко ла че при па ла је же на ма 
из Сте ја но ва ца, док су нај бо љи 
слав ски ко лач на пра ви ле Пе-
ћин чан ке. При зна ње за ет но-

по став ку уру че но је Удру же њу 
же на из Гр гу ре ва ца.

Већ по тра ди ци ји, ни је из о-
стао ни „сал чић” – ово га пу та 
био је те жак 12 ки ло гра ма и 400 
гра ма, а уме си ле су га же не из 
Па вло ва ца. Овај сре мач ки ко-
лач од са ла, ка кав се нај че шће 
ме си за вре ме сви њо ко ља, по-
се ти о ци су по је ли у сласт, као 
и мно ге дру ге из ло же не „екс по-
на те”.

По ред же на из срем ских ак-
ти ва и број них по се ти ла ца,
фе сти ва лу су при су ство ва ли и
ре пу блич ки и по кра јин ски зва-
нич ни ци, као и Ми лан Пре дан,
за ме ник ам ба са до ра Сло ве ни-
је у Бе о гра ду. Пре дан је че сти-
тао ор га ни за то ри ма што су на
атрак ти ван на чин пред ста ви-
ли све оно што овај део Ср би-
је ну ди, али је и из ра зио за до-
вољ ство из гле дом сло ве нач ког
штан да. Осми „Срем ски ко лач” 
ор га ни зо ва ли су Ту ри стич ка
аген ци ја „Па но ни ја турс” и За ви-
чај но дру штво „Те о чин” из Ја ска,
а отво рио га је Го ран Ву ко вић,
пред сед ник оп шти не Ру ма. По
ре чи ма Пе тра Ди ми три је ви ћа,
ди рек то ра „Па но ни ја тур са”, же-
не из Сре ма су и ово га пу та да-
ле до при нос очу ва њу тра ди ци-
је, тру де ћи се да ста ре ре цеп те
отрг ну од за бо ра ва.

И овај, осми „Срем ски ко лач” 
био је за чи њен му зи ком там бу-
ра ша, а та ко ће би ти и на де ве-
том, за ка за ном за фе бру ар 2013.

Д. Р.

У РУ МИ ОДР ЖАН ОСМИ ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ ЗДРА ВЕ ХРА НЕ

Срем ски ко ла чи уз му зи ку там бу ра ша

ПО ВО ДОМ ШЕ ЗДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ МА ТУ РЕ

Спо ме ни ца јед не ге не ра ци је
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Чи та вих осам го ди на 
Вла ди слав Стан ко вић
је био Ти тов ка ли граф,
па Ти та пот пи су је
„ко од ша ле”

УУдру же њу пен зи о не ра бе-УУо град ске оп шти не Ста ри УУград, у Це тињ ској 9, у то-
ку је из ло жба „Ка ли граф ско пи-
смо”, на ко јој су пред ста вље ни 
ра до ви ка ли гра фа Вла ди сла ва 
Стан ко ви ћа. Све до Ус кр са, по-
се ти о ци из ло жбе мо ћи ће да се 
упо зна ју са пе де се так де ла ко ја 
при ка зу ју за бо ра вље ну ве шти ну 
ле пог пи са ња.

На сер, Не хру, Ке не ди, са мо су 
не ки од др жав ни ка ко ји ма је Вла-
ди слав Стан ко вић пи сао по ве-
ље на пер га мен ту, ра де ћи осам 
го ди на у ка би не ту пред сед ни ка 
Јо си па Бро за. Ту је ис пи си вао чак 
и озна ке за сто са име ни ма ви со-
ких зва ни ца за ве че ре са Ти том, 
а са чу вао је баш ону ко ја је озна-
ча ва ла ме сто за сто лом кра љи це 
Ели за бе те Дру ге. Кра сно пи сом 
је ис пи си вао де се ти не хи ља да 
име на на по зив ни ца ма за бан ке-
те и про сла ве. Док пре фи ње ним 
сло ви ма чит ко ис пи су је „Глас оси-
гу ра ни ка”, као по клон за на шу 
ре дак ци ју, Вла ди слав при зна је да 
Ти та пот пи су је „ко ни шта”.

– За вр шио сам сред њу и Ви-
шу кар то граф ску шко лу при Ге-
о дет ској упра ви та да шње ФНРЈ,
а ра дио сам у За во ду за кар то-
гра фи ју и За во ду за ге о ло шка
ис тра жи ва ња, ода кле од ла зим
у ка би нет пред сед ни ка Ти та.
Го ди не 1971. пре ла зим у Мла-
дин ску књи гу где као тех нич ки
уред ник за кар то граф ске по-
сло ве ра дим идеј на ре ше ња за
на слов не стра не и ис пи су јем
тек сто ве у деч јим књи га ма –
при ча наш са го вор ник.

Иако је још 1991. го ди не оти-
шао у пен зи ју, и да нас има пу не
ру ке по сла.

– За ме сец да на ис пи сао сам
700 ди пло ма за фа кул тет Син-
ги ду нум, а пи шем ди пло ме и
за Ви шу елек тро тех нич ку шко-
лу, филм ску шко лу „Ду нав”. Ра-

дио сам и гра ма те (вр ста по-
ве ље) Хи лан да ра, Је ру са ли ма,
а из дво ји ћу, ре ци мо, По ве љу
о бра ти мље њу гра до ва Кр фа
и Кру шев ца на грч ком и срп-
ском је зи ку. С об зи ром на то
да сам члан Дру штва за не го ва-
ње осло бо ди лач ких ра то ва до
1918, уре ђу јем бил тен Дру штва,
за тим пи шем по све те на књи га-
ма, по ве ље, ис пи су јем тек сто ве
опро штај них тра ка на вен ци ма,
и то ра дим во лон тер ски – на во-
ди ис ку сни ка ли граф.

За ори ги нал на сло ва ко ја Вла-
ди слав ис пи су је не по сто ји за-
ме на ни у јед ном ком пју те ру, а
као успо ме ну чу ва и јед ну сво ју
гре шку ко ја је са да део из ло жбе
у Удру же њу пен зи о не ра.

– Из ра ђи вао сам по ве љу Ге ор-
ги Ге ор ги ју Де жу, пр вом се кре-
та ру ру мун ске Ко му ни стич ке
пар ти је, ко ме сам у пре зи ме ну,
цен три ра ју ћи да це ло име бу де
на сре ди ни пер га мен та, до дао
још два сло ва, па је оно гла си ло
Де жу жу. Уоп ште ни сам уви део
гре шку, и дру ги ма је про ма кла,
али Ти ту ни је. Вра тио је на зад
по ве љу и ја сам из ра дио но ву, а
ову сам ус пео да са чу вам – се-
ћа се Вла ди слав, и ка же да за
успо ме ну чу ва и по ве љу ко јом
Фонд Са ве за СУБ НОР-а на гра-
ђу је Бран ка Ћо пи ћа, а ко ја ни је
до че ка ла да му бу де уру че на.

Је ле на Оцић

У кру гу по ро ди це и при ја те ља, 
Ра дој ка (78) и Ми ло рад Ла зић 
(84) из Ри ба ше ви не, не да ле ко од 
Ужи ца, про сла ви ли су 60 го ди на 
срећ ног бра ка. Вен ча ли су се у 
фе бру а ру 1952. го ди не, а по сле 
же нид бе Ми ло рад је до шао на 
ми раз у Ри ба ше ви ну. Ви ше го ди-
шњи за јед нич ки жи вот и брак 
ис пу ње ни су раз у ме ва њем, сло-
гом и љу ба вљу, па су се и тре ну-
ци кад је до ла зи ло до „вар ни ца” 
успе шно пре ва зи ла зи ли.

За јед нич ки жи вот на се лу био 
им је ис пу њен те шким ра дом, 
на ве ли ком по љо при вред ном 
има њу, али и ра до сти ма са тро-
је де це, че тво ро уну ча ди и тро је 
пра у ну ка.

Ћер ка Ви да са по ро ди цом 
жи ви у По же ги, а Гор да на у 
Ужи цу. Гор да на ка же да су их 
ро ди те љи свих про те клих го-

ди на по ма га ли, и у га је њу де-
це и ма те ри јал но, а за јед нич ко
оку пља ње овим ле пим по во-
дом је са мо је дан од раз ло га

да им по же ле дуг за јед нич ки
жи вот и још мно го ра до сних
тре ну та ка.

Ма да у по од ма клим го ди на-
ма, Ми ло рад и Ра дој ка и да нас
су не у мор ни та ко да све по сло-
ве оба вља ју за јед но са си ном
Де си ми ром, сна хом и уну ком у
за јед нич ком до ма ћин ству. Га-
је ње де це, њи хо во шко ло ва ње
и ба вље ње по љо при вре дом и
сто чар ством зах те ва ло је пу но
ра да, али је све би ло лак ше уз
уза јам но раз у ме ва ње и по што-
ва ње. У све му то ме Ра дој ка је
по не ла нај ви ше те ре та, а по ред
свих по сло ва ужи ва и у га је њу
цве ћа.

М. Па вло вић

ИЗ ЛО ЖБА КА ЛИ ГРАФ СКОГ ПИ СМА

Ви ше од сло ва

РИБАШЕВИНА

Шест де це ни ја срећ ног бра ка
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пензионерски кутак

КИ КИН ДА

Из вр шни од бор
и на – те ре ну

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да у Ки кин ди за сту па 
око 4.500 осо ба са ин ва ли ди те том на овом под руч ју. При ли-
чан број њих ни је учла њен у ор га ни за ци ју ко јој би тре ба ло 
да при па да ју а она на сто ји да им се при бли жи и упо зна их са 
усло ви ма за при дру жи ва ње ње ним ре до ви ма.

Је дан од ко ра ка ка том ци љу је сте одр жа ва ње сед ни ца Из-
вр шног од бо ра на те ре ну. Пр ва та ква сед ни ца одр жа на је не-
дав но у Но вим Ко зар ци ма, где та мо шња основ на ор га ни за-
ци ја ин ва ли да ра да рас по ла же на мен ски уре ђе ним про сто-
ри ја ма ко је за јед нич ки ко ри сти са пен зи о не ри ма. У том се лу 
има 60 осо ба са ин ва ли ди те том и око 200 ве те ра на ра да.

– Су сре ти на ли цу ме ста тре ба да до при не су бо љем упо-
зна ва њу љу ди са усло ви ма за учла ње ње и пред но сти ма ко-
је оно до но си – ка же Све то Ста ни шић, пред сед ник Оп штин-
ске ОИР, до да ју ћи да ће сле де ћи са ста нак би ти у Ба нат ској 
То по ли.

Ова кве по се те по се ли ма до при но се раз ме ни ис ку ста ва 
ме ђу ак ти ви сти ма. Но во ко за рач ки ин ва ли ди ра да, пред-
во ђе ни пред сед ни цом Ста ном Ми лин ко вић, ле по су уго-
сти ли по се ти о це, а при ре ди ли су и так ми че ње у ша ху и 
пи ка ду. С. З.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Па ке ти за угро же не 
чла но ве

Град ско удру же ње пен зи о не ра Кра гу јев ца ор га ни зо ва ло
је ху ма ни тар ну ак ци ју то ком ко је је нај у гро же ни јим чла но-
ви ма тог удру же ња по де ље но 390 па ке та са основ ним жи-
вот ним на мир ни ца ма.

Па ке ти са др же пет ки ло гра ма бра шна, три ки ло гра ма ше-
ће ра и два ли тра је сти вог уља. Ак ци ја је спро ве де на у де сет
град ских ме сних за јед ни ца, а кри те ри ју ме за до де лу по мо ћи
утвр ди ла је над ле жна ху ма ни тар на ко ми си ја Град ског удру-
же ња пен зи о не ра Кра гу јев ца. Пред сед ни ца ко ми си је, На де-
жда Чо ло вић, оче ку је да ће кра гу је вач ко удру же ње на ста ви-
ти са ова квим и слич ним ак ци ја ма. М. С.

ЗЕ МУН

Из ло жба руч них
ра до ва

Одав но про сто ри је зе мун ског удру же ња пен зи о не ра ни-
су би ле та ко пу не по се ти ла ца као у да ни ма око 8. мар та, ка-
да су же не Зе му на, Ста рог гра да и Во ждов ца из ла га ле сво је 
руч не и умет нич ке ра до ве. У Удру же њу с по но сом ис ти чу 
да је ову по став ку ви де ло бли зу хи ља ду по се ти ла ца, што се, 
ка жу, рет ко до га ђа и на мно го ве ћим из ло жба ма.

Ра до зна лим по гле ди ма аутор ке су по ну ди ле сву рас кош 
ве за, тка ња, хе кла ња, го бле на и сли кар ства. Би ле су ту и на-
род не но шње, ћи ли ми са свим мо гу ћим ша ра ма, па и пи-
рот ском, ма ра ме, стол ња ци, свад бар ски пе шки ри и што шта 
још.

Из ло жбу је отво ри ла др Ксе ни ја Узу но вић, чла ни ца Оп-
штин ског ве ћа Зе му на, ко ја је на ја ви ла по др шку те ло кал не 
са мо у пра ве ак тив но сти ма пен зи о не ра. Да под се ти мо да су 
про сто ри је Удру же ња упра во ре но ви ра не сред стви ма ове 
оп шти не. Љ. М.
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Про сла ви ла 
99. ро ђен дан

У до му пен зи о нер ке Ву ко са ве – Ву ке Пе ри шић, у Сме де-
рев ској Па лан ци, 13. марта је одр жа на ма ла али ве се ла све-
ча ност. Ка ко и не би би ло ве се ло ка да је ба ка Ву ка тог дана 
про сла ви ла 99. ро ђен дан. По ред си на, сна ха, уну ка и пра у-
ну ка, ро ђен дан су јој че сти та ли и пред став ни ци МО пен зи о-
не ра Ме сне за јед ни це „До њи град” – пред сед ник Све ти слав 
Ра бре но вић и Ста ни ша Злат ко вић, а до бро здра вље ба ка Ву-
ки су по же ле ле и пред сед ни ца Ак ти ва же на МО пен зи о не ра 
„До њи град”, Ста на – Ца на Ми тић, и Гро зда Ђу рић.

Ина че, ба ка Ву ка, ро ђе на дав не 1913, у Сме де рев ској Па-
лан ци, ни је би ла са мо до бра су пру га и мај ка, не го и успе-
шна ак ти вист ки ња у ме сној за јед ни ци „До њи град”. Но ви не 
чи та без на о ча ра, и за сво јих де ве де сет де вет го ди на го то во 
ни ка да ни је би ла код док то ра. А на ра стан ку нам је по ру чи-
ла да се ви ди мо на ред не го ди не да про сла ви мо њен сто ти 
ро ђен дан. Сл. К.

ГРОЦ КА

Ле по и ве се ло
Ме ђу на род ни дан же на – 8. март све ча но је, у ре сто ра ну 

„Трој ка”, обе ле жи ло и ше зде се так пен зи о нер ки са под руч ја 
Гроц ке.

Уз му зи ку, пе сму и игру да ме су се дру жи ле до ка сних 
ве чер њих са ти. Би ло је ве се ло и ле по, а ру ко вод ство Ор га-
ни за ци је ин ва ли да ра да из овог ме ста по кло ни ло је сво јим 
чла ни ца ма по јед ну сак си ју цве ћа. С. М.

СРП СКИ ИТЕ БЕЈ

Про сла ва у Удру же њу
пен зи о не ра

Ме сно удру же ње пен зи о не ра из Срп ског Ите бе ја ор га ни-
зо ва ло је, већ по тра ди ци ји, у сво јим про сто ри ја ма про сла-
ву Да на же на ко јој је при су ство ва ло око 60 чла но ва. На кон
што је Бра ни слав Бол до рац, пред сед ник Удру же ња, че сти-
тао пра зник дра гим ко ле ги ни ца ма, дру же ње је на ста вље нотат о о прпрпрпрра аа ааа нзнзнзз ики  ддддддддраарарарарарр  гггимиии  кко оолеелеее г г ггги ииииинин  цццццца амама, , дрдрру у уужежеежееже њ њњњњњеееее јејее ннннннннннннннннаа а ааааааастстсс а вљље еенононо

еузузузу чч ччу у увеевеве ннну у у итититте ее ббебебббебебебееејјјј јј ј јсксксксску у уу шљшшљшљшљљљљи ии и ивовововооввв вв ви ииииииицуцуцууцуцуццу, ,, , бобобобо ггггггггаа а аааа а атутутутутутууутутутутууууу вввв в вввввве еее чечеечечеечечечечечееечечечеечееечееечечееечееерррр рррррррр руу у уу и и ии ииииииии мумумуумум  з ззи ииии иичачачччч  рррррееееее
њињињињињ  х хо о овевевеве г гге е ененене р р рраа ацицициццц ј ј је.ее.е  .Д.Д.Д.Д.Д. К К ККККК....

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Пу на па жња
ин фор ми са њу
члан ства

Жуп ско удру же ње ре ши ло је да у овој го ди ни по кло ни пу-
ну па жњу свим пен зи о не ри ма, да се ор га ни за ци ја ома со ви
но вим чла но ви ма и да ак тив но сти обо га ти још не ким са др-
жа ји ма. На пр вом ме сту ак це нат је ста вљен на ин фор ми са ње
члан ства по што је еви дент но да мно ги ни су оба ве ште ни шта
ра ди Удру же ње и ка кви су му пла но ви.

Пла ни ра но је и да се у ве ћим се ли ма и у гра ду по ста ве па-
нои и огла сне та бле ко ји би слу жи ли за оба ве шта ва ње пен-
зи о не ра. Оче ку је се да ће за Дан пен зи о не ра Жу пе, ко ји се
обе ле жа ва 28. ју на, иза ћи бил тен или чак лист „Тре ће до ба” 
ко ји тре ба да по пу ни пра зни ну у овој обла сти.

Пен зи о не ри по здра вља ју све ак ци је ко је се спро во де и ак-
тив но уче ству ју у њи ма, али се ра ду ју но вим иде ја ма, по себ но
они ма ко је се од но се на пра во вре ме но ин фор ми са ње. Ј. П.

Ву ко са ва Пе ри шић
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По што ва на ре дак ци јо, од пр ве до по след ње
стра ни це па жљи во сам про чи тао „Глас оси гу ра-
ни ка” број 3, од 15. фе бру а ра 2012. го ди не, због 
то га што је то га да на био мој осам де се ти ро ђен-
дан. Док сам га ли стао, по ми слио сам да сте тај 
број штам па ли у част мог ро ђен да на јер је, од 
свих за ни мљи вих тек сто ва ко је сам у ње му про-
чи тао, мо ју па жњу по себ но при ву као онај на 21. 
стра ни, под на сло вом „Пр ва књи га на осам де се-
ти ро ђен дан”. Тај текст ме је при ву као због то га 
што је про фе сор Ра ди во је вић, о ко ме је реч, од 
ме не ста ри ји ме сец да на. То јест, и ја сам по чео 
пи са ти пе сме, као про фе сор при че, на кра ју жи-
вот ног ве ка. Мно го код нас да нас има пен зи о-
не ра ко ји са ми пла ћа ју да се њи хо ве при че или 
пе сме об ја ве у књи зи ко ја ће се јав но чи та ти.

Ов де се, са ма по се би, на до ве зу ју два пи та ња,
а пр во би би ло – ка ква му ка те ра ста ре љу де да 
пи шу на кра ју жи вот ног ве ка. Дру го пи та ње је, 
за што дру штво у ко јем жи ве и ста ри љу ди ко ји 

пи шу пе сме и при че ма те ри јал но и мо рал но не
по мог не те љу де ко ји се ба ве пи са њем не го са-
ми пла ћа ју да би об ја ви ли сво је књи ге?

Дми тар Шор маз,
Вла ди чин Хан, се ло Су ва Мо ра ва
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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

И стари људи имај

Пен зиј ски фонд слу жбе ни ка и ле ка ра чи нов ни ка
Број ли ца оси гу ра них у пен зи о ном фон ду по ве ћао се у 1935. го ди ни, 

од 1161 слу жбе ни ка са пен зи о ним осно вом од 28.033.600 ди на ра и по-
ро дич ним до дат ком од 2.791.800, на 1200 слу жбе ни ка са пен зи о ним 
осно вом од 28.947.500 и по ро дич ним до дат ком од 2.899.800. На да ље, 
од 219 ле ка ра –чи нов ни ка са пен зи о ним осно вом од 8.707.900 и по ро-
дич ним до дат ком од 743.400 по ве ћао се на 258 са пен зи о ним осно-
вом од 9.915.700 и по ро дич ним до дат ком од 892.800. Број пен зи о не-
ра по ве ћао се за 11 ли ца са 254.249 ди на ра пен зи је, и 10.980 ди на ра 
по ро дич ног до дат ка, а сма њио се за 8 пен зи о не ра са 196.148 ди на-
ра пен зи је и 13.698 ди на ра по ро дич ног до дат ка. Кра јем го ди не број 
пен зи о не ра је из но сио 167, а од ових ли ца је 84 пен зи о ни са но због 
бо ле сти, 18 због ста ро сти, 50 по по тре би слу жбе на осно ву чла на 
5 За ко на о при ма њу у слу жбу ле ка ра, као и о сти ца њу пра ва на лич-
ну пен зи ју, пен зи о ни са њу, пре ме шта њу и от пу шта њу слу жбе ни ка и 
ле ка ра чи нов ни ка, те 9 због пре су да ре дов них ди сци плин ских су до ва или сла бе оце не, а 6 због не по зна ва ња др жав ног је зи ка.

(Из ве штај Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка за 1935. го ди ну, За греб, 1936)

Број пен зи о не ра у ја ну а ру
и про сеч на при ма ња

У ја ну а ру те ку ће го ди не би ло је 1.359.390 ко ри сни ка пен зи је из ка те го ри је за-
по сле них, од ко јих је 731.777 при ма ло ста ро сну, 313.694 ин ва лид ску, а 313.919 по-
ро дич ну пен зи ју. У истом ме се цу би ло је 47.114 бив ших про фе си о нал них вој них 
ли ца, од ко јих 24.187 ко ри сни ка ста ро сне, 6.204 ко ри сни ка ин ва лид ске и 16.723 
осо бе ко ји ма је ис пла ће на по ро дич на пен зи ја. Из ка те го ри је са мо стал них де лат-
но сти ста ро сну пен зи ју при ми ло је њих 29.745, ин ва лид ску 17.135, док је за 15.364 
ко ри сни ка ис пла ће на по ро дич на пен зи ја. Пен зи је су ис пла ће не и за 218.702 по-
љо при вред на пен зи о не ра, од ко јих је 179.470 при ми ло ста ро сну, 13.743 ин ва-
лид ску, а 25.489 по ро дич ну пен зи ју, а про сеч на при ма ња по љо при вред них пен-
зи о не ра су из но си ла 9.367 ди на ра. Пен зи о не ри из ка те го ри је за по сле них су, за 
исти ме сец, у про се ку при ми ли 23.694 ди на ра, бив ша про фе си о нал на вој на ли ца 
42.194, док је про сеч на пен зи ја за ко ри сни ке из ка те го ри је са мо стал них де лат но-
сти би ла 23.223 ди на ра.

Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Уве ћа ни до да так за ТПН

Бе не фи ци ра ни стаж

Део ста жа из БиХ

По треб ни до ка зи о ра ду

?Љи ља на Ми лен ко вић, Ле ско вац: Мо ја ћер ка има 33 го ди-
не и има трај ни пси хо не у ро ло шки по ре ме ћај од ро ђе ња. 
Она при ма ту ђу по моћ и не гу од сво је ше сте го ди не у из-

но су од 6.000 ди на ра. Под не ла сам зах тев Цен тру за со ци јал ни 
рад за уве ћа ни до да так, али је пр во сте пе на ко ми си ја од би ла 
зах тев, а на жал бу још ни сам до би ла од го вор. Ав гу ста 2011. 
го ди не на мој зах тев за по ро дич ну пен зи ју и за ту ђу по моћ и 
не гу Фон ду ПИО за мо ју ћер ку као од ра сло ли це, пр во сте пе на 
ко ми си ја до но си ре ше ње да ћер ка при ма трај но нов ча ну на-
кна ду од 14.000 ди на ра и да на да ље не ма по тре бе да из ла зи 
на ле кар ску ко ми си ју, а уки да се 6.000 ди на ра ко је је до та да 
при ма ла. Да ли мо ја ћер ка има пра во на уве ћа ни до да так за 
по моћ и не гу дру гог ли ца? Ко ри сни ци уве ћа ног до дат ка има ју 
бе не фи ци је у пла ћа њу ко му нал них услу га, а ми ни то пра во не 
мо же мо да оства ри мо.

?Јо ван Ј., Пи рот: У по след ње вре ме је би ло то ли ко из ме на 
у ве зи са од ла ском у пен зи ју, на ро чи то ка да је у пи та њу 
бе не фи ци ра ни стаж и сни жа ва ње гра ни це, да се љу ди те-

шко сна ла зе. Ја сам ро ђен 1955. го ди не. Имам укуп но 28 го-
ди на рад ног ста жа, а од то га 12 го ди на на по сло ви ма ко ји су 
бе не фи ци ра ни 12/14. Да ли ис пу ња вам ми ни мал не усло ве за 
од ла зак у пен зи ју 2012. го ди не и да ли уоп ште мо гу да оства-
рим пен зи ју на осно ву бе не фи ци ра ног рад ног ста жа? Ја сам 
још у рад ном од но су, али не на рад ном ме сту са бе не фи ци ра-
ним ста жом.

?Ма ра Ма ца но вић, Ва ље во: Имам 58 го ди на и 11 ме се ци 
жи во та и укуп но 36 го ди на и шест ме се ци рад ног ста жа, 
од то га 18 го ди на и шест ме се ци у БиХ. Да ли по сло да вац 

мо же да ме по ша ље у пен зи ју без мог при стан ка ако не мо гу 
да оства рим део пен зи је из Бо сне, без на вр ше них 40 го ди на 
ста жа, од но сно 65 го ди на жи во та?

?Ми ло сав Су бић, Ћу при ја: Мо ја тет ка је ра ди ла 24 го ди-
не ка ко смо ми ра чу на ли, али смо се из не на ди ли ка да
смо до би ли ин фор ма ци ју да је у рад ној књи жи ци упи-

са но са мо че ти ри го ди не, а оста ле га зде код ко јих је ра ди ла
ни су упла ћи ва ле стаж за њен рад. Да ли она има пра во на
ста ро сну пен зи ју јер има ви ше од 68 го ди на жи во та? Ако има
пра во, мо лим Вас да ми ка же те шта тре ба да спре ми од до-
ку мен та ци је?

Од го вор: Пра во на уве ћа ну
на кна ду за по моћ и не гу дру-
гог ли ца је пр вен стве но ин ва-
лид ско пи та ње јер пра во мо гу
оства ри ти са мо ли ца ко ја по
про це ни ле ка ра ве шта ка има ју
100 од сто те ле сно оште ће ње
по јед ном осно ву, а ко ри сни-
ци су пра ва на по моћ и не гу
дру гог ли ца. Ме ђу тим, да ва-
њем од ре ђе них олак ши ца или
осло ба ђа њем од пла ћа ња не-
ких оба ве за по ро ди ца ма ко је
за чла на има ју и ли це ко је је
здрав стве но оште ће но и по
том осно ву оства ру ју од ре ђе-
на пра ва, ова пра ва су по при-
ми ла и со ци јал ни ка рак тер.
Док ле кар ве штак не по твр ди

да код Ва шег де те та по сто ји 
сто по стот но те ле сно оште-
ће ње по јед ном осно ву, Ва ше 
де те не ма пра во на уве ћа ну 
на кна ду за по моћ и не гу дру-
гог ли ца. С об зи ром на то да 
је Ва ша ћер ка са да ко ри сник 
по ро дич не пен зи је и на кна де 
за по моћ и не гу дру гог ли ца 
код Фон да ПИО, а не ви ше код 
цен тра за со ци јал ни рад, за 
сва да ља пра ва тре ба се обра-
ти ти Фон ду ПИО. Ако ле кар 
ве штак по твр ди да код Ва шег 
де те та по сто ји 100 од сто те-
ле сног оште ће ња по јед ном 
осно ву, уве ћа ни до да так ће те 
оства ри ти код над ле жног цен-
тра за со ци јал ни рад.

Од го вор: Тач но је да су се 
ви ше пу та ме ња ли про пи си у 
по гле ду сни же ња ста ро сне гра-
ни це за оси гу ра ни ке ко ји ра де 
на по сло ви ма на ко ји ма се стаж 
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем, 
а са мим тим и усло ви за оства-
ри ва ње пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња ових 
оси гу ра ни ка. По са да ва же ћим 
про пи си ма за оси гу ра ни ке ко ји 
су као Ви ра ди ли на рад ним ме-
сти ма где се стаж ра чу на са уве-
ћа ним тра ја њем 12/14 ста ро сна 

гра ни ца се сни жа ва за сва ких
пет го ди на про ве де них на овим
по сло ви ма за јед ну го ди ну. Ви
сте на овим по сло ви ма про ве-
ли 12 го ди на што зна чи да ста-
ро сна гра ни ца мо же да се сни-
зи за две го ди не, тј. мо ћи ће те
да иде те у ста ро сну пен зи ју ка-
да на вр ши те 63 го ди не жи во та.
Ово све, на рав но, под усло вом
да се про пи си до та да не ме ња-
ју, као и да до кра ја рад ног ве ке
ви ше не ра ди те на по сло ви ма
за ко је се стаж ра чу на са уве ћа-

Од го вор: За кон о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра-
њу про пи су је са мо усло ве за
оства ри ва ње пра ва из ПИО,
али не и под ко јим усло ви ма
оси гу ра ни ку пре ста је оси гу ра-
ње по си ли за ко на. Пре ма по-
да ци ма ко је на во ди те, Ви ис пу-
ња ва те услов за оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју у
Ср би ји. Ме ђу тим, пре ма За ко-
ну о ра ду, оси гу ра ње пре ста је
по си ли за ко на и за му шкар ца

и за же ну ка да на вр ше 65 го ди-
на жи во та и ако има ју нај ма ње 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња. То 
прак тич но зна чи да по За ко ну 
о ра ду Ви има те пра во да ра-
ди те до сво је 65. го ди не жи во-
та. При том по сло да вац ни је у 
оба ве зи да це ни чи ње ни цу да 
ли Ви ис пу ња ва те усло ве за 
пен зи ју и по про пи си ма дру ге 
др жа ве, ов де се ра ди ис кљу-
чи во о при ме ни на ци о нал них 
про пи са.

Од го вор: Услов за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи-
ју за оси гу ра ни ка же ну је ми-
ни мум 60 го ди на жи во та и 15 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Ва ша 
тет ка ис пу ња ва услов по осно-
ву го ди на жи во та јер је ста ри ја 
од 60 го ди на. Што се ти че рад-
ног ста жа, очи глед но да је по-
сре ди не ки не спо ра зум ко ји би 
пр во тре ба ло да по ку ша те да 
ре ши те са по сло дав цем. Уко-
ли ко се спор на си ту а ци ја не 
ре ши са по сло дав цем, а Ва ша 
тет ка сма тра да је оште ће на, 

цео слу чај тре ба при ја ви ти ин-
спек ци ји ра да. При том је вр ло
бит но да Ва ша тет ка рас по ла-
же до ка зи ма о ра ду код на ве-
де ног по сло дав ца као што су
уго во ри о ра ду или ре ше ња о
сту па њу на рад, од сеч ци о за-
ра да ма, ре ше ња о го ди шњем
од мо ру и сва дру га пи са на до-
ку мен та ко ја по твр ђу ју рад ни
од нос. Сва ка ко тре ба про ве-
ри ти и по дат ке ре ги стро ва не
у ба зи по да та ка ма тич не еви-
ден ци је у над ле жној фи ли ја ли
у Ћу при ји.

ним тра ја њем. Та ко ђе, тре ба на-
гла си ти да се вре ме про ве де но 
на бо ло ва њу не ра чу на у стаж 

са уве ћа ним тра ја њем, већ са-
мо вре ме ефек тив но про ве де-
но на ра ду.
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ВОЂА ХУНА 
„БИЧ БОЖЈИ”
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СУМПОРА
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ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

КОЊСКИ
ХОД

ИЗДАТИ
НАРЕДБУ

ИМЕ И
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ОЗНАКА
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МАЊА
ЖИЛА

УРЕЂИВАЧ
ИЗЛОГА

САВЕЗНА
АМЕРИЧКА 

ДРЖАВА

НОСИЛАЦ
НЕКЕ ИДЕЈЕ

ПРОМЕНЉИВА
РЕЧ, 

СИНГУЛАР

СКАНДИ-
НАВСКИ

НЕБЕСНИЦИ
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ДИНАСТИЈА

ФОТОГРАФИ-
САТИ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГРАД
У ЕГИПТУ

ГРАД
У РУМУНИЈИ

СИМБОЛ 
АЗОТА

СЛЕДБЕНИК
МАРИНИЗМА

ПРЕПРЕДЕЊАК
(ТУР.)

ЛИЧНА 
ЗАМЕНИЦА

ВРСТА 
ЖИВОТИЊА

СИМБОЛ 
РАДИЈУМА

ДРЖАВА
У АЗИЈИ

РАШЧЛАЊИ-
ВАЊЕ

ОЗНАКА
ЗА АЛТ

ВРСТА 
ЛИКЕРА

АТИНСКИ
ХЕРОЈ

ПУСТИЊСКА
ОБЛАСТ У 

ЕТИОПИЈИ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

МЕСТО КОД
ОМИША
КОЛА ЗА

МУНИЦИЈУ

ТВ ВОДИТЕЉ
МИЛАН

МАЂАРСКИ 
ЛИРИЧАР,

ЕНДРЕ

ИСИДОРА
СЕКУЛИЋ

АЛУМИНИЈУМ

ТОНА-МЕТАР 
(СКР.)

ЗАСУН НА 
ВРАТИМА

ИСТА СЛОВА

ОЗНАКА
ЗА ГАУС

СПОЈ ЖИВЕ СА
МЕТАЛИМА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: кумбара, Одоакар, маслина, пртинар, Енан, ра, 
Тир, пи, ек, Бо, т, н, ташна, трактор, настава, осмерац, старица, танин, пијаца, 
Маја, Ен, Ања, Ола, ке, смер, и, старт, шатор, и

СКАНДИНАВКА

Афо ри зми у при зми 
По ли тич ка си ту а ци ја у Ср би ји је за при чу. Тра ги ко мич-

ну!

Пен зи о не ри не ма ју мно го тро шко ва, за хва љу ју ћи
ма лим пен зи ја ма.

Срп ски стан дард је те жак. Те шко га је под не ти.

Срп ска при вре да мно го тр пи. Ми смо ју нач ки на-
род!

Ко руп ци ја је као ма шин ско уље. До бро под ма зу је.

На ше дру штво је пу но са ве сних љу ди. За то је то ли-
ко си ро ти ње.

Пен зи ја му тра је до пр вог – бир цу за.

Ср би ја је зе мља са не ви ђе ним по тен ци ја лом! Ни ко
га ни је ви део.

Па мет и ле по та мо гу да иду за јед но, али че сто не ће.

Свет ска еко ном ска кри за ни је од ју че. Кра де се де-
це ни ја ма.

Чу да су мо гу ћа! Воз из Бе о гра да ју че ни је ка снио.
Не вен Ши ја ков
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– да је нај ти ра жни ји пе ри о дич ни ча со-

пис на све ту „ADAC Mo tor welt”, ко ји још 

од 1945. из да је Ауто-мо то дру штво Не-

мач ке? Лист из ла зи јед ном ме сеч но у ти-

ра жу од бли зу 14 ми ли о на при ме ра ка.
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Пен зи о нер ски СОС
Ба ти на има два кра ја а пен зи ја два по чет ка.

Мом од ла ску у пен зи ју од ме не се ви ше ра ду је мој син. Тре ба му
не ко ко ће у се лу да чу ва ко зе.

Ни у ста рач ком до му за ме не не ма ме ста. Не до ра ста ми пен зи ја.

Мо ја др жа ва се за ду жу је код др жа ва у све ту. Ја са мо код ње. Са мо
смо код бо га сол вент ни.

Од пен зи је до пен зи је на ра ста ју ми тен зи је. Ле ка ри ни ка ко
да про на ђу узрок при ти ска.

Уда ла бих се за до бро сто је ћег пен зи о не ра. Ши фра „Слат ко вод на
ри ба“.

Ни је ми баш ста ло ко ли ка је пен зи ја ни ко ли ко ћу бр зо да је
ис тро шка рим. Бит ни је је ко ли ко ћу ду го да је при мам.

Мо је из гу бље не иде а ле ко на ђе, не ка без за хвал но сти за др жи.
Ђу ро Ми ле кић

До ско ци
Они што су па ли с Мар са до ка за ли су да на тој пла не ти има

жи во та.

Не при ја те љи ра зних бо ја по бољ ша ва ју ко ло рит на ше зе мље на
ме ђу на род ној сце ни.

Про бао сам дро гу и по ли ти ку. Ја ча по ли ти ка!

Тур ци нам се све те за уби ство ца ра Му ра та. Ту ку нас ТВ се ри ја ма.

Ле пе же не су не скром не. Хте ле би да бу ду и па мет не.

Жи вим од пен зи је, а умем и да се ша лим.

Тај филм ви ше не ће те гле да ти! Би о скоп ску са лу смо из да ли
за свад бе и ис пра ћа је.

Ни ко ни је не вин, док се не до ка же су прот но.

Жи вот те че да ље. Од ме не.

По чи ње пред из бор на тр ка. Мо ли се на род да се укло ни са ста зе!
Ра де Ђер го вић

Да ли сте зна ли ...

не са мо на ин тер не ту?

– да су нај ста ри је но ви не 

вре ме на? Ма га зин је штам пан у Ве-

– да је нај ти ра жни ји европ ски лист (а пе ти на свет ској ли-

– да исто ри ја срп ске по ро дич не 

– да је „Њу јорк тајмс”, осно ван 1851, до са да осво јио 94 Пу-

на све ту, „Пост-ок Ин ри кес 

не ци ји, 1768. го ди не.

 сти) тур ски „Хи ри јет” са ви ше од че ти ри ми ли о на и шестсто 

штам пе по чи ње ча со пи сом „Сла ве-

ли це ро ве на гра де, ви ше не го ије дан дру ги лист у све ту?

ТТид ни гар”, осно ва не 1645. 

хи ља да при ме ра ка днев но?

но-серб ски ма га зин”, чи ји је осни вач 

го ди не, од лу ком швед ског 

и уред ник био За ха ри је Ор фе лин, је-

пар ла мен та пре ста ле да из-

дан од нај о бра зо ва ни јих Ср ба свог 

ла зе у штам па ној фор ми 1. ја ну а ра 2007. и од та да су до ступ-

при ме ра ка.

ба им пре сив ни ти раж од око 30.000 

– да су „Ма ле но ви не” Пе ре То до ро-

– да на ли сти нај ти ра жни јих днев них 

– да лон дон ски „Тајмс”, јед не од нај ста ри јих и нај у ти цај ни-

ули ци про да ва ли кол пор те ри, би ле 

ми ли о на при ме ра ка овог ли ста.

ви ћа, пр ви сло бод ни, ко мер ци јал ни 

но ви на пр ва че ти ри ме ста за у зи ма ју ја-

јих бри тан ских, и јед не од нај у ва же ни јих днев них но ви на у јих бри тан ских, и јед не од нај у ва же ни јих днев них но ви на у 

су пре те ча про да је огла сног про сто-

лист у Кра ље ви ни Ср би ји, би ле пра-

пан ски ли сто ви, а пр ви на том спи ску је 

све ту, из ла зе од 1785. го ди не?

ра у штам пи и до сти за ле за оно до-

вље не по европ ским стан дар ди ма? 

„Јо ми у ри шим бун” са нај ве ћим ти ра жом 

ТТо су пр ве срп ске но ви не ко је су на 

на све ту? Сва ки дан се штам па ви ше од 14 


