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Уна шој зе мљи се обе ле жа ва ју др жав ни, вер-
ски и вој ни пра зни ци, а по њи хо вом бро ју
Ср би ја ула зи у ред др жа ва ко је не ма ју мно-

го не рад них да на у го ди ни на ме ње них пра зно ва-
њу, ма да се и да ље на све чан на чин обе ле жа ва ју
да ту ми зна чај них исто риј ских до га ђа ја.

По ред ус кр шњих пра зни ка ко ји под ра зу ме ва ју
два не рад на да на, Ве ли ки пе так и дру ги дан Ус кр-
са, у Ср би ји се од ове го ди не још осам пра знич-
них да на обе ле жа ва не рад но, од но сно сла ви ће-
мо два да на ду же у од но су на прет ход не го ди не.

У др жав не пра зни ке ко ји се обе ле жа ва ју не-
рад но спа да ју Но ва го ди на, 1. и 2. ја ну ар, Бо жић,

7. ја ну ар, Сре те ње – Дан др-
жав но сти, ко ји се од ове го ди-
не уме сто јед ног, обе ле жа ва
два да на, 15. и 16. фе бру а ра,
за тим Пра зник ра да, 1. и 2. мај,
као и Дан при мир ја у Пр вом
свет ском ра ту, 11. но вем бар,
ко ји је на ли сту др жав них пра-
зни ка увр штен ове го ди не, а
ко ји се ина че сла ви у свим др-
жа ва ма по бед ни ца ма. Ка ко се
у За ко ну о др жав ним и дру гим
пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би-
ји на во ди, ако је дан од да ту ма
на ве де них пра зни ка пад не у
не де љу, не ра ди се пр вог на-
ред ног рад ног да на.

У Ср би ји се пет пра зни ка обе ле жа ва рад но, а то
су Све ти Са ва, 27. ја ну а ра, Дан по бе де, 9. ма ја, Ви-
дов дан, 28. ју на, као и још два да ту ма до да та ове
го ди не – 22. април, Дан се ћа ња на жр тве хо ло ка у-
ста, ге но ци да и дру гих жр та ва фа ши зма у Дру гом
свет ском ра ту, и 21. ок то бар, Дан се ћа ња на срп-
ске жр тве у Дру гом свет ском ра ту.

Иако ове го ди не пра зну је мо два да на ду же у
од но су на про шлу, Ср би ја се са 10 не рад них да на
го ди шње не на ла зи у гор њем де лу ле стви це ка да

је број не рад них др жав них пра зни ка у пи та њу. Та-
ко, на при мер, Фран цу ска, Ита ли ја и Бра зил има ју
11 не рад них да на у го ди ни, за дан ис пред њих су
Ру си ја и Шпа ни ја, Швај цар ци и Шпан ци го ди шње
пра зну ју 13 да на, а Сло вен ци и Хр ва ти дан ду же.
У ран гу са на ма, ма кар ка да је број пра знич них
да на у пи та њу, на ла зе се Сје ди ње не Аме рич ке
Др жа ве са 10 не рад них да на го ди шње, док дан
ма ње од нас не рад но пра зну ју Нем ци. На дру гом
кра ју ска ле на ла зе се Ја пан ци и Фи ли пин ци са 15,
док се убе дљи во нај ви ше пра зни ка не рад но обе-
ле жа ва у Ки ни, чак 25. Ме ђу тим, ни је увек све као
што из гле да, па та ко Ки не зи да би ужи ва ли у ових

при ма мљи вих 25 не-
рад них да на, тре ба да
ра де и у не ке да не ви-
кен да. У Ру си ји се, пак,
чак три да на пра зну је
8. март.

Без об зи ра на др жав-
но уре ђе ње зе мље, да
ли је у пи та њу ре пу бли-
ка или мо нар хи ја, у ве-
ли ком бро ју европ ских
др жа ва нај ве ћи број
не рад них да на од ла зи
на нај зна чај ни је вер ске
да ту ме.

Пра зни ци се би ра ју
и на осно ву кул тур не

тра ди ци је, па се та ко, ре ци мо, у Не па лу, од три-
де се так пра знич них да на го ди шње, не рад но про-
сла вља и Дас ха ин, пет на е сто днев ни фе сти вал у
част по бе де бо го ва и бо ги ња над де мо ни ма.

Пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, нај ма ње не рад-
них да на је у Су да ну и на Аља сци, ко ји има ју са мо је-
дан, од но сно два пра знич на да на, та ко да с пра вом
мо же мо ре ћи да је на ша зе мља у „злат ној” сре ди ни.

Ј. Мек Ке вит

В. Ка дић

ПРА ЗНО ВА ЊЕ КОД НАС И У СВЕ ТУ

Ср би ја у злат ној сре ди ни

СРЕЋНИ УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ!
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До но ше њем за ко на
о со ци јал ном
пред у зет ни штву би ла 
би „отво ре на вра та”
љу ди ма из
мар ги на ли зо ва них
гру па

Око 700.000 љу ди у Ср-
би ји, или ско ро сва ка 
де се та осо ба, на не ки 

на чин за ви си од по мо ћи др жа-
ве, око 1.600.000 пен зи о не ра 
и 700.000 не за по сле них „из-
др жа ва” 1.700.000 за по сле них, 
си ва еко но ми ја и рад „на цр но” 
„цве та ју” – што све упу ћу је на 
то да је по след њи мо ме нат за 
пред у зи ма ње кон крет них ак ци-
ја у ци љу пре ва зи ла же ња ових 
про бле ма. Со ци јал но пред у-
зет ни штво, ко је се и у раз ви-
је ним зе мља ма по ка за ло као 
до бар мо дел за за по шља ва ње 
и при хо до ва ње пре све га те же 
за по шљи вих, тзв. мар ги на ли зо-
ва них гру па, је дан је од на чи на 
ка ко би мо гло да се до при не се 
по бољ ша њу со ци јал не кар те и 
еко ном ских при ли ка со ци јал но 
угро же них. А њих је у на шој зе-
мљи све ви ше, и то не из го ди не 
у го ди ну, не го чак из да на у дан, 
ре кла је на ску пу у Кон фе рен-
циј ском цен тру „Да нас” Су за на 
Па у но вић, по моћ ни ца ми ни-
стра у Ми ни стар ству ра да и со-
ци јал не по ли ти ке.

– Од апри ла про шле го ди не, 
ка да је усво јен но ви За кон о со-
ци јал ној за шти ти, број ко ри сни-
ка со ци јал не по мо ћи по ве ћан 
је за 25 од сто, а по ло ви ну тог 
бро ја чи ни рад но спо соб но ста-
нов ни штво. Од 2004. го ди не до 
са да по рас тао је и број по ро ди-
ца ко је су се обра ти ле цен три ма 
за со ци јал ни рад: та да их је би ло 
47.000, а у фе бру а ру ове го ди не 
ви ше од 90.000. У Ср би ји је та да 
би ло 116.000 љу ди ко ји су жи ве-
ли од со ци јал не по мо ћи, а са да 
тај број из но си 225.000. По себ но 
за бри ња ва по пу ла ци ја од 18 до 
50 го ди на, ко јих је 43 од сто ме ђу 
ко ри сни ци ма со ци јал не по мо ћи 
(ра ни је их је би ло 33 про цен та), 

а нај ве ћи број чи не не за по сле-
на ли ца. И ове го ди не ће сви 
ко ји при ма ју со ци јал ну по моћ 
би ти збри ну ти јер је из бу џе та 
у те свр хе из дво је но ви ше од 26 
ми ли јар ди ди на ра, али пра во би 
ре ше ње би ло ка да би они из ме-
ђу 18 и 50 го ди на, ко ји су рад но 
спо соб ни, а чи не тре ћи ну укуп-
ног бро ја ко ри сни ка со ци јал не 
по мо ћи, би ли опет упо сле ни – 
на гла си ла је Су за на Па у но вић.

За ме ник гра до на чел ни ка Бе о-
гра да, Ми лан Кр ко ба бић, ис та као 
је да град из два ја знат на сред ства 
за со ци јал на да ва ња и на вео да је 
за 65.000 пен зи о не ра из дво је но 
че ти ри пу та по 4.000 ди на ра и за 
ту ме ру град је дао 10 ми ли о на 
евра, а знат на сред ства (око се-
дам ми ли о на евра) из дво је на су 
и за же не на труд нич ком бо ло ва-
њу да не би при ма ле за тре ћи ну 
ма њу пла те не го да ра де.

– У пла ну је до но ше ње за ко на 
о со ци јал ном пред у зет ни штву, 
ко ји је тре нут но у „кро ки” фа зи, а 
ко ји ће „отво ри ти вра та” за љу де 
из мар ги на ли зо ва них со ци јал-
них гру па да мо гу јеф ти но, бр зо 
и ла ко да до ђу до за по сле ња. У 
пла ну је да се у на ред не две го-
ди не на овај на чин за по сли око 
17.000 љу ди у Бе о гра ду, што је 
око је дан од сто не за по сле них, 
а ме ђу њи ма и 6.000 ин ва ли да 

– ре као је за ме ник гра до на чел-
ни ка Ми лан Кр ко ба бић.

Ди рек тор ка Фон да ПИО, Дра-
га на Ка ли но вић, ис та кла је да
сва ка де се та осо ба у Ср би ји до-
би ја не ку вр сту со ци јал не по мо-
ћи од др жа ве.

– Део со ци јал них да ва ња ре-
а ли зу је се пре ко Фон да, па та ко
на кна де за ту ђу по моћ и не гу
при ма око 75.000 ко ри сни ка, за
те ле сно оште ће ње око 88.500
ко ри сни ка, а у 2011. го ди ни ис-
пла ће не су на кна де по греб них
тро шко ва за по ро ди це 72.100
пре ми ну лих пен зи о не ра. Со ци-
јал но пред у зет ни штво би би ло
јед но од ре ше ња и за то је нео п-
ход но да по сто ји прав ни оквир,
од но сно за кон ска ре гу ла ти ва
за ову вр сту по сла ко ји је у све-
ту ве о ма це њен. Да ка жем са мо
по да так да у Ве ли кој Бри та ни ји,
по сле две де це ни је раз во ја со-
ци јал ног пред у зет ни штва, да нас
по сто ји 62.000 со ци јал них пред-
у зе ћа раз ли чи тих де лат но сти
што је пет од сто свих пред у зе ћа у
овој зе мљи, а ко ја оства ру ју при-
ход од 27 ми ли јар ди фун ти го ди-
шње. Под се ти ла бих да је Фонд, у
де це ни ја ма ка да је имао фи нан-
сиј ских мо гућ но сти, на мен ски
из два јао сред ства од до при но са
за осни ва ње, рад и раз вој тзв.
за штит них ра ди о ни ца. У пе ри-

о ду 1969–2000. го ди не Фонд је
уче ство вао у из град њи и опре-
ма њу 125 за штит них ра ди о ни ца,
ко је су за по шља ва ле осо бе са
ин ва ли ди те том у ци љу њи хо ве
со ци ја ли за ци је, ре ха би ли та ци је
и пре вен ци је ин ва лид но сти, али
и ра ди еко ном ског ин те ре са јер
су они при вре ђи ва ли. На хи ља-
де љу ди ко ји су има ли по себ не
со ци јал не и здрав стве не по тре-
бе би ло је рад но ан га жо ва но у
овим за штит ним ра ди о ни ца ма
и та ко је се би обез бе ђи ва ло ег-
зи стен ци ју. При том, ни су би ли
ди рект ни ко ри сни ци со ци јал не
по мо ћи, већ им је би ло омо гу ће-
но да се са ми из др жа ва ју сво јим
ра дом. За штит не ра ди о ни це од
2003. го ди не ни су под ин ге рен-
ци јом Фон да, али и да нас има мо
по слов ну са рад њу са са мо стал-
ним прав ним ли ци ма ко ја за-
по шља ва ју осо бе са ин ва ли ди-
те том – ис та кла је ди рек тор ка
Дра га на Ка ли но вић.

Пот пред сед ник Асо ци ја ци-
је ма лих и сред њих пред у зе ћа,
Ми лан Кне же вић, ре као је да је
за бри ња ва ју ће што је од по чет-
ка ове го ди не ви ше пред у зе ћа
за тво ре но не го што је отво ре-
но, оце нив ши да је нео п ход но
из вр ши ти ком плет ну по ре ску
ре фор му.

Ве сна Ана ста си је вић

У КОН ФЕ РЕН ЦИЈ СКОМ ЦЕН ТРУ „ДА НАС” О МАР ГИ НАЛ НИМ ГРУ ПА МА И СО ЦИ ЈАЛ НОМ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВУ

Шанса за нова радна места



4 15. април 2012.  ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

Про шле го ди не Фон ду 
ПИО под не то укуп но 
3.098.899 обра за ца: 
2.796.617 за за по сле не, 
189.353 за са мо стал не 
де лат но сти и 112.929
за по љо при вред ни ке

Од по чет ка апри ла ове,
као и сва ке го ди не, по-
сло дав ци ма је по чео да

те че по след њи ме сец ро ка за
пре да ју по да та ка о ста жу оси-
гу ра ња, за ра да ма и упла ће ним
до при но си ма – обра зац М-4 за
за по сле не у 2011. го ди ни. На-
и ме, За ко ном о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу про-
пи са но је да се овај обра зац
до ста вља до 30. апри ла те ку ће
го ди не за прет ход ну го ди ну за
оси гу ра ни ке за по сле не, а за
оси гу ра ни ке са мо стал них де-
лат но сти и оси гу ра ни ке по љо-
при вред ни ке до 30. ју на.

Већ је уоби ча је но да у пр вој
по ло ви ни апри ла на шал те ри ма
Фон да где се овај обра зац пре-
да је не вла да ју ве ли ке гу жве
јер нај ве ћи број по сло да ва ца,
по пра ви лу, че ка по след њи час
за њи хо ву пре да ју, та ко да гу-
жве на ста ју по след њих април-
ских да на, ка же Жељ ко Си мић,
на чел ник Оде ље ња за ма тич ну
еви ден ци ју у Сек то ру за оства-
ри ва ње пра ва из ПИО.

– Због то га, пра ву гу жву оче-
ку је мо тек у дру гој по ло ви ни
ме се ца. Уоби ча је но је да се са
пре да јом при ја ва М-4 пр во по-
ја ве по сло дав ци са ма лим бро-
јем за по сле них, док се ве ћи по-
сло дав ци обич но ја вља ју пред
крај ро ка. Ина че, про шле го ди-
не Фон ду су под не ти обра сци
М-4 за укуп но 3.098.899 ли ца за
2010. и ра ни је го ди не. Од укуп но
пре да тих про шло го ди шњих М-4
обра за ца, 2.796.617 би ло је за за-
по сле не, 189.353 за са мо стал це
и 112.929 за по љо при вред ни ке
– об ја шња ва Жељ ко Си мић.

До га ђа се и да је по сло да вац 
уред но упла тио до при но се за-
по сле ни ма, али ни је пре дао 
до каз о то ме, то јест М-4, та ко 
да по да ци о то ме ни су ре ги-
стро ва ни у ма тич ној еви ден-
ци ји, па за по сле ни код та квог 
по сло дав ца при ли ком про ве ре 
сво јих по да та ка у Фон ду мо гу 
по гре шно за кљу чи ти да он ни 
за тај пе ри од ни је упла тио до-
при нос. То је је дан од раз ло га 
због ко јих при ја ве тре ба под не-

ти у про пи са ним ро ко ви ма јер 
ће са мо у том слу ча ју еви ден-
ци ја ко ја се во ди у Фон ду би ти 
тач на и ажур на и сви они на ко-
је се од но си та еви ден ци ја има-
ће пра ву ин фор ма ци ју о сво јим 
по да ци ма.  

– Дру ги, јед на ко ва жан раз-
лог за уред но до ста вља ње при-
ја ва М-4 је сте што је упра во 
не пот пу на еви ден ци ја о ста жу 
оси гу ра ња и за ра да ма у ма тич-
ној еви ден ци ји (узро ко ва на ти-
ме што по сло да вац ни је под нео 
при ја ву М-4) нај че шћи раз лог 
што се на ре ше ње о пен зи о ни-
са њу не кад ду го че ка. Јер, усло-
ви за сти ца ње пра ва на пен-
зи ју це не се и ње на ви си на се 

утвр ђу је ис кљу чи во на осно ву 
по да та ка уне тих у ма тич ну еви-
ден ци ју – по ја шња ва Си мић. 

Да би по сло дав ци што бр же и 
што ефи ка сни је оба ви ли по сао 
пре да је при ја ве М-4, РФ ПИО им 
је омо гу ћио да пре под но ше ња 
при ја ве из вр ше кон тро лу по да-
та ка ко је су уне ли у њу пре ко 
ин тер нет апли ка ци је, од но сно 
пре ко сај та Фон да www.pio.rs.

– При ли ком ове про ве ре про-
грам ски се кон тро ли шу по да ци 

уне ти у при ја ву М-4 и по сло дав-
ци до би ја ју по врат ну ин фор-
ма ци ју да ли је она пра вил но 
по пу ње на или има гре ша ка, са 
оба ве ште њем о вр сти гре шке. 
На кон што ис пра ви на овај на-
чин уоче не гре шке, по сло да вац 
мо же да по но ви цео по сту пак и 
тек ка да по да ци бу ду пот пу но 
ис прав ни, при ја ву М-4 под но-
си над ле жној фи ли ја ли Фон да. 
За хва љу ју ћи то ме по сло да вац 
мо же са мо јед ним до ла ском да 
за вр ши сво је го ди шње оба ве зе 
пре да је обра сца М-4. Од сре ди-
не 2010. го ди не, ка да је уве де на 
ова мо гућ ност кон тро ле, око 
12.000 по сло да ва ца из вр ши ло 
је про ве ре и уса гла ша ва ња М-4 

обра сца овим пу тем – на гла ша-
ва Жељ ко Си мић.

При ја ве М-4 под но се се ис по-
ста ви, од но сно фи ли ја ли Фон да 
на чи јој те ри то ри ји се на ла зи 
се ди ште по сло дав ца, од но сно 
ње го ве по слов не је ди ни це. По-
да ци мо гу да се до ста ве у елек-
трон ској или пи са ној фор ми. 
Не по што ва ње ро ка за пре да ју 
ових по да та ка сма тра се пре-
кр ша јем за ко ји су пред ви ђе не 
нов ча не ка зне – од 10.000 до 

800.000 ди на ра за по сло дав це и 
од 2.500 до 50.000 ди на ра за од-
го вор но ли це код по сло дав ца .

У Фон ду ће по сле ис те ка ро ка
би ти  про ве ре но ко је од по сло-
да ва ца ове го ди не „за бо ра вио” 
сво ју оба ве зу. За про шлу го ди ну 
је 120.335 по сло да ва ца би ло у 
оба ве зи да под не се при ја ву М-4. 
Оба ве зу је ис пу ни ло 93.668 по-
сло да ва ца, док 25.748 ни је под-
не ло по тре бан обра зац о ста жу, 
за ра да ма и пла ће ним до при-
но си ма за сво је рад ни ке. Фонд  
ПИО је ре а го вао и на адре се 
10.074 „за бо рав них” упу тио опо-
ме не на ко је су ре а го ва ла 5.244 
по сло дав ца. Под не те су 533 пре-
кр шај не при ја ве. В. А.

ДО КРА ЈА АПРИ ЛА ПО СЛО ДАВ ЦИ МА У СР БИ ЈИ ТЕ ЧЕ РОК ЗА ПРЕ ДА ЈУ М-4 ОБРА ЗА ЦА ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ

Кон тро ла елек трон ским
пу тем убр за ва по сту пак



Пла ни ра ни при ход
од до при но са из но сио
49 ми ли јар ди ди на ра, 
на пла ће но 50 ми ли јар ди,
што је за 1,9 од сто 
ви ше од пла на

Фи нан сиј ски из ве штај Фон да ПИО
за пр ва два и по ме се ца ове го ди не
охра бру је: од до при но са се у ка су

ове уста но ве сли ло ви ше па ра од пла ни ра-
ног, та ко да је за ис пла ту пен зи ја из бу џе та
по ву че но ма ње нов ца, ка же Иван Ми мић,
фи нан сиј ски ди рек тор Фон да ПИО:

– Пла ћа ње по ре за и до при но са је за-
кон ска оба ве за по сло да ва ца и ни ка ко не
сме би ти оста вље на њи хо вој до број во љи
и са ве сти. Као јав ни при хо ди од ко јих се
фи нан си ра ју пра ва из пен зиј ског, ин ва-
лид ског и здрав стве ног оси гу ра ња, мо-
ра ју ре дов но да се пла ћа ју, јер што је њи-
хо ва на пла та бо ља, ве ћи су и при хо ди из
ко јих се фи нан си ра ју ова пра ва. По чет ком
ове го ди не на пла та до при но са је не што
бо ља не го про шле и ра ни јих го ди на. За
пр ва два и по ме се ца, ре ци мо, пла ни ран
је при ход од до при но са од 49 ми ли јар ди
ди на ра, а на пла ће но је 50 ми ли јар ди, што
је за 1,9 од сто ви ше. По што је на пла та из-
вор них при хо да би ла бо ља од пла ни ра-

не, из бу џе та смо по ву кли 3,2 ми ли јар де
ма ње за ис пла ту пен зи ја. Сма трам да је
бо ља на пла та до при но са ре зул тат јав ног
об ја вљи ва ња спи ска ду жни ка, што ће По-
ре ска упра ва убу ду ће ра ди ти квар тал но,
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 – сма тра ди-
рек тор Ми мић.

Уко ли ко би се ова кве тен ден ци је у на пла ти
до при но са на ста ви ле то ком го ди не, из ве сно
је да би из бу џе та тре ба ло упла ћи ва ти знат но
ма ње сред ста ва од пла ни ра ног. Ин ди ци је да
ће се то за и ста до го ди ти по сто је – пре све га
хра бри на ме ра да се уве де кон тро ла ко ја би
по сло дав ци ма оне мо гу ћи ла да за по сле ни ма
упла те пла те без при па да ју ћих до при но са.

В. Ана ста си је вић
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Иван Ми мић

ПО ЧЕТ КОМ ГО ДИ НЕ ПО БОЉ ША НА НА ПЛА ТА ИЗ ВОР НИХ ПРИ ХО ДА ФОН ДА ПИО

Бо ља на пла та до при но са

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње је за кљу чио уго вор о ис пла ти
пен зи ја, нов ча них на кна да из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и спро во ђе њу ад ми-
ни стра тив них за бра на за кре ди те одо бре не
пен зи о не ри ма са три де сет две бан ке.

Овим уго во ром су, по ред оста лог, ре гу ли са-
не оба ве зе Фон да и бан ке у ве зи са ис пла том
пен зи ја и нов ча них на кна да ко ри сни ци ма ко-
ји ма се ис пла та вр ши пре ко те ку ћег ра чу на.

Да би пен зи ја на вре ме би ла упла ће на на
но ви те ку ћи ра чун код дру ге бан ке, ко ри-
сник пен зи је ко ји же ли да про ме ни те ку ћи
ра чун тре ба да по сту пи на сле де ћи на чин:
на дан ва лу те ис пла те пен зи је (пр ви дан ис-
пла те на те ку ће ра чу не) да за тво ри те ку ћи
ра чун у бан ци, при ба ви по твр ду о из ми ре-
ним оба ве за ма пре ма бан ци у ко јој је уга-
сио, од но сно от ка зао те ку ћи ра чун, и при-
ба ви по дат ке о но вом те ку ћем ра чу ну ко ји је
отво рио у дру гој бан ци, и све на ве де но до-
ста ви слу жби за ис пла ту пен зи ја у над ле жној

фи ли ја ли, од но сно слу жби фи ли ја ле пре ма
ме сту пре би ва ли шта.

Уко ли ко ко ри сник пен зи је не по сту пи на
на ве де ни на чин, Фонд ПИО не ће има ти бла го-
вре ме но по дат ке о про ме ни те ку ћег ра чу на и
на ред на упла та пен зи је ће се из вр ши ти на већ
уга шен, од но сно от ка зан те ку ћи ра чун.

У слу ча ју да Фонд упла ти пен зи ју на већ уга-
шен, од но сно от ка зан те ку ћи ра чун, бан ка је

у скла ду са уго во ром ду жна да ова упла ће на
сред ства вра ти Фон ду.

Унос по да та ка за вра ће ну пен зи ју, као и
унос по да та ка о про ме ни те ку ћег ра чу на вр-
ши слу жба за ис пла ту пен зи ја у над ле жној фи-
ли ја ли, од но сно слу жби фи ли ја ле.

Ис пла та вра ће не пен зи је са уга ше ног, од но-
сно от ка за ног те ку ћег ра чу на вр ши се на но ви
те ку ћи ра чун ко ри сни ка пен зи је у на ред ном
тер ми ну на кнад не ис пла те пен зи је, од но сно
на кон об ра де по да та ка о про ме ни те ку ћег ра-
чу на, до ста вље них од стра не ко ри сни ка пен-
зи је у слу жбу за ис пла ту пен зи ја у над ле жној
фи ли ја ли, од но сно слу жби фи ли ја ле.

Ре дов на и на кнад на ис пла та пен зи ја за ка-
те го ри ју за по сле них је 10. и 25. у ме се цу, за
ка те го ри ју са мо стал них де лат но сти ре дов на
ис пла та је од 1. до 4, а на кнад на од 20. до 22. у
ме се цу, за ка те го ри ју по љо при вред ни ка и ко-
ри сни ка вој них пен зи ја ре дов на ис пла та пен-
зи ја је 6, а на кнад на од 20. до 22. у ме се цу.

Г. О.

БЛА ГО ВРЕ МЕ НА ПРО МЕ НА ТЕ КУ ЋЕГ РА ЧУ НА

Ка да је нај бо ље за тво ри ти ра чун
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актуелно

По след њи ста ти стич ки по-
да ци по ка зу ју да је у фе-
бру а ру ове го ди не у Ср би-

ји би ло укуп но 1.687.686 пен зи-
о не ра, од ко јих је 965.947 ко ри-
сни ка ста ро сне пен зи је, 350.385
ин ва лид ске, и 371.354 ко ри сни ка
по ро дич не пен зи је, што ука зу је
да се на ста вља тренд сма ње ња
ин ва лид ских пен зи о не ра.

Као што је по зна то, од ше зде-
се тих до осам де се тих го ди на
про шлог ве ка број ин ва лид ских
пен зи о не ра се по ве ћа вао, те је
1989. про це нат њи хо вог уче-
шћа у укуп ном бро ју ко ри сни ка
пен зи ја био мак си ма лан и из но-
сио је 41,25 од сто, а зна чај ни ји
пад усле дио је тек сре ди ном де-
ве де се тих. Од нос ин ва лид ских
пен зи о не ра у од но су на уку пан
број пен зи о не ра на кра ју 2011.
био је 21 од сто, а у фе бру а ру
ове го ди не, за јед но са ка те го-
ри јом про фе си о нал них вој ни ка,
из но сио је 20,8 про це на та. Пре-
ма про јек то ва ном сма ње њу, до
кра ја го ди не би ће 20 од сто ко-
ри сни ка ин ва лид ске пен зи је од
укуп ног бро ја пен зи о не ра.

Пре ма ре чи ма др Ди ке Ка-
је ви ћа, на чел ни ка Оде ље ња
за ме ди цин ско ве шта че ње РФ
ПИО, об ја шње ње ле жи пре све-
га у За ко ну о ПИО ко ји је до нет
2003. го ди не.

– Од те го ди не су кри те ри ју ми
стро жи, а рад на спо соб ност се
це ни пре ма про ме на ма у здрав-
стве ном ста њу оси гу ра ни ка, не
узи ма ју ћи у об зир струч ну спре-

му, од но сно по сао ко ји оси гу-
ра ник оба вља. По за ко ну, ин ва-
лид ност по сто ји кад код оси гу-
ра ни ка на ста не пот пу ни гу би так 
рад не спо соб но сти, од но сно 
кад код про фе си о нал ног вој ног 
ли ца на ста не пот пу ни гу би так 
спо соб но сти за про фе си о нал-
ну вој ну слу жбу, због про ме на у 
здрав стве ном ста њу про у зро ко-
ва них по вре дом на ра ду, про фе-
си о нал ном бо ле шћу, по вре дом 

ван ра да или бо ле шћу, ко је се не 
мо гу от кло ни ти ле че њем или ме-
ди цин ском ре ха би ли та ци јом. За-
кон ја сно пра ви и раз ли ку из ме-
ђу ин ва лид но сти ко ја је на ста ла 
као по сле ди ца по вре де на ра ду, 
или про фе си о нал ног обо ље ња, 
и оста лих узро ка ин ва лид но сти – 
об ја шња ва др Ка је вић.

У фе бру а ру је про сеч на ин ва-
лид ска пен зи ја за ка те го ри ју за по-
сле них из но си ла 21.749 ди на ра, 

а за про фе си о нал на вој на ли ца 
40.826 ди на ра. За исти ме сец су 
ин ва лид ски пен зи о не ри из ка те-
го ри је са мо стал них де лат но сти у 
про се ку при ми ли 22.834, а по љо-
при вред ни ци 10.104 ди на ра.

– Од свих зе ма ља у окру же-
њу, од но сно ре пу бли ка бив ше 
СФРЈ, ми има мо нај ма њи про це-
нат ин ва лид ских пен зи о не ра од 
укуп ног бро ја ко ри сни ка пен зи-
ја, пре ци зни је 20,8 од сто, из у зев 
Ре пу бли ке Срп ске у ко јој тај про-
це нат из но си 17 од сто. Пре ма по-
след њим по да ци ма Фон да ПИО, у 
2010. го ди ни ин ва лид ност је у нај-
ве ћој ме ри би ла узро ко ва на раз-
ли чи тим бо ле сти ма – ви ше од 97 
од сто у укуп ној струк ту ри узро ка. 
По вре да на ра ду је у 2010. би ла 
узрок ин ва лид но сти у 1,29 од-
сто, про фе си о нал на бо лест у 0,22 
од сто, по вре да ван ра да у 1,06, а 
по вре да ван ра да у са о бра ћа ју у 
0,24 про цен та слу ча је ва. По след-
њих го ди на су као узрок ин ва-
лид но сти нај за сту пље ни је бо ле-
сти кар ди о ва ску лар ног си сте ма, 
за тим ту мо ри, а на тре ћем ме сту 
су ду шев не бо ле сти – на во ди др 
Ди ка Ка је вић.

Ј. Оцић

МЕ ДИ ЦИН СКО ВЕ ШТА ЧЕ ЊЕ У РФ ПИО

Ма ње ин ва лид ских пен зи о не ра

Потпуни губитак радне способности
Пра во на ин ва лид ску пен зи ју оства ру је се ка да се утвр ди пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти до

го ди на жи во та по треб них за оства ри ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју – ако је узрок ин ва лид но сти 

по вре да на ра ду или про фе си о нал но обо ље ње, без об зи ра на ду жи ну ста жа, а ако је ин ва лид ност

по сле ди ца бо ле сти или по вре де ван по сла, по треб но је нај ма ње пет го ди на ста жа.

Из у зе так су оси гу ра ни ци код ко јих је ин ва лид ност на ста ла пре 30. го ди не жи во та: за оне ста ро сти

до 20 го ди на по треб на је нај ма ње јед на го ди на ста жа оси гу ра ња, до 25 го ди на – две го ди не, а до 

30 го ди на – три го ди не ста жа оси гу ра ња.

За кон про пи су је кон трол ни пре глед у ро ку до три го ди не, из у зе так су ста ри ји од 58 го ди на и они 

чи је ди јаг но зе не ука зу ју да ће рад на спо соб ност би ти по бољ ша на. Зах тев за кон тро лу ша ље се по

слу жбе ној ду жно сти, уз по зив и оба ве ште ње ко ју до ку мен та ци ју тре ба при пре ми ти. Уко ли ко се

ли це не ода зо ве по зи ву или нео прав да но из о ста не, об у ста вља се ис пла та пен зи је.

Про фе си о нал на вој на ли ца сти чу пра во на ин ва лид ску пен зи ју ка да се код њих утвр ди 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 по сло ве ко је

оба вља ју ци вил на ли ца. Са мо ко ри сни ци ин ва лид ске пен зи је из ка те го ри је про фе си о нал них вој них

ли ца не ма ју оба ве зан кон трол ни пре глед у ро ку од три го ди не, осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним

Пра вил ни ком о ве шта че њу. Пред сед ник Ви ше вој но-ле кар ске ко ми си је да је пред лог за ве шта че ње

(обра зац 1), а ле ка ри ве шта ци Фон да ПИО оба вља ју ве шта че ње и да ју и ко нач ну оце ну.

Просторије

и на Но вом

Бе о гра ду
По чет ком мар та, у згра ди 

Ре пу блич ког фон да ПИО на 

Но вом Бе о гра ду, фор ми ра-

на је но ва слу жба Сек то ра за 

ме ди цин ско ве шта че ње. Овај

део Сек то ра ра ди ис кљу чи во

ве шта че ња по тре бе за по мо-

ћи и не гом дру гог ли ца, и за

пра ва ко ри сни ка цен та ра за

со ци јал ни рад. Про сто ри је

ове слу жбе на ла зе се у Бу ле-

ва ру умет но сти број 10, улаз 

3, с боч не стра не згра де. За 

осо бе за ко је се из ме ди цин-

ске до ку мен та ци је ви ди да

су не по крет не, од но сно да

не мо гу са ме да до ђу у Фонд

ПИО, за по сле ни у де лу Сек то-

ра за ме ди цин ско ве шта че ње 

на Но вом Бе о гра ду, као што

је и до са да би ла прак са, ор-

га ни зу ју кућ не по се те.
Др Ди ка Ка је ви ћ
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Грађани овог
војвођанског места 
више неће морати да 
путују да би обавили 
послове из пензијског
и инвалидског
осигурања

Ви ше од 17.000 гра ђа на из 
12 ме ста оп шти не Жи ти-
ште има мо гућ ност да, од 

10. апри ла ове го ди не, оства-
ри пра ва из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња бли же 
свом ме сту ста но ва ња. На и ме, 
зре ња нин ска Фи ли ја ла Ре пу-
блич ког фон да ПИО отво ри ла је 
ис по ста ву у цен тру Жи ти шта, у 
згра ди Оп шти не, на адре си Ца-
ра Ду ша на 15.

– Ово је пра ви при мер ка-
ко се гра ђа ни ма при бли жа ва ју 
уста но ве ко је су до са да би ле 
фи зич ки уда ље не. Мно го је ве-
ћи зна чај отва ра ња кан це ла ри-
је ис по ста ве Фи ли ја ле РФ ПИО 
Зре ња нин у Жи ти шту, не го што 
је из два ја ње јед не кан це ла ри је 
за њи хов рад. Тим ге стом је ло-
кал на са мо у пра ва у са рад њи 
са Фон дом ПИО омо гу ћи ла гра-
ђа ни ма да лак ше и ефи ка сни је 
оба ве по сло ве из пен зиј ско ин-
ва лид ског оси гу ра ња и да при 
то ме не ма ју до дат не тро шко ве 
пу то ва ња у ве ће цен тре – ре као 
је Ми ро слав Ва син, по кра јин-
ски се кре тар за рад, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва 
при ли ком отва ра ња ис по ста ве. 
Он је на гла сио да ово тре ба да 
бу де мо дел за сва ме ста по пут 
Жи ти шта, ка ко би и у њи ма гра-
ђа ни до сто јан стве но, без ве ћих 
нов ча них из да та ка и мал тре ти-
ра ња око пу то ва ња, оства ри ли 
сво ја пра ва. 

Ми лан Зве кић, ди рек тор Фи-
ли ја ле Зре ња нин, ис та као је да 
ће са да око 3.500 ко ри сни ка 
пен зи ја и око 5.000 оси гу ра ни-
ка из оп шти не Жи ти ште зна тан 
део по сло ва из де ло кру га ра да 
Фон да ПИО мо ћи да оба ве у ло-
кал ној кан це ла ри ји. Ви ше не ће 
мо ра ти да пу ту ју у Зре ња нин да 
би ура ди ли при ја ву-од ја ву на 

оси гу ра ње, или да би оства ри-
ли увид у по дат ке о ста жу оси гу-
ра ња код Фон да, што је по себ но 
ва жно за оне оси гу ра ни ке ко ји 
се при пре ма ју да оду у пен зи-
ју. Та ко ђе, ко ри сни ци услу га 
Фон да у но вој ис по ста ви мо гу 
под но си ти све вр сте зах те ва за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО, и 
до би ти све вр сте по твр да, из ме-
ђу оста лих и о ви си ни пен зи је.

По себ на но ви на је да ће се у 
Жи ти шту, пр ви пут у јед ној ис-
по ста ви Ре пу блич ког фон да 
ПИО, од ре ђе ним рад ним да ни-
ма у не де љи оба вља ти и ме ди-
цин ско ве шта че ње под не тих 
зах те ва за нов ча ну на кна ду за 
по моћ и не гу дру гог ли ца.

– Зна мо да се ра ди о бо ле сним 
љу ди ма, ко ји се уз то те шко кре-
ћу и има ју про блем да се до ве зу 
и стиг ну до Зре ња ни на. По тру-
ди ће мо се да им олак ша мо та-
ко што ће мо им омо гу ћи ти ве-
шта че ње на шег ле ка ра у ме сту 
ста но ва ња, или бар што бли же 
ме сту њи хо вог ста но ва ња – ис-
та као је Ми лан Зве кић, за хва-
љу ју ћи при том чел ним љу ди ма 
ло кал не са мо у пра ве Жи ти шта 
на усту пље ној про сто ри ји.

Дра ган Ми лен ко вић, пред-
сед ник оп шти не Жи ти ште, ко-
ја је, пре ма ње го вим ре чи ма,
де мо граф ски де ва сти ра на и
где се нај ве ћи број жи те ља
ба ви по љо при вред ном про-
из вод њом, та ко ђе је за до во-
љан са рад њом са Фон дом ПИО
– усту па ју ћи кан це ла ри ју у
згра ди Оп шти не на бес плат но
ко ри шће ње, уште део је но вац
гра ђа ни ма Жи ти шта и окол них
ме ста ко ји су тро ши ли на пу то-
ва ње у Зре ња нин. Исто вре ме-
но им је омо гу ће но и оства ри-
ва ње пра ва из пен зиј ско-ин ва-
лид ског оси гу ра ња без гу жви
пред шал те ри ма.

Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО, оба ве-
стио је при сут не да ће Фонд
уско ро отво ри ти још две ис-
по ста ве, у Ин ђи ји и Али бу на ру.
Имрић је још јед ном ис та као да
је РФ ПИО у про те клом пе ри о-
ду, по себ но од кон со ли да ци је
1. ја ну а ра 2008. го ди не, и окон-
ча њем тог про це са при сту па-
њем Фон да вој них оси гу ра ни-
ка и пен зи о не ра од 1. ја ну а ра
ове го ди не, по стао у пра вом
сми слу ко ри снич ки сер вис за

све ко ји ма су по треб не ње го ве
услу ге.

– Осим мре же од 11 фи ли ја ла
у ве ли ким гра до ви ма, По кра јин-
ски фонд у си сте му има и шест
слу жби фи ли ја ла, а ова но во о-
тво ре на ис по ста ва је 23. по ре-
ду ко ја функ ци о ни ше у Вој во ди-
ни. На тај на чин смо „по кри ли” 
40 ме ста у Вој во ди ни – на гла сио
је Имрић.

Ја сми на Жи во вић, на чел ник
Оде ље ња за ПИО у Фи ли ја ли
Зре ња нин, ре кла је да ће ис-
по ста ва у Жи ти шту ра ди ти у
пр во вре ме утор ком и пет ком,
од 7.30 до 15.30 ча со ва, а све
услу ге из де ло кру га ра да ис по-
ста ве, укљу чу ју ћи и при јем М-4
обра за ца, пру жа ће Алек сан дра
Ка рас, ви ши ре фе рент ма тич не
еви ден ци је.

Све ча ном отва ра њу ис по ста ве
при су ство ва ли су, из ме ђу оста-
лих и, Сло бо дан Гам бер, за ме ник
ди рек то ра По кра јин ског фон да,
Ми ли ја на Жи ва но вић, на чел ни-
ца Оде ље ња оп штих и фи нан-
сиј ских по сло ва, и Бо ја на Са вић,
ко ор ди на тор ма тич не еви ден-
ци је у Фи ли ја ли Зре ња нин.

Ми ро слав Мек те ро вић

У ЖИ ТИ ШТУ ПО ЧЕ ЛА СА РА ДОМ ИС ПО СТА ВА ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ЗРЕ ЊА НИН

Фонд ПИО бли жи гра ђа ни ма

Свечано отварање испоставе у Житишту
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између два броја

Ива њи ца:
про тив
„бе ле ку ге”

Од бор ни ци Скуп шти не оп-
шти не Ива њи ца усво ји ли су
од лу ку о оства ри ва њу пра ва на
ро ди тељ ски до да так, пре ма ко-
јој ће сва ка не за по сле на по ро-
ди ља ме сеч но до би ја ти 15.000
ди на ра из оп штин ског бу џе та.
Пра во на нов ча ну на док на ду
тра ја ће до на вр шет ка пр ве го-
ди не ста ро сти де те та, а мо гу
га оства ри ти мај ке са пре би ва-
ли штем на под руч ју ива њич ке
оп шти не. Пре ма ис тој од лу ци,
сва ка бе ба ро ђе на то ком 2012.
го ди не има пра во на по клон-
па кет јед но крат не по мо ћи у из-
но су од 20.000 ди на ра.

Раз лог за до но ше ње ова кве
од лу ке је сте же ља да се кроз ор-
га ни зо ва ни вид со ци јал не по мо-
ћи по бољ ша ма те ри јал ни по ло-
жај не за по сле них по ро ди ља.

Бе о град ски
бе би па кет
и ре ко вач ким
ма мама

Мај ке бе ба ко је су ове го ди не
ро ђе не на под руч ју оп шти не Ре-
ко вац од гра да Бе о гра да до би ле
су по клон па кет у вред но сти од
два на ест хи ља да ди на ра. По-
клон са др жи гар де ро бу и ко зме-
ти ку за пр ве да не бе би ног жи во-
та. Ова кав по клон до би ле су у

Ре ков цу све мај ке бе ба ро ђе них
од 1. ја ну а ра 2012. го ди не.

Ина че, ре зул та ти по след њег
по пи са ста нов ни штва у Ср би ји
по ка за ли су да оп шти на Ре ко-
вац има 1.700 ме шта на ма ње
не го пре де вет го ди на. За по-
след ња три ме се ца у овој ле-
вач кој оп шти ни ро ђе но је са мо
де сет бе ба.

Наставак интеграције Ро ма у друштво
Ср би ја је по след њих го ди на до ста ура ди ла на по бољ ша њу по ло жа ја Ро ма, али у на ред ном пе ри о ду

по себ ну па жњу тре ба по све ти ти за тва ра њу не хи ги јен ских на се ља, а 2012. мо ра би ти го ди на у ко јој ће
ин те гра ци ја Ро ма у дру штво би ти им пе ра тив за све ре ле вант не ин сти ту ци је. Ово је по ру че но са ску па
у Скуп шти ни Ср би је, одр жа ног по во дом 8. апри ла, Свет ског да на Ро ма.

У про те клих шест го ди на об у-
хват ром ске де це у пред школ ским
уста но ва ма је удво стру чен, упис у
основ ну шко лу је по рас тао са 66
на 92 од сто, а оп ста нак де це у шко-
ли је знат но по ве ћан. Чуо се и по-
да так да се 99 од сто ром ске де це
са да ра ђа у бол ни ца ма, а смрт ност
при ро ђе њу је пре по ло вље на. Са-
мо че ти ри од сто де це до пе те го-
ди не не ма здрав стве ну књи жи цу.

На ску пу у Скуп шти ни на гла-
ше но је да, и по ред оства ре ног
на прет ка, Ср би ја у на ред ном пе-
ри о ду мо ра да на сто ји да за тво ри
не хи ги јен ска на се ља у ко ји ма још
жи ви ве ли ки број Ро ма.

Ужи це: до при нос раз во ју сто чар ства
Но си о ци ма ре ги стро ва них по љо при вред них до ма ћин ста ва у ужич кој оп шти ни до де ље но је 219

при плод них ју ни ца си мен тал ске ра се ко је су на ба вље не у Ба вар ској. Ин те ре со ва ње сто ча ра би ло је
ве ли ко та ко да се на јав ни по зив По љо при вред не ста ни це у Ужи цу при ја ви ло чак 406 кан ди да та. Обе-
ћа ње је да ће уско ро сти ћи но ва ви со ко ква ли тет на гр ла.

Про је кат вре дан 54 ми ли о на ди на ра фи нан си ра ло је Ми ни стар ство по љо при вре де, шу мар ства и во-
до при вре де Вла де Ре пу бли ке Ср би је са 80 од сто, а из град ског бу џе та Ужи ца из дво је но је 20 од сто сред-
ста ва. Сви у овом кра ју ис ти чу зна чај ак ци је ко ја ће пред ста вља ти ве ли ки под сти цај раз во ју сто чар ства.

Пре ма пот пи са ним уго во ри ма, оба ве за по љо при вред ни ка ко ји су до би ли ју ни це је да пр ву жен ску
те лад пре да ју оним сто ча ри ма ко ји су ис пу ња ва ли усло ве, али ни су до би ли гр ла у пр вој рас по де ли. У 
По љо при вред ној ста ни ци у Ужи цу ка жу да су при ли ком до де ле пред ност има ли мла ђи сто ча ри и они
ко ји су у шта ла ма има ли бо ље усло ве за пра ви лан од гој.

Ин тер нет ка фе за пен зи о не ре
За ме ник гра до на чел-

ни ка Бе о гра да, Ми лан
Кр ко ба бић, уру чио је три
ком пју те ра и отво рио ин-
тер нет ка фе у клу бу за
пен зи о не ре „Ста ри град 1”.
Кр ко ба бић је тим по во дом
ре као да ве ли ки број пен-
зи о не ра има де цу и уну ке
у ино стран ству и да је ва-
жно да се об у че за рад на
ра чу на ри ма ка ко би мо гли
да кон так ти ра ју са нај бли-
жи ма. На сто ји се, та ко ђе,
да се, у са рад њи са Би бли о те ком гра да, еду ку ју ко ри сни ци клу ба да би мо гли да са вла да ју ра чу-
нар ску тех ни ку. По ре чи ма Ми ла на Кр ко ба би ћа, циљ је да се Бе о град уре ди по угле ду на фран цу-
ске гра до ве у ко ји ма се ре а ли зу је про грам Тре ће до ба – при ја тан град. За ме ник гра до на чел ни ка
је ре као да Фран цу ска има 30, а да је на ме ра да Ср би ја има бар три „при јат на гра да” и да су за то
Но вом Са ду и Ни шу упу ће ни по зи ви да се при дру же овој ак ци ји. Он је ис та као да је до са да уна-
пре ђен ква ли тет по сто је ћих клу бо ва за пен зи о не ре и да је на ме ра град ске упра ве да у на ред ном
пе ри о ду про ши ри њи хо ву мре жу.

Кр ко ба бић је об ја снио да је ак ци ја отва ра ња ин тер нет ка феа и еду ка ци ја пен зи о не ра пи лот про-
је кат и да би и дру ги гра до ви у Ср би ји тре ба ло да кре ну тим сме ром. У Бе о гра ду тре нут но по сто ји
21 клуб за пен зи о не ре ко је ко ри сти ви ше од 12.000 осо ба.
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Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла мар тов ских
при ма ња пен зи о не ри ма из ка те го-
ри је за по сле них по че ла је 9. апри-
ла за оне ко ји ма пен зи је сти жу на
кућ ну адре су, да би сви мо гли да
их до би ју пре пра зни ка. Они ма ко-
ји при на дле жно сти при ма ју пре ко
те ку ћег ра чу на пен зи је су упла ће-
не 10. апри ла.

Бив шим по љо при вред ни ци ма
пр ви део при на дле жно сти за март
ис пла ћен је 6. апри ла.

Вој ни пен зи о не ри су сво је це ле
мар тов ске пен зи је при ми ли та ко ђе
6. апри ла.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат-
но сти при ми ли су це ле мар тов ске
пен зи је 3. апри ла.

Кра гу је вац: сти пен ди је 
за нај бо ље сту ден те и 
сред њо школ це

Нај бо љи сту ден ти Кра гу је вач ког уни вер зи те-
та и уче ни ци сред њих шко ла и ове го ди не ће
би ти сти пен ди ра ни из фон да „Ака де мик Дра го-
слав Сре јо вић”, од лу чи ло је Град ско ве ће Кра-
гу јев ца. Чла но ви Ве ћа до не ли су од лу ку о до де-
ли и ви си ни ово го ди шњих сти пен ди ја, ко је ће
сту ден ти ма и уче ни ци ма би ти уру че не у окви ру
обе ле жа ва ња Да на гра да Кра гу јев ца, 6. ма ја.

Кра гу је вац већ пу них два на ест го ди на из
бу џе та сти пен ди ра нај бо ље сту ден те и сред-
њо школ це, а од лу ком Ве ћа град ће су фи нан-
си ра ти про грам СОС те ле фон за осо бе са ин ва-
ли ди те том и жр тве на си ља и дис кри ми на ци је,
ко ји спро во ди Ор га ни за ци ја за за шти ту пра ва
и по др шку осо ба ма са ин ва ли ди те том „Из кру га
Кра гу је вац”.

Свет ски дан Ро ма обе ле жен и у Но вом Са ду
Кан це ла ри ја за ин клу зи ју Ро ма Вла де Вој во ди не обе ле жи ла је све ча но, 

у вој во ђан ској Скуп шти ни, 8. април, Свет ски дан Ро ма. Овом до га ђа ју при-
су ство ва ли су др Бо јан Пај тић, пред сед ник по кра јин ске Вла де, Сла ви ца 
Де нић, др жав на се кре тар ка у Ми ни стар ству за људ ска и ма њин ска пра ва, 
др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, Ду шко Јо ва но вић, ди рек тор Кан-
це ла ри је, Пе тар Ни ко лић, пред сед ник Ма ти це Ром ске и др Ми ро слав Ве-
ско вић, рек тор но во сад ског Уни вер зи те та. Све ча но сти су при су ство ва ли 
и пред став ни ци ло кал них са мо у пра ва, ром ских не вла ди них ор га ни за ци ја, 
као и мно ги јав ни и кул тур ни рад ни ци.

Др Бо јан Пај тић је на гла сио да по кра јин ска вла да кроз раз ли чи те про-
гра ме по др жа ва ову за јед ни цу па је та ко у Вр шцу осно ва на шко ла за обра-
зо ва ње вас пи та ча на ром ском је зи ку, је дин стве на у Евро пи. На Но во сад-
ском уни вер зи те ту тре нут но сту ди ра око 300 сту де на та ром ске по пу ла ци-
је а фи нан си ра се и 410 нај бо љих уче ни ка у сред њим шко ла ма.

Кроз про грам за са мо за по шља ва ње до са да је отво ре но ви ше од 50 пред у зе ћа чи ји су вла сни ци и рад ни ци Ро ми.
Сла ви ца Де нић је ис та кла да и по ред свих ових ме ра ром ска по пу ла ци ја има те жак со ци јал но-еко ном ски по ло жај а нај ве ћи про бле-

ми су огро ман про це нат не пи сме них, не хи ги јен ски усло ви жи во та и ве ли ка смрт ност де це до 14 го ди на.

На кна да за
по греб не
тро шко ве

На кна да по греб них тро шко-
ва ко ја се ис пла ћу је по ро ди ци
пре ми ну лог пен зи о не ра (или
оно ме ко је пла тио са хра ну) у
апри лу, ма ју и ју ну 2012. го ди не
из но си ће 36.464 ди на ра за ко-
ри сни ке пен зи ја из ка те го ри је
за по сле них и вој не пен зи о не-
ре, 34.831 за пен зи о не ре са-
мо стал них де лат но сти и 14.054
ди на ра за пен зи о ни са не по љо-
при вред ни ке.

У скла ду са чла ном 75 За ко-
на о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу, на име по греб них
тро шко ва ис пла ћу је се из нос
јед не и по про сеч не пен зи је, у
прет ход ном квар та лу.

Сом бор: кон теј не ри за по лов ну гар де ро бу
У Сом бо ру је од пре не ког вре ме на град ско пред у зе ће ЈКП „Чи сто ћа” по ста ви ло че ти ри кон теј не ра

за од ла га ње ста ре гар де ро бе. У на из глед оби чан кон теј нер, са ја сним упут стви ма, гра ђа ни Сом бо ра
мо гу ла ко да уба це
ке се са оде ћом ко-
ја им ни је ви ше по-
треб на. Да је иде ја
о ре ци кла жи оде-
ће ус пе ла, по ка зу-
је и по да так да се
сва ки од ових кон-
теј не ра пра зни и
по не ко ли ко пу та
не дељ но. На бав ку
кон теј не ра је по-
мо гло и Ми ни стар-
ство за жи вот ну
сре ди ну у окви ру
ак ци је „Очи сти мо
Ср би ју” , за са да
са мо у овом гра ду
Вој во ди не.
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Про блем не за по сле но сти
угро жа ва и ста ри је рад ни-
ке, али не у ве ћој ме ри од

дру гих ста ро сних гру па, ре че но
је у Ре пу блич ком за во ду за со ци-
јал ну за шти ту, на сед ни ци Са ве та
за пи та ња ста ро сти и ста ре ња,
ко ја је одр жа на кра јем мар та. Том
при ли ком је раз го ва ра но и о дис-
кри ми на ци ја рад ни ка по осно ву
го ди на – и ста рих и мла дих.

Пре ма по да ци ма На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње, ко је је
из не ла Не ве на Ле тић, у фе бру а-
ру је у Ср би ји би ло 89.578 не за-
по сле них ста ро сти од 40 до 44
го ди не, од 45 до 49 го ди на би ло
је 90.286, а на укуп ној еви ден ци-
ји не за по сле них би ло је 25 од-
сто осо ба ста ри јих од 50 го ди на.
Је дан од нај ве ћих про бле ма на
тр жи шту ра да је сте што у еви-
ден ци ји не за по сле них чак 30
про це на та чи не не струч ни рад-
ни ци, а у по пу ла ци ји ко ја има
50 и ви ше го ди на уче шће пр вог
сте пе на струч не спре ме (са мо
основ на шко ла, или ни основ на)
ве ће је не го у дру гим ста ро сним
гру па ма. Осо бе тог ни воа струч-
но сти мо гу да оба вља ју са мо фи-
зич ке по сло ве, али бу ду ћи да су
го ди не учи ни ле сво је, за њих је
та кав рад на по ран и не мо гу да
про на ђу по сао. С дру ге стра не,
по сло дав ци на по слу за др жа ва-
ју ста ри ји и обра зо ва ни ји ка дар.
Ду го роч на не за по сле ност се де-
фи ни ше као тра же ње по сла ду-
же од го ди ну да на јер по је ди нац
гу би вре ме и ис ку ство а, пре ма
по да ци ма НСЗ, чак 67.000 љу ди
че ка по сао ду же од де сет го ди-
на, и они су ма хом ко ри сни ци
нов ча не на док на де.

Ли ца ста ри ја од 50 го ди на, као
те же за по шљи ве осо бе, има ју
при о ри тет у укљу чи ва њу у ме ре
Ак ци о ног пла на за по шља ва ња
2012 (АПЗ). Ла не је би ло 19.749
уче сни ка у ак тив ним ме ра ма ко-

ји су би ли ста ри ји од пе де сет го-
ди на, што је 10,31 од сто укуп ног 
бро ја уче сни ка ме ра АПЗ. Ове ме-
ре под ра зу ме ва ју обу ке, као што 
је тре нинг ефи ка сно сти, али и 
област пред у зет ни штва и уче шће 
у јав ним ра до ви ма. Ак ци о ни план 
про мо ви ше и ва жност по вла сти-
ца за по сло дав це ко ји за по шља-
ва ју ста ри је осо бе.

Би ља на Мла де но вић, ис пред 
ти ма за со ци јал но укљу чи ва ње 
и сма ње ње си ро ма штва Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је, на ве ла је да 
ће, по ред свет ског трен да уве ћа-
ња бро ја ста рих љу ди, у Ср би ји 
про це нат ста ри јих од 64 го ди на 
до 2030. из но си ти 22 од сто, што 
је го то во је дан на че ти ри ста-
нов ни ка. Она је из не ла упо ред ну 
ана ли зу ста ња у Евро пи и ста ња у 
Ср би ји на те му ак тив ног ста ре ња 
у ко јој се на во ди и сет пред ло га 
ме ра на ло кал ном и на ци о нал-
ном ни воу ко је би под ста кле ак-
тив но ста ре ње.

У Евро пи, услед еко ном ске 
кри зе, ра сте свест o за по шља ва-
њу рад ни ка од 55 до 64 го ди не, 
а њи хо ва ни ска за по сле ност је 
пре по зна та као јед на од нај ве ћих 
сла бо сти ЕУ.

Са вет је од лу чио да по др жи све 
пред ло же не ме ре из не те у ана-
ли зи ко ју је при пре мио Тим за со-
ци јал но укљу чи ва ње и сма ње ње 
си ро ма штва.

По се бан про блем на ко ји је 
ука за но је сте си ва еко но ми ја 
и на чин на ко ји се зе мља бо ри 
про тив ове по ја ве ко ја си гур но 
на но си ве ли ку ште ту са да шњем 
али и бу ду ћем по ло жа ју ста ри-
јих рад ни ка на тр жи шту ра да. У 
ди ску си ји је по ме ну та и све ве-
ћа по тре ба за ге рон то за ни ма-
њи ма, као и да би отва ра ње још 
та квих рад них ме ста би ла и мо-
гућ ност за по шља ва ња ста ри јих 
рад ни ка. Уче сни ци су апо стро-
фи ра ли и зна чај за ко на о со ци-

јал ном пред у зет ни штву ко ји би, 
ка да бу де усво јен, зна чај но ути-
цао на ре гу ли са ње за по шља ва-
ња те шко за по шљи вих ка те го-
ри ја ста нов ни штва. За по шља-
ва ње свих ста ро сних гру па ће 
и убу ду ће би ти про блем, али се 
мо ра ра чу на ти на пред у зи ма ње 
свих ак ци ја да би се обез бе ди ла 
иста по зи ци ја за рад ни ке свих 
ге не ра ци ја и да би се су зби ла 
дис кри ми на ци ја.

Сед ни ци Са ве та при су ство-
вао је и Ми лан Ба бић, ста нар 
до ма сле пих из Пан че ва, ко ји је, 
са освр том на лич ну би о гра фи ју 

осо бе са ин ва ли ди те том сте че-
ним у ка сни јем до бу, го во рио о 
дис кри ми на ци ји ли ца са ин ва ли-
ди те том, ста но ва њу у до му и пре-
по ру ка ма за ак ти ван од нос пре-
ма сре ди ни и лич ном жи во ту. На 
сед ни ци је ре че но и да дру штво 
ак тив ни је и оштри је тре ба да ре-
а гу је на дис кри ми на ци ју осо ба са 
ин ва ли ди те том, по себ но ста ри-
јих, али и с об зи ром на пол. По зи-
тив ни при ме ри ак тив ног ста ре ња 
у свим али и у овој гру па ци ји ста-
нов ни штва тре ба да бу ду стал но 
на гла ша ва ни.

Ј. Оцић

10

СЕД НИ ЦА СА ВЕ ТА ЗА ПИ ТА ЊА
СТА РО СТИ И СТА РЕ ЊА

За по шља ва ње
ста ри јих је дан
од нај ве ћих
иза зо ва
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На Скуп шти ни Град ског 
удру же ња пен зи о не ра Су-
бо ти це, одр жа ној 2. апри-

ла, гра до на чел ник Са ша Ву чи-
нић, уз др Не на да Ива ни ше ви ћа, 
ди рек то ра ГЦ Су бо ти це, по ча сни 
пред сед ник овог удру же ња ко-
је бро ји ви ше од 12.000 чла но ва, 
ис та као је да је град ска ад ми ни-
стра ци ја по др жа ла удру же ње у 
ње го вим ак тив но сти ма ко ли ко је 
то до зво ља вао бу џет гра да, али 
и кроз струч ну по моћ у ра зним 
про јек ти ма и ини ци ја ти ва ма. Ре-
ци мо, ове го ди не је, на ини ци ја-
ти ву ГУП-а, пр ви пут обез бе ђен 
бес пла тан пре воз у јав ном град-
ском са о бра ћа ју за све гра ђа не 
ста ри је од 65 го ди на. Гра до на чел-
ник је на ја вио и по моћ да у 2012. 
го ди ни ово бу де пр во удру же ње у 
ре ги ји ко је ће уче ство ва ти у ИПА 
про јек ти ма (ме ђу гра нич ни и пре-
ко гра нич ни про јек ти), по што је 
до бро умре же но са ин сти ту ци ја-
ма и ор га ни за ци ја ма ко је се ба ве 

со ци јал ном за шти том и бри гом о 
ста рим ли ци ма у гра ду.

Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО, та ко ђе је 
за слу жан за ду го го ди шњу до бру 
са рад њу пен зи о нер ских и ин ва-
лид ских ор га ни за ци ја у Су бо ти-
ци.

– У Фон ду ПИО смо за до вољ ни 
ка да ажур но и ква ли тет но, у за-
кон ским ро ко ви ма, од го во ри мо 
на ва ше зах те ве за оства ри ва ње 
пра ва из де ло кру га ра да и над ле-
жно сти Фон да, ка да сви до би је те 
по треб на ре ше ња на вре ме, и ис-
пла та пен зи ја те че она ко ка ко је 
про пи са но, и ка да по сло ви ко је 
Фонд оба вља за вас те ку не сме-
та но – ре као је Имрић, и до дао да 
се ових да на за јед нич ким сна га ма 
при во ди кра ју оби ман и зах те ван 
по сао око упу ћи ва ња пен зи о не-
ра на бес плат ну ре ха би ли та ци ју у 
ба ња ма о тро шку РФ ПИО.

– Та ко ђе, РФ ПИО по ку ша ва да 
по мог не пен зи о нер ским ор га ни-

за ци ја ма и ван за ко ном оба ве зу-
ју ћих окви ра, њи хо вим по ве зи ва-
њем са по кра јин ским, град ским
и оп штин ским ор га ни ма вла сти
и упра вља ња у Вој во ди ни ра ди
оства ри ва ња оп штих ин те ре са
ове по пу ла ци је – на по ме нуо је
Имрић.

По ре чи ма Дра ги це Лу чев,
удру же ње је у про шлој го ди ни
успе шно ра ди ло, али и по сло ва-
ло, за хва љу ју ћи по др шци и по-
мо ћи при сут них го сти ју из Град-
ске упра ве, Фон да ПИО, Са ве за
пен зи о не ра Вој во ди не, Ге рон-
то ло шког цен тра, СИР-а, Цен тра
за со ци јал ни рад Су бо ти це, Цр-
ве ног кр ста, не ких вла ди них и
не вла ди них ор га ни за ци ја, као и
мно гих фи р ми из Су бо ти це. Та ко
је ГУП лањ ске го ди не оства рио
до бит од бли зу 900.000 ди на ра,
углав ном до ма ћин ски по слу ју ћи
у свом од ма ра ли шту у Со ко ба њи,
и у фри зер ском са ло ну ко ји се на-
ла зи у про сто ри ја ма удру же ња у

Су бо ти ци. Успе шно је, у са рад њи
са СПВ, ор га ни зо ва на и По кра јин-
ска смо тра хо ро ва. Обез бе ђе но
је снаб де ва ње чла но ва, по по-
вољ ним це на ма и на ви ше ра та,
огре вом, на мир ни ца ма и сред-
стви ма за хи ги је ну. Спр о ве де но
је низ ак тив но сти на пла ну бри ге
о ста ри ма и њи хо вом здра вљу
кроз бес плат не услу ге здрав стве-
них рад ни ка и рас по де лу ле ко ва.
На рав но, удру же ње је ко ор ди ни-
ра ло и кул тур но-умет нич ке, ре-
кре а тив не и дру штве но-спорт ске
ак тив но сти сво јих сек ци ја.

Ми лан Не на дић, пред сед ник
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не,
ис та као је за при мер до бру и
успе шну са рад њу су бо тич ког
удру же ња са ло кал ним ор га ни-
ма вла сти, ин сти ту ци ја ма, дру-
гим не вла ди ним ор га ни за ци ја ма
и са СПВ, у же љи да та кав мо дел
ра да при ме не и оста ле чла ни це
Са ве за.

М. Мек те ро вић

У ку гла ни на но во сад ском СПЕНС-у, 22.
мар та, одр жа но је по је ди нач но По кра јин-
ско пр вен ство сле пих у ку гла њу, на ко јем је
сна гу и уме шност у овом спор ту од ме ри ло
44 так ми ча ра – сле пих и сла бо ви дих ли ца,
из 11 ме ђу оп штин ских ор га ни за ци ја из це-
ле Вој во ди не. Успе шан ор га ни за тор пр вен-
ства био је Са вез сле пих Вој во ди не, а се-
кре тар Са ве за, Ан ђел ка Ру жин, са по но сом
је ис та кла да за ово так ми че ње по сто ји ве-
ли ко ин те ре со ва ње ме ђу чла но ви ма, јер је
кон ку рен ци ја ве о ма ја ка. По себ но због то га

што у сво јим ре до ви ма има ју Вла ду Ми ло-
ви ћа, чла на ор га ни за ци је из Ку ле, осва ја-
ча сре бр не ме да ље на про шло го ди шњем
Европ ском шам пи о на ту сле пих у ку гла-
њу, одр жа ном у Са ра је ву. За Ми ло ви ће ве
спорт ске ква ли те те јам чи и Ђо ко Ра ко вић,
пред сед ник кул ске ор га ни за ци је, ина че и
сам вр хун ски ку глаш.

– Наш Вла до ба ца ку глу и над ме ће се и са
так ми ча ри ма ко ји има ју до бар вид, и по бе-
ђу је их – ре као је Ра ко вић, и до дао да ње-
го ва еки па ре дов но тре ни ра сва ке сре де и

пет ка у ку гла ни у Вр ба су. На по кра јин ском
пр вен ству так ми че ње се од ви ја ло по гру па-
ма на осам ста за. Пр во пла си ра ни и они ко ји
су оства ри ли нај бо ље ре зул та те ква ли фи-
ко ва ли су се за ре пу блич ко так ми че ње.

По ред то га, овај са вез, ко ји бро ји око
3.500 чла но ва, у сво јим про сто ри ја ма у Но-
вом Са ду ор га ни зо вао је и по је ди нач но По-
кра јин ско пр вен ство у ша ху, а нај у спе шни-
ји мај сто ри на 64 по ља са овог над ме та ња
уче ство ва ће на пр вен ству Ср би је.

М. Мек те ро вић

СА ВЕЗ СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ ОР ГА НИ ЗО ВАО ПО КРА ЈИН СКО ПР ВЕН СТВО У КУ ГЛА ЊУ И ША ХУ

Ја ка кон ку рен ци ја

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА СУ БО ТИ ЦЕ

Зна чај на по др шка
гра да и Фон да ПИО

Па ке ти ху ма ни тар не по мо ћи
„Ли онс клуб” из Но вог Са да, ко ји је до сад кроз ви ше ху ма ни тар-

них ак ци ја по ма гао сле пе и сла бо ви де, по кло нио је Са ве зу сле-

пих Вој во ди не 70 па ке та ху ма ни тар не по мо ћи, са нај не оп ход ни-

јим ства ри ма за лич ну хи ги је ну и нај о снов ни јим на мир ни ца ма.

Урош Та дић, пред сед ник Са ве за, ре као је да ће па ке ти би ти 

рав но мер но рас по ре ђе ни нај у гро же ни јим чла но ви ма у свим 

вој во ђан ским ор га ни за ци ја ма – углав ном пен зи о не ри ма.

Пред сед ник „Ли онс клу ба”, Ран ко Ан то нић, на ја вио је да ће Са-

ве зу уско ро до ни ра ти и три ра чу на ра при ла го ђе на по тре ба ма

сле пих, уз по моћ ко јих ће они мо ћи да сни ма ју аудио књи ге.
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На Сај му за по шља ва ња ко ји је,
у ор га ни за ци ји но во сад ске фи-
ли ја ле НСЗ, кра јем мар та, одр-
жан у за пад ном хо лу СПЕНС-а,
јед на од те мат ских три би на
би ла је по све ће на ак тив ним ме-
ра ма за за по шља ва ње осо ба са
ин ва ли ди те том и суб вен ци ја ма
за по сло дав це ко ји за по шља ва-
ју ову ка те го ри ју не за по сле них.
Со ци јал ни парт не ри Сај ма би ли
су Са вез са мо стал них син ди ка-
та гра да Но вог Са да – сек ци ја
мла дих, и ад ми ни стра ци ја Но-
вог Са да и АП Вој во ди не.

Од по сло да ва ца ко ји су при-
су ство ва ли Сај му, че ти ри су
по ну ди ла чак 32 рад на ме ста
за ОСИ, што је зна ча јан по мак.
Не бој ша Ку кић, за ме ник ди рек-
то ра но во сад ске фи ли ја ле НСЗ,
ис та као је да је на Сај му по ну-
ђе но укуп но 309 рад них ме ста,

углав ном за де фи ци тар не за-
нат ске по сло ве, али зна тан број 
и за фар ма це у те.

Ду шан Мар ја но вић, са вет ник 
за рад са по сло дав ци ма у фи ли-
ја ли НСЗ Но ви Сад, на гла сио је 
да су би ли тра же ни и по сло ви 

у ко мер ци ја ли, про да ји и оси-
гу ра њу, а за раз ли ку од прет-
ход них сај мо ва, овај пут је би ло 
ма ло ви ше рад них ме ста и за 
еко но ми сте, прав ни ке, но ви на-
ре и ле ка ре.

Д. Ко раћ

12

кроз Србију

УСКО РО И КО МО РА СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Пр ве ли цен це од сеп тем бра

СВР ЉИГ

Служба
„По моћ у ку ћи”

у

Цр ве ни крст Свр љи га и ге рон-
то до ма ћи це у на ред них де сет
ме се ци ре а ли зо ва ће про је кат
„По моћ у ку ћи”, вре дан три ми-
ли о на ди на ра, ко ји је одо бри ло
Ми ни стар ство ра да и со ци јал-
не по ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је.
Ге рон то до ма ћи це ће по ма га ти
ста рим осо ба ма у гра ду и на се-
лу, а њи хов по сао ће се са сто ја ти
у спре ма њу хра не, до но ше њу ле-
ко ва, одр жа ва њу хи ги је не, ус по-
ста вља њу кон та ка та са ин сти ту-
ци ја ма итд. Ра ди ће по уго во ру о
де лу, а због сма ње ња тро шко ва
ор га ни зо ва ња и пре во за ге рон-
то до ма ћи ца, пред ност су до би ла
ли ца ко ја жи ве у ме сту где се пру-
жа ју услу ге. Ова ква по моћ ста-
рим осо ба ма, по го то ву у се о ским
сре ди на ма, нео п ход на је, ка же
Сте ван Сто ја но вић, се кре тар Цр-
ве ног кр ста Свр љиг, и до да је да
ће овим об ли ком по мо ћи би ти
об у хва ће но око 180 ли ца.

С. Ђор ђе вић

Рас пи са ни су из бо ри за Ко мо ру со ци-
јал не за шти те, а при ја вљи ва ње кан-
ди да та тра ја ће сле де ћих ме сец да на.

Као што је „Глас оси гу ра ни ка” већ пи сао,
Ко мо ра ће се ба ви ти ли цен ци ра њем за по-
сле них у сек то ру со ци јал не за шти те, а пр ве
ли цен це тре ба оче ки ва ти на је сен. До зво ле
за рад, од но сно ли цен це, тре ба ло би да до-
би је око 4.000 за по сле них.

– Фор ми ра њем Ко мо ре за о кру жу ју се у
це ли ни ци ље ви Стра те ги је раз во ја со ци јал-
не за шти те, усво је не још 2005. го ди не. Ово
је је дан од нај зна чај ни јих да на за ову област,
а са да је у при пре ми и но ви до ку мент ко ји
тре ба да де фи ни ше ци ље ве у со ци јал ној за-
шти ти до 2020 – ре кла је Су за на Па у но вић,
по моћ ни ца ми ни стра ра да и со ци јал не по-
ли ти ке, об ја вљу ју ћи од лу ку о кон кур су о
из бо ри ма за Ко мо ру со ци јал не за шти те.

Ова од лу ка об ја вље на је и на сај ту Ми ни-
стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке, где се
мо гу на ћи и обра сци за при ја вљи ва ње кан-
ди да та, као и усло ви ко је мо ра ју да ис пу не.

Ко мо ра ће има ти 45 чла но ва – 25 из цен-
та ра за со ци јал ни рад, а по де сет из уста но-
ва со ци јал не за шти те и дру гих пру жа ла ца
та квих услу га. Ко мо ра би тре ба ло да бу де
фор ми ра на по чет ком ју на, а, на кон усва ја-

ња свих нео п ход них ака та, пр ве ли цен це
тре ба ло би да бу ду из да ва не од сеп тем бра.

– До зво ле за рад из да ва ће се за по сле ни-
ма у др жав ним ин сти ту ци ја ма, као и дру гим
пру жа о ци ма услу га ко ји ни су на бу џе ту –
ка за ла је Су за на Па у но вић и на гла си ла да је
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке
обез бе ди ло из бу џе та се дам ми ли о на ди на-
ра за рад Ко мо ре у овој го ди ни.

Сви за по сле ни у обла сти со ци јал не за шти-
те  у почетку ће до бити „нул те” ли цен це ко је
ће мо ра ти да об на вља ју на кон шест го ди на.
Ко мо ра ће, осим из да ва ња, има ти и оба ве зу
од у зи ма ња ли цен ци, али ће се ба ви ти и етич-
ким пи та њи ма из обла сти со ци јал не за шти те.
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке ће
са сво је стра не ли цен ци ра ти уста но ве со ци-
јал не за шти те. Љ. Ми лен ко вић

НО ВО САД СКИ СА ЈАМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

По сао и за осо бе са
ин ва ли ди те том
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ПИ РОТ

Бес плат но у ба ње
99 пен зи о не ра

Од мах по из ла ску кон кур са за ово го ди шњу ре ха би ли та ци ју пен зи о не ра
са нај ни жим при ма њи ма у ба ња ма Ср би је, о тро шку Фон да ПИО, над ле жни
у Оп штин ском удру же њу пен зи о не ра у Пи ро ту, во ђе ни ис ку ством из прет-
ход них го ди на, при о ну ли су на по сао при ку пља ња по треб не до ку мен та ци-
је за ли ца ко ја кон ку ри шу.

Ове го ди не из Пи ро та се при ја ви ло ви ше од 260 пен зи о не ра, а њих 99 ће
оти ћи на бес плат ну ре ха би ли та ци ју у не ко од бањ ских ле чи ли шта.

– По след њу реч о то ме ко ће би ти на том спи ску да ће над ле жни из струч-
не ко ми си је оп штин ске фи ли ја ле РФ ПИО – ка же Ве ли мир Пеј чић, пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не ра Пи рот. С. Па на ки јев ски

Чла но ви Зе мљо рад нич ке 
за дру ге „Кра љев ци” обе-
ле жи ли су не дав но још 

јед ну успе шну по слов ну го ди ну, 
па се тим по во дом на го ди шњој 
Скуп шти ни за дру га ра оку пио 
ве ли ки број по слов них парт не-
ра, пред став ни ка пре ра ђи ва ча и 
на уч них рад ни ка са ко ји ма са ра-
ђу ју. За дру га у Кра љев ци ма, се лу 
у рум ској оп шти ни, је дин стве на 
је по то ме што у њој 11 го ди на, 
ко ли ко по сто ји, сви во лон ти ра ју, 
па и ди рек тор. За дру га ри ка жу 
да је у то ме кључ њи хо вог успе-
ха и да се убра ја ју ме ђу нај бо ље 
у Сре му, чак и у Вој во ди ни.

– Ис пу ни ли смо основ ни 
циљ – да про из во ђа чи до би-

ја ју јеф ти ни ји ре про ма те ри јал 
за пет до 20 од сто. На ра чу ну 
има мо то ли ко нов ца да мо-
же мо не сме та но ра ди ти не-

ко ли ко на ред них го ди на без
до дат не за ра де – ре као је ди-
рек тор-зе мљо рад ник Ђор ђе
Ми хај ло вић.

За дру га има 22 чла на, а са
њом са ра ђу је још че тр де се так
ко о пе ра на та. А то мо гу би ти са-
мо они ко ји на вре ме из ми ру ју
оба ве зе.

– За 11 го ди на ни смо ни ко га
ту жи ли, ни ти смо би ли ту же ни,
што све до чи о до бром ра ду.
Ипак, иако Кра љев ци има ју иде-
а лан ге о граф ски по ло жај, у се лу
се на ла зи три де се так пра зних
ку ћа – на вео је Ра до ван Ву ка ши-
но вић, пред сед ник Скуп шти не
ове зе мљо рад нич ке за дру ге.

Сви уче сни ци и го сти Скуп-
шти не за дру га ра у Кра љев ци ма
по же ле ли су зе мљо рад ни ци ма
бе ри ћет ну го ди ну.

Д. Р.

ЗЕ МЉО РАД НИЧ КА ЗА ДРУ ГА КРА ЉЕВ ЦИ

Међу нај бо љима у Сре му

Де ве та по ре ду ма ни фе ста-
ци ја на род ног ства ра ла штва 
пре ла и по се ла „Злат не ни ти са 
злат ним ру ка ма” одр жа на је, 
кра јем мар та, у хо те лу „Бре за”, у 
Вр њач кој Ба њи. Ор га ни за тор и 
до ма ћин ма ни фе ста ци је би ло је 
вр њач ко Удру же ње же на „Злат-
не ни ти”, а на овом сво је вр сном 
сај му уче ство ва ло је се дам де се-
так из ла га ча из гра до ва ши ром 
Ср би је али и из бив ших ју го сло-
вен ских ре пу бли ка.

Са јам је по де љен у не ко ли ко 
ди сци пли на: до ма ћа ра ди ност, 
пре ла и по се ла, тра ди ци о нал-
на је ла за по се ла, при по ве да ње 

уз пе сму и игру у на род ној но-
шњи, а на кон при је ма го сти ју и
по ста вља ња штан до ва усле дио
је де фи ле уче сни ка. Ма ни фе-
ста ци ју, ко ја је увр ште на у ка-
лен дар ре пу блич ких де ша ва ња
ове го ди не, све ча но је отво рио
пред сед ник оп шти не Вр њач ка
Ба ња, Зо ран Се и зо вић. Пре ма
ре чи ма Све тла не Три фу но вић,
пред сед ни це „Злат них ни ти”,
че тво ро днев ни про грам био је
бо гат и са др жа јан а уз до ма ћу
ра ди ност, пре ла и по се ла, слу-
же на су тра ди ци о нал на је ла и
при по ве да ло се уз пе сму и игру.

Д. И.

ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Злат не ни ти са злат ним ру ка ма
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поводи

Отва ра ње Ин фо цен тра
при Ге рон то ло шком цен-
тру Бе о гра да би ло је ви-

ше не го оправ да но, што по ка зу ју
број ни по зи ви ко ри сни ка, ка ко
из Бе о гра да, та ко и из це ле Ср-
би је, ка же Бран ки ца Јан ко вић,
ди рек тор ка Цен тра. Ве ћи на ко-
ри сни ка са ве те до би ја те ле фо-
ном, док је дан део њих до ла зи и
лич но да се рас пи та за се бе или
су пру жни ка. У ве ли ком бро ју
слу ча је ва зо ву и де ца бо ле сних
ро ди те ља, тра же ћи са ве те. Нај-
че шће се ра ди о ро ди те љи ма
обо ле лим од де мен ци је или од
ду шев них по ре ме ћа ја.

– За то смо по че ли да ша ље-
мо ле ка ра пси хи ја тра, јер не
мо же мо са ми да се но си мо са
тим про бле ми ма, по себ но што
има по зи ва и због зло ста вља ња
у по ро ди ци – на во ди Бран ки ца
Јан ко вић.

Ипак, ка да ко ри сни ци из це-
ле Ср би је бес плат но по зо ву
број 0800/115-116 нај че шће се
ин те ре су ју за пра ва из обла сти
со ци јал не за шти те и пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња, при

че му се, ка ко на по ми ње ди рек-
тор ка Јан ко вић, број пи та ња из 
ове обла сти сма њио јер на њих 
од го ва ра PR offi    ce Фон да ПИО. 
По зи ва о ци Ин фо цен тра ин те-
ре су ју се за мо гућ но сти и ме ста 
ле че ња, за то где се на ла зе ге-
рон то ло шка оде ље ња, али има 
и ко ри сни ка ко је ин те ре су ју 
кул тур на до га ђа ња.

По ре чи ма Бран ки це Јан ко-
вић, уста ли ла се прак са да се 

Цен тар сва ког че тврт ка ба ви 
од ре ђе ном те мом. Та ко је пр вог 
че тврт ка у ме се цу обез бе ђе на 
бес плат на прав на по моћ, ка да 
прав ни ци да ју ко ри сни ци ма од-
го во ре на број на пи та ња, на пи-
шу мол бу или жал бу, или чак те-
ста мент. Сва ког дру гог че тврт ка 
у ме се цу је пси хо ло шко са ве-
то ва ли ште, ко је та ко ђе бе ле жи 
зна ча јан број ко ри сни ка. Тре-
ћег че тврт ка ко ри сни ци има ју 

при ли ку да ис ко ри сте по моћ 
ле ка ра спе ци ја ли сте, ко ји им 
ме ри ше ћер у кр ви, при ти сак, 
да је са ве те из обла сти здра вог 
жи во та или их упу ћу је у ре ле-
вант не здрав стве не уста но ве. 
По след њег че тврт ка про мо ви-
шу се здра ви сти ло ви жи во та, а 
ка да по сто ји пе ти че твр так у ме-
се цу, та да је у Цен тру гост не ки 
од ко ри сни ка ове уста но ве, ко-
ји при ча о сво јим про бле ми ма и
ис ку стви ма.

– По моћ у ку ћи је још јед на
ве о ма тра же на услу га овог цен-
тра, а че ста пи та ња ве за на су за 
про це ду ру сме шта ја у до мо ве, 
као и за мо гућ ност пре ме шта-
ја из при ват ног у др жав ни дом. 
Пи та ју и за са ве те о одр жа ва њу 
хи ги је не ста рих и та пи та ња нај-
че шће по ста вља ју њи хо ва де ца 
– ка же Бран ки ца Јан ко вић, на-
по ми њу ћи да је по себ но мно го 
по зи ва, па и дра ма тич них си-
ту а ци ја, би ло за вре ме ван ред-
не си ту а ци је, ка да су се љу ди 
ја вља ли тра же ћи огрев, али и 
хра ну.

Љ. Ми лен ко вић

Био је по тре бан са мо је дан
при ти сак на цр ве но дуг ме на ру-
кви це, па да се огла си звук те ле-
фо на из свих де ло ва ста на Ми ле
Ди вља ко вић.

– Го спо ђо Ми ла, је сте ли до-
бро – пи тао је глас.

– Је сам, је сам, до бро сам, са-
мо су ми до шли го сти, па сам
хте ла да вас по здра вим – уз вра-
ћа го спо ђа Ми ла.

Ова ко је сле па Ми ла Ди вља-
ко вић де мон стри ра ла рад те-
ле а си сте ла, но ви не у до мо ви ма
ста рих и бес по моћ них љу ди, ко-
ји ма је омо гу ће но да на тај на-
чин бу ду под над зо ром 24 са та
днев но, свих 365 да на у го ди ни.
Ту мо гућ ност мо гу да ко ри сте
жи те љи ве ћи не оп шти на у Бе-
о гра ду, али и ме шта ни оп шти не
Ин ђи ја и окол них се ла.

– Ми има мо ко ри сни ке ко је
зо ве мо сва ко га да на ка ко би-

смо по мо гли да им бр же про ђе 
вре ме, али и оне ко је под се ћа-
мо на те ра пи је ле ко ви ма, не-
ко ли ко пу та у то ку да на – ка же 
Ми ли ца Јак шић, ко ор ди на тор 
Аси сте ла, фир ме ко ја на овај 
на чин оп слу жу је 600 ко ри сни-
ка. На ша са го вор ни ца на по ми-
ње да су нај кри тич ни ји да ни за 
њи хо ве ко ри сни ке, из у зи ма ју-
ћи оне ка да има ју здрав стве не 
про бле ме, упра во пра зни ци ка-
да се по ро ди це оку пља ју, а они 
оста ју са ми. Та да им нај ви ше 
зна чи раз го вор са опе ра те ри ма 
Аси сте ла за ко је се че сто ве зу ју, 
па се тај по слов ни од нос не рет-
ко пре тва ра у при ја тељ ски, пун 
по ве ре ња.

– При јат но је раз го ва ра ти са 
њи ма, ни ка да не осе ћа те не-
рас по ло же ње, нер во зу. Увек су 
спрем ни да вас са слу ша ју, да 
вам по мог ну пра вим са ве том. 

Зна ју ко ју сла ву сла вим, ка да ми 
је ро ђен дан, ме ђу соб но че сти-
та мо Вас крс, по при ча мо и ето – 
ка же Ми ла Ди вља ко вић. На по-
ми ње да је нај те же ка да је ноћ, 
ка да чо век оста не сам са со бом 
и ка да поч ну пре и спи ти ва ња.

– Та да по зо вем њих, а они су 
увек пу ни ве ре и на де и ја за бо-
ра вим да сам ту жна и зна те ка ко 
ми бу де ле по – ис ти че го спо ђа 
Ми ла.

Опе ра те ри Аси сте ла има ју со-
ци о ме ди цин ске до си јее сво јих 
ко ри сни ка са свим по да ци ма 
о бо ле сти ма, ле ко ви ма. Они су 
ту и за слу чај ка да ко ри сни ци-
ма по зли, да од мах алар ми ра-
ју хит ну по моћ са ко јом има ју 
скло пљен уго вор о хит ном ре-
а го ва њу.

– Ју трос је јед на на ша ко ри-
сни ца па ла у ста ну. Ус пе ла је да 
при ти сне цр ве но дуг ме и по зо-

ве нас, а ми хит ну по моћ – ка же 
Ми ли ца Јак шић.

Опе ра те ри Аси сте ла об у че-
ни су да на осно ву раз го во ра 
и опи са симп то ма пре по зна ју 
да ли је реч о ин фарк ту, шло гу 
или дру гим ста њи ма опа сним 
по жи вот. На тај на чин скра ћу-
ју вре ме од пр вих симп то ма до 
до ла ска по мо ћи.

Љ. Ми лен ко вић

ДЕ СЕТ МЕ СЕ ЦИ РА ДА ИН ФО ЦЕН ТРА ГЦ БЕ О ГРАД

Све ви ше по зи ва из це ле Ср би је

ПОМОЋ СТИЖЕ ТЕЛЕФОНОМ

Дугме које живот значи

Мила Дивљаковић
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In ter net Ex plo rer
Овај про грам је ве о ма рас про стра њен

јер је бес пла тан и до ла зи као са став ни део
опе ра тив ног си сте ма Win dows 7. Уз по моћ
овог про гра ма мо же мо да пре тра жу је мо
ин тер нет стра ни це и та ко до ла зи мо до но-
вих ин фор ма ци ја, про гра ма, фо то гра фи ја
или ига ра. In ter net Ex plo rer по кре ће мо из
старт ме ни ја или кли ком на ико ну са сло-
вом Е у таск ба ру, са де сне стра не дуг ме та
Старт (у Qu ick La unch bar-у).

In ter net Op ti ons
Ка да уђе мо у In ter net Ex plo rer и клик-

не мо на ико ну To ols, у ко манд ној тра ци
мо же мо да иза бе ре мо оп ци ју In ter net

Op ti ons ко ју ко ри сти мо за по де ша ва ње
ин тер нет па ра ме та ра (Proxy Ser ver; Ho me
pa ge; за без бед ност соп стве них по да та-
ка при ли ком при сту па ња ин тер не ту ко ја
је ни ве ли са на по ни во и ма). Са сто ји се из
сле де ћих кар ти ца:

К а р  т и  ц а

Ge ne ral –
са сто ји се
из сле де ћих
оде ља ка:

1. Ho me

pa ge – у
овом одељ-
ку де фи ни-
ше мо ин-
тер нет стра-
ни цу ко ја ће
се учи та ти
кад по кре-
не мо In ter-
net Ex plo rer

та ко што у по љу ис под на сло ва To cre a te
ho me pa ge tabs, type each ad dress on its
own li ne уку ца мо адре су те стра ни це;

2. Brow sing hi story – у овом одељ ку
кон тро ли ше мо и бри ше мо при вре ме не
фај ло ве ко је ра чу нар мо ра да учи та са
ин тер не та да би при ка зао од ре ђе ну стра-
ни цу. Та ко ђе, кон тро ли ше мо ко ли ко да на
уна зад ће ра чу нар чу ва ти исто ри ју по се-
ће них сај то ва (Days to ke ep pa ges in hi-
story). Бри са ње исто ри је вр ши се кли ком
на дуг ме De le te;

3. Se arch – у овом одељ ку по ста вља мо
или ме ња мо по ста вље ни пре тра жи вач
ин тер нет стра ни ца за ко ји же ли мо да бу-
де основ ни (bing, yahoo, go o gle...);

4. Tab – у овом одељ ку ме ња мо при каз
стра ни ца по та бо ви ма, то јест да ли же ли-
мо да се, ка да учи та ва мо ви ше стра ни ца,
оне ме ња ју кроз је дан таб или да сва ка
стра ни ца бу де по се бан таб, као и да ли
да нас ра чу нар, при ли ком за тва ра ња In-

ter net Ex plo rer-а, упо зо ри да ли же ли мо
да за тво ри мо све та бо ве или са мо те ку ћи
таб;

5. Ap pe a ran ce – у овом одељ ку по де-
ша ва мо из глед стра ни це (бо ју, је зик и вр-
сту сло ва).

К а р  т и  ц а

Se cu rity – у
овој кар ти-
ци де фи ни-
ше мо ни во
си гур но сти
п р о  г р а  м а
In ter net Ex-
plo rer у за-
в и  с н о  с т и
од ло гич ког
по ло жа ја на
ком се на ла-
зи:

1. In ter net

– ни во без бед но сти на ин тер не ту;
2. Lo cal in tra net – ни во без бед но сти на

ло кал ној мре жи;
3. Tru sted si tes – сај то ви (ин тер нет

стра ни це) ко ји ма ве ру је мо (под пој мом
„ве ру је мо” под ра зу ме ва мо да су сај то ви
без бед ни и да не са др же еле мен те по пут
ви ру са ко ји би мо гли на шко ди ти на шем
ра чу на ру и на шим по да ци ма);

4. Re stric ted si tes – сај то ви ко ји ма не
ве ру је мо.

Спи сак сај-
то ва ко ји ма
ве ру је мо или
не ве ру је мо
кре и ра мо на
сле де ћи на-
чин:

а) иза бе ре-
мо Tru sted

si tes или Re-

stric ted si tes;
б) клик не мо на дуг ме Si tes;
ц) у по љу Add this web si te to the zo ne

уку ца мо адре су сај та ко ме ве ру је мо или
не ве ру је мо;

д) клик не мо на дуг ме Add;
е) сајт ће се по ја ви ти у по љу Web si tes

(ли ста сај то ва ко ји ма ве ру је мо или не ве-
ру је мо);

ф) клик не мо на Clo se.
Сај то ве из ли сте Web si tes бри ше мо та-

ко што их иза бе ре мо, па клик не мо на дуг-
ме Re mo ve.

У скла ду са тим In ter net Ex plo rer ауто-
мат ски до те ру је си гур но сне па ра ме тре за
при ступ сај ту.

На по ме на: Ова оп ци ја је оба ве зна код
елек трон ског бан кар ства, јер у оп ци ји

Tru sted si tes мо ра мо уба ци ти сајт бан ке
код ко је има мо на лог.

Ни во си гур но сти по де ша ва мо по ме ра-
њем кли за ча: Low (ни зак), Me di um-low

(сред ње ни зак), Me di um (сред њи), Me di-

um-high (сред ње ви сок) и High (ви сок).
К а р т и  ц а

Pri vacy –
кар ти ца ко-
ју ко ри сти-
мо да би смо
де фи ни са ли
да ли же ли-
мо да нас
сај то ви на
ни воу In ter-
net Ex plo-
rer-а пре по-
зна ју или не
ка да их по-
но во по се-
ћу је мо. По-

на ша ње се де фи ни ше та ко што наш ра чу-
нар пам ти ма ли тек сту ал ни фајл (Co o ki es
или ко ла чић), кре и ран од стра не ин тер-
нет сај та, у ко ме се на ла зе по да ци ве за ни
за наш ра чу нар и нас као ко ри сни ка. Ка да
по но во по се ћу је мо сајт, он пре по зна је тај
фајл и по здра вља нас. У одељ ку Set tings

по ме ра њем кли за ча мо же мо да по ве ћа мо
или сма њи мо при ват ност:

1. не до зво ља ва мо пам ће ње тек сту ал-
ног фај ла са на шим по да ци ма;

2. до зво ља ва мо пам ће ње тек сту ал них
фај ло ва са мо уз наш при ста нак;

3. до зво ља ва мо пам ће ње свих тек сту-
ал них фај ло ва.

При ли ком учи та ва ња по је ди них сај то ва
на мо ни то ру ће се по ред глав ног про зо-
ра отва ра ти и дру ги, не же ље ни (pop-up)
про зо ри ко ји ће нас по ру ка ма (на при-
мер: „До би ли сте на гра ду...”) упу ћи ва ти на
не ки дру ги не по жељ ни сајт.

У одељ ку Pop-up Bloc ker че ки ра мо
Turn on Pop-up Bloc ker и та ко бло ки ра мо
pop-up про зо ре. Та ко ђе, мо же мо де фи ни-
са ти и сај то ве за ко је не же ли мо да се ак-
ти ви ра pop-up бло кер.

По сту пак је:
1. у по љу Ad dress of web si te to al low

от ку ца мо адре су сај та;
2. адре са сај та ће се по ја ви ти у по љу Al-

lo wed si tes ко ји се на ла зи од мах ис под и
при ли ком учи та ва ња тих сај то ва би ће до-
зво ље но по ја вљи ва ње pop-up про зо ра.

Сај то ве из ли сте Al lo wed si tes бри ше мо
та ко што иза бе ре мо же ље ни, па клик не мо
на дуг ме Re mo ve.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Интернет (2)
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Стигло је пролећеСтигло је пролеће

Да ли се се ћа те, кад кре не
про ле ће и про бле ми са ки ја-
ви ца ма, си ну си ма, са ве та сво-
јих ба ка да у при ро ди по сто ји
све што нам је по треб но за ле-
че ње?

За раз не про бле ме но са и
си ну са, ево не ко ли ко ба ки них
са ве та.

КР ВА РЕ ЊЕ ИЗ НО СА мо-
же се за у ста ви ти че пи ћи ма од
хра сто ве ко ре: ка ши чи цу пра-
шка од хра сто ве ко ре пре ли ти
шо љом во де. Ку ва ти 3-4 ми-

ну та и про хла ди ти.
На пра ви ти од ва те
там по не, ко је тре ба
на то пи ти теч но шћу
и па жљи во ста ви ти у
но здр ве.

Чај од кр ва ре
(змиј ска тра ва) та ко-
ђе се ко ри сти за за у-
ста вља ње кр ва ре ња.
Упо тре бља ва се ко-
рен биљ ке: ка ши чи цу
кр ва ре ста ви ти у шо љу хлад не
во де и пу сти ти да про ку ва. Не-

ка од сто ји 10 ми ну та.
Про це ди ти и пи ти две
шо ље днев но.

ОБ ЛО ЗИ ОД ЂУМ-

БИ РА ЗА УПА ЛУ СИ-

НУ СА. Из гње чи ти 2-3
ка ши ке рен да ног ђум-
би ра. До би јен сок и ка-
шу си па ти у ма ло во де,
крат ко про ку ва ти. Ка шу
на не ти на чи сту кр пу и
др жа ти на но су и че лу

док се не охла ди. По на вља ти
док се ко жа не за цр ве ни.

ПО ЛЕН СКА КИ ЈА ВИ ЦА.
Про ку ва ти ли тар во де и њо ме
пре ли ти ме ша ви ну од су пе не
ка ши ке ру со ма че, су пе не ка-
ши ке сто ли сни ка, су пе не ка-
ши ке ви ца и ка фе не ка ши чи це
хра сто ве ко ре.

Не ка од сто ји 15 ми ну та.
Оце ди ти и пи ти по гу тљај, ви-
ше пу та днев но.

То би тре ба ло да се ра ди нај-
ма ње три ме се ца.

При пре ми ла:

Со фи ја До ми ни ко вић

БАКИНИ САВЕТИ

Тор та од ло мље ног кек са
(не пе че се)

Вре ме при пре ме: 30 ми ну та

Са стој ци: 0,5 л мле ка, 200 гр ше ће ра, 4 ја је-
та, 4 ка ши ке бра шна, 100 гр чо ко ла де 300 гр 
кек са, ке си ца шла га.

На чин при пре ме: Кекс из дро би ти и ста ви-
ти у чи ни ју. Мле ко ста ви ти да се ку ва. По себ-
но уму ти ти ја ја, ше ће р и бра шно. То си па ти у 
мле ко кад про ври и крат ко про ку ва ти. До да-
ти чо ко ла ду. Та ко вру ће си па ти пре ко кек са. 
Вар ја чом све из ме ша ти, пре су ти на тац ну и 
об ли ко ва ти по же љи. Уму ти ти шлаг и ста ви ти 
пре ко ко ла ча.

Јаг ње ћа чор ба
(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 90 ми ну та
Са стој ци: 1,5 дл уља, 

600 гр јаг ње ћег ме са, 3 
цр на лу ка, 4 шар га ре-
пе, 2 ко ре на пер шу на, 
је дан ма ли це лер, ло-
во ров лист, ка ши чи ца 
би бе ра у зр ну, ка ши ка 
але ве па при ке, ка ши-
ка бра шна, 50 гр пи-
рин ча, 50 гр па ра дајз 
пи реа, свеж па ра дајз, 
све жа па при ка, со, би-
бер, ве ге та.

На чин при пре ме: У шер пу ста ви ти уље, до да ти сец кан лук. Крат-
ко упр жи ти, па си па ти шар га ре пу, це лер, пер шун, сец ка не на коц ке. 
Про дин ста ти, до да ти јаг ње ти ну сит но исец ка ну. Ста ви ти ло вор, би-
бер у зр ну и дин ста ти де се так ми ну та. До да ти на коц ке се чен па ра-
дајз и па при ку. По су ти але вом па при ком и бра шном, про ме ша ти и 
на ли ти 1,5 л во де. Пу сти ти да ку ва че тр де се так ми ну та. До да ти ри жу 
и па ра дајз пи ре и ку ва ти још не ко ли ко ми ну та. Оста ви ти по кло пље-
но на то плој рин гли до слу же ња.

На по ме на: По сле дин ста ња мо же се од мах на ли ти во дом. Чор ба 
се мо же и за пр жи ти.

Му са ка
од зе ља

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме:

50 ми ну та
Са стој ци: 4-6 ве за 

зе ља, 400 гр мле ве ног 
ме са, 2 гла ви це цр ног 
лу ка, чен бе лог лу ка, 
100 гр пи рин ча, 3 ја је та, по ла ли тра јо гур та, со, би бер, ве ге-
та, уље.

На чин при пре ме: Зе ље опра ти, по па ри ти вру ћом во дом, 
па исе ћи на круп не ко ма де. На уљу про пр жи ти сит но се цкан 
цр ни и бе ли лук. До да ти мле ве но ме со и пр жи ти још ма ло. 
Пи ри нач оба ри ти, оце ди ти и до да ти ме су, за тим и со, би бер 
и за чин. Уљем под ма за ти по су ду у ко јој ће се пе ћи. По ло ви ну 
зе ља ста ви ти на дно по су де, на то из ру чи ти мле ве но ме со, па 
по кри ти дру гом по ло ви ном зе ља. Ја ја уму ти ти, до да ти јо гурт 
и за чин и ти ме пре ли ти зе ље. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 180-
200 сте пе ни око 40 ми ну та.

На по ме на: Зе ље се мо же за ме ни ти бли твом или спа на ћем, 
а јо гурт мле-
ком. Уз ову
му са ку ле по
иде ки се ло
мле ко.

Про ја са спа на ћем
и си ром

(за че ти ри осо бе)

Вре ме при пре ме: 35 ми ну та
Са стој ци: 3 ја је та, 300 гр спа на ћа, 300 гр

бе лог си ра, ½ л јо гур та, шо ља бе лог бра-
шна, две шо ље ку ку ру зног бра шна, по ла
шо ље уља, со, пра шак за пе ци во.

На чин при пре ме: Спа наћ опра ти, исе ћи
на сит ни је и по па ри ти вру ћом во дом. Уму-
ти ти ја ја, до да ти јо гурт, уље, по ла ко до да ва-
ти јед ну и дру гу вр сту бра шна са пра шком
за пе ци во и со. Све из ме ша ти, па до да ти
оце ђен спа наћ и из мр вљен сир. Си па ти у
на у ље ну теп си ју и пе ћи на 200 сте пе ни око
30 ми ну та, од но сно док ле по не по ру ме ни.

На по ме на: Про ја се мо же пре пе че ња по-
су ти су са мом. Уме сто јо гур та мо же се упо-
тре би ти ки се ло мле ко.
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У бе о град ском ТЦ „Ушће”, 30. мар та 2012.
го ди не, по во дом Свет ског да на пра ва
по тро ша ча, Ми ни стар ство по љо при-

вре де, тр го ви не, шу мар ства и во до при вре-
де, у са рад њи са ти мом европ ског про јек та
„Ја ча ње за шти те по тро ша ча у Ср би ји” ко ји
фи нан си ра ЕУ, ор га ни зо ва ло је Са јам по-
тро шач ких пра ва.

Сај му су, по ред ре ле вант них др жав них
ин сти ту ци ја, при су ство ва ле и вла ди не и не-
вла ди не ор га ни за ци је ко је су у си сте му за-
шти те по тро ша ча. 

Игор Ива но ски, ко ор ди на тор од но са с
јав но шћу Асо ци ја ци је по тро ша ча Ср би је
(АПОС), ре као нам је да је Са јам до бро про-
те као и да је би ло до ста за ин те ре со ва них.

– На Сај му су би ли пред став ни ци ре-
сор них ми ни стар ста ва и ин спек ци ја, ко ји
су по се ти о ци ма пру жа ли ин фор ма ци је и
струч не са ве те у ве зи са за шти том њи хо вих
пра ва и ин те ре са, а то су чи ни ли и прав ни-
ци из ор га ни за ци ја за за шти ту по тро ша ча.
То је од ве ли ке ва жно сти јер љу ди сла бо по-
зна ју сво ја по тро шач ка пра ва – об ја снио је
Ива но ски.

АПОС је на Сај му пред ста вио и свој ча-
со пис „По тро шач ки ре пор тер”, ко ји се мо-
же на ћи и на сај ту ове асо ци ја ци је (www.
apos.org.rs). Ча со пис се ба ви пи та њи ма зна-
чај ним за по тро ша че у Ср би ји, а у ње му се
пре но се и ре зул та ти упо ред ног те сти ра ња

ква ли те та ро бе и услу га ко је спро во ди Stif-
tung Wa ren test, не за ви сна ор га ни за ци ја по-
тро ша ча из Бер ли на.

Јо ван ка Ни ко лић, дипл. прав ник АПОС-а,
ре кла нам је да За кон о за шти ти по тро ша-
ча, ко ји се при ме-
њу је од 1. ја ну а ра 
про шле го ди не, 
ни је при ме њив у 
пот пу но сти.

– Од ред бе ве-
за не за услу ге од 
оп штег еко ном-
ског ин те ре са (све 
у ве зи са во дом, 
стру јом, те ле ко-
м у  н и  к а  ц и  ј а  м а 
итд.), ни су у за ко ну ја сно на пи са не, па та ко
ни су при ме њи ве у прак си. Та ко ђе, и од ред-
бе ко је се од но се на по сту па ња тр го ва ца и
сер ви са тра же до пу не и евен ту ал не из ме не,
да би у ствар но сти од нос по тро шач–тр го вац
мо гао да функ ци о ни ше. Нај че шће жал бе се
од но се на обу ћу, за тим на тех нич ке уре ђа је,
а по тро ша чи се ма сов но жа ле и на услу ге мо-
бил них опе ра то ра. Про блем у слу ча ју обу ће,
кон крет но па ти ка, по сто ји јер у Ср би ји не ма
ја сних стан дар да по ко ји ма се про из во де и
уво зе па ти ке, а по ко ји ма по тро шач за свој
но вац до би је ро бу до брог ква ли те та – ка же
за „Глас оси гу ра ни ка” Јо ван ка Ни ко лић.

Ка ко на во ди на ша са го вор ни ца, део за ко-
на ко ји је у прак си нај при ме њи ви ји је су од-
ред бе ко је се од но се на скла па ње уго во ра
из ван по слов них про сто ри ја и уго во ра на
да љи ну (про да ја пре ко ин тер не та, ТВ-а, ка-
та ло га, на пре зен та ци ји или про да ја од вра-
та до вра та), јер је у овом слу ча ју све ја сно и
пре ци зно на пи са но.

Са вет ко ји АПОС упу ћу је свим по тро ша-
чи ма је сте да при сва кој ку по ви ни до бро
обра те па жњу шта ку пу ју.

– Ка да ку пу ју не ки про из вод, по тро ша чи
тре ба до бро да по ве ду ра чу на о то ме шта
пи ше на де кла ра ци ји, и то на ро чи то ка да су
пре храм бе ни про из во ди у пи та њу, јер је де-
кла ра ци ја лич на кар та про из во да. Код ку по-
ви не тех нич ких уре ђа ја, на при мер, чо век
за пра во ку пу је и ре кла ма ци ју, за то се пре ку-
по ви не тре ба до бро ин фор ми са ти о сер ви си-
ма, ре зер вним де ло ви ма итд. – са ве ту је Игор
Ива но ски из АПОС-а. В. Ка дић
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СА ЈАМ ПО ТРО ШАЧ КИХ ПРА ВА У БЕ О ГРА ДУ

Нај че шће
жал бе на
обу ћу и
тех ни ку

Објек тив ни не до ста так
Сва ко ме се ма кар јед ном де си ло да ку пи, ре ци мо, не ки одев ни пред мет, и ка да до ђе

ку ћи схва ти да му уства ри не сто ји баш она ко ка ко би же лео. Та ко ђе се де ша ва да

оде ћа ку пље на не ко ме на по клон не бу де од го ва ра ју ће ве ли чи не. Да кле, у слу ча ју да

ку пи мо не ки про из вод, би ла то оде ћа, на ме штај, или не што дру го, схва ти мо да нам

из не ког раз ло га не од го ва ра и же ли мо да га за ме ни мо или вра ти мо, за кон на жа лост

ни је на на шој стра ни, јер ро ба не ма ни ка кав објек тив ни не до ста так. Дру гим ре чи ма, 

тр го вац не ма оба ве зу да нам за ме ни ро бу или вра ти но вац за то што смо се пре до ми-

сли ли или до не ли по гре шну про це ну при ли ком ку по ви не. Ме ђу тим, без об зи ра на 

то што нас за кон у овом слу ча ју не шти ти, вре ди по ку ша ти љу ба зном мол бом, па нам 

тр го вац, иако то ни је ње го ва оба ве за, ипак мо же иза ћи у су срет!

Ро ко ви за

ре кла ма ци ју
Ва ша пра ва у бро је ви ма (са сај та www.

za sti ta po tro sa ca.gov.rs):

2 го ди не – има те пра во на оправ ку и 

за ме ну ро бе/услу ге иако не ма те га-

ран ци ју (ре кла ма-

ци ја);

14 да на – има те

пра во да се пре до-

ми сли те уко ли ко

сте на ру чи ли ро бу 

пре ко ин тер не та,

ТВ про да је, ка та ло-

га, на пре зен та ци-

ји или од тр гов ца

ко ји се по ја вио на

ва шим вра ти ма;

15 да на – рок у ко ме тр го вац мо ра да 

од го во ри на ре кла ма ци ју;

30 да на – рок у ко ме је тр го вац ду жан 

да вам ис по ру чи ро бу (уко ли ко ни је 

дру га чи је уго во ре но).
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Мо дер на ме ди ци на
још ни је раз ре ши ла
узроч ни сплет ко ји
до во ди до бур них
ре ак ци ја ор га ни зма
на од ре ђе не
суп стан це

„За у ста ви мо ам бро зи ју!” Са мо
до пре не ку го ди ну по клич и за-
штит ни знак бе о град ског здрав-
стве но-еко ло шког про јек та Се-
кре та ри ја та за за шти ту жи вот не
сре ди не иза звао би збу ње ност,
јер ве ћи на нас ни је ни зна ла
шта је то, не ра чу на ју ћи по јам
из грч ке ми то ло ги је.

У ме ђу вре ме ну, са зна ли смо,
све и да ни смо хте ли, јер је ме-
диј ска кам па ња узе ла ма ха, да
је у пи та њу „нај о па сни ја и нај по-
зна ти ја алер ге на биљ ка у све ту”,
ко ја „Евро пу осва ја не ве ро ват-
ном бр зи ном”, а да је осво ји ла
и нас ја сно је и по то ме што се
све ви ше љу ди све че шће жа ли,
у вре ме цве та ња ам бро зи је, на
не при јат не и ири ти ра ју ће те го-
бе као што су ки ја ње, свраб у
но су и гр лу, су зе ње очи ју, оти-
ца ње ка па ка, оте жа но ди са ње.
И што је нај го ре, не ма мно го
ефи ка сних на чи на да се смет ње
убла же.

Ре ак ци је су слич не и код дру-
гих по лен ских алер ги ја, али у 
ви ше од по ло ви не та квих слу ча-
је ва узроч ник је упра во по лен 
ам бро зи је, у на ро ду по зна те и 
као ли мун џик или пар ло жна 
тра ва. Пре цве та ња она је пот-
пу но без о па сна, шта ви ше вр ло 
при влач но из гле да и има је сву-
да – по за пу ште ним дво ри шти-
ма, ли ва да ма, крај пу те ва.

„Оти шла сам ки ло ме три ма из 
гра да, да бих ’за пу ца ла’ у јед ну 
ле пу, зе ле ну њи ву да сли кам 
при ро ду и све оста ло, а тек сам 
по сле не ког вре ме на при ме ти-
ла да је та њи ва, уства ри, зе ле на 
од ам бро зи је... од мах уве че су 
по че ли симп то ми алер ги је, а су-
тра дан сам већ би ла у очај ном 
ста њу...”, на пи са ла је јед на чи-
та тељ ка у ко мен та ру на вест да 
ће Бе о град и ове го ди не пред у-
зе ти од го ва ра ју ће ме ре на уни-
шта ва њу и су зби ја њу жи ла вог 
ко ро ва чи ји по лен, укуп но узев, 
иза зи ва алер ги ју код 10 од сто 
љу ди.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та 
на Тор ла ку, у Ср би ји од раз ли-
чи тих об ли ка алер ги ја па ти чак 
40 од сто ста нов ни штва. Ова ко 
ви сок про це нат не од ска че од 
гло бал них по ка за те ља. Тре-
нут но, ви ше од 30 од сто љу ди 
у све ту је алер гич но, а прог-

но зи ра се да ће у бу дућ но сти 
то би ти сва ки дру ги ста нов ник 
пла не те.

Алер ги је су јед на од по ша сти 
мо дер ног до ба пред ко ји ма је 
са вре ме на ме ди ци на по ка за ла 
сво је огра ни че не мо ћи. Круг 
не при јат них, али че сто ве о ма 
озбиљ них, па и фа тал них по ја-
ва (ана фи лак тич ки шок) ши ри 
се, као и број иза зи ва ча, али на 
основ но пи та ње шта све мо гу 
да бу ду алер ге ни и ко га мо гу 
да по го де, на у ка за пра во не ма 
пра ви од го вор.

Тач ни је, од го вор је вр ло уоп-
штен. Би ло ко ја суп стан ца мо-
же, из не до вољ но по зна тих раз-
ло га, да код не ке осо бе иза зо ве 
лан ча не ре ак ци је. На осно ву 
не ких ин ди ци ја мо гу ће је да се 
про це ни да ли су не ки љу ди, ре-
ци мо по ге нет ским обе леж ји ма, 
скло ни ји алер ги ја ма од дру гих, 
али пра ви ла и га ран ци ја не ма.

Не ма ни пра вог ле ка, ма да, 
с дру ге стра не, осо бе ко је па те 
од овог про бле ма на у че, пре 
или ка сни је, с тим да жи ве. Ра зу-
мљи во, за ви сно од ти па алер ги-
је (на хра ну, ле ко ве, во ће, пра-
ши ну, по лен, кр зно, ми рис, ујед 
ин сек та… спи сак је до слов но 
бес ко на чан) то ни је увек јед но-
став но и при лич но оте жа ва сва-
ко днев не ак тив но сти.

По себ но су осе тљи ви при ме-
ри де це код ко јих је ди јаг но сти-
ко ва на аст ма, уз чи ње ни цу да се 
бо лест у све ве ћем бро ју ја вља 
упра во као по сле ди ца алер ги-
је. Пре ма ис тра жи ва њи ма ра-
ђе ним у Ве ли кој Бри та ни ји, где 
чак 30 од сто 13-го ди шња ка и 
14-го ди шња ка има не ки об лик 
овог обо ље ња, се дам де се тих 
го ди на ми ну лог ве ка тре ћи на 
слу ча је ва аст ма тич не бо ле сти 
би ла је узро ко ва на алер ги јом, а 
да нас чак 80 од сто.

Још ве ћи по сто так обо ле ле
де це бе ле жи се у та ко ђе раз ви-
је ним и бо га тим зе мља ма по пут 
Аустра ли је и Но вог Зе лан да, где
про це нат ма ли ша на са аст мом 
иде чак и до 50 од сто. У Ср би ји 
сва ко сед мо де те школ ског уз-
ра ста па ти од аст ма тич них те-
го ба. Нај ма њи про це нат обо ле-
лих ре ги стро ван је у Ал ба ни ји, 
не што ви ше од два од сто.

У слу ча ју ова ко спе ци фич ног
про бле ма, сте пен раз ви је но сти
не обез бе ђу је, ка ко се ви ди,
ни ка кву по ште ду од бо ле сти,
осим што сва ка ко омо гу ћа-
ва бо ље усло ве ле че ња. Ипак,
основ на не по зна ни ца и да ље
су са ми узро ци алер ги је и ње-
ног ши ре ња у епи де миј ским
раз ме ра ма.

То што смо по ста ли то ли ко
осе тљи ви на све и сва шта, нај-
че шће се до во ди у ве зу са про-
ме ње ним на чи ном жи во та. С 
јед не стра не не здра ва ис хра на, 
сма ње на фи зич ка ак тив ност, за-
га ђе на жи вот на сре ди на, пре-
ду го бо ра вље ње у за тво ре ном 
про сто ру, сва ка ко чи не сво је. 
Исто вре ме но, пак, ве ли ки број 
струч ња ка за го ва ра те зу да смо 
по ста ли пре о се тљи ви јер смо 
сво је од брам бе не сна ге осла би-
ли уни шта ва ју ћи све бак те ри је 
у око ли ни, жи ви мо у мал те не 
сте рил ним усло ви ма и је де мо 
мо жда не при род но здра ву хра-
ну, али мак си мал но хи ги јен ски 
об ра ђе ну. Ти ме се об ја шња ва 
за што су де ца од ра сла у се о-
ским сре ди на ма, где су мно го 
ви ше из ло же на сва ко вр сним 
ути ца ји ма, мно го ма ње скло на 
обо ле ва њу. Из гле да, та ко, да је 
ста ра из ре ка – чи сто ћа је по-
ла здра вља – са мо по ло вич но 
тач на. Бар ка да је о алер ги ја ма 
реч.

Д. Дра гић

У СВЕ ТУ И КОД НАС СВЕ ВИ ШЕ АЛЕР ГИ ЈА

По ста ли
смо пре о се тљи ви
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Упр кос два ми ли о на 
при ку пље них пот пи са,
моћ ни син ди кат ни је 
ус пео да из деј ству је
ре фе рен дум о 
не по пу лар ним
про ме на ма

По сле мно го по га ђа ња, 
два ко а ли ци о на парт не-
ра су се до го во ри ла: и 

му шкар ци и же не ће у пен зи ју 
од ла зи ти рав но прав но: рад ни 
век ће им се за вр ша ва ти са 67 
го ди на.

То је глав на и нај не по пу лар-
ни ја од ред ба из пен зиј ске ре-
фор ме у Пољ ској о ко јој је до-
го вор две пар ти је ко је има ју 
те сну скуп штин ску ве ћи ну обе-
ло да њен прет по след њег да на 
мар та.

По што је по га ђа ње из ме ђу 
цен три стич ке Гра ђан ске плат-
фор ме пре ми је ра До нал да Та-
ска и ње ног ко а ли ци о ног парт-
не ра, ле во ори јен ти са не Пољ-
ске на род не пар ти је, тра ја ло 
ду го, под ра зу ме ва се да у при-
хва ће ном ре ше њу има и до ста 
ком про ми са, али они ни су би ли 
до вољ ни да убла же гнев По ља-
ка ко ји су ма сов но про те сто ва-
ли на ули ца ма.

Про тест је во дио не ка да ве о-
ма мо ћан и про гре си ван, а да нас 

кон зер ва ти ван и ма ње ути ца јан 
син ди кат „Со ли дар ност”, ко ји је 
пе ти ци јом са чак два ми ли о на 
пот пи са на стојао да из ну ди ре-
фе рен дум о пен зиј ској ре фор-
ми. У на род ном из ја шња ва њу 
ре фор ма би си гур но би ла од ба-
че на, јер ре зул та ти ис пи ти ва ња 
јав ног мне ња по ка зу ју да се њој 
про ти ви чак 85 од сто гра ђа на.

По ли ти ча ри на вла сти ни су, 
ме ђу тим, спрем ни да им иза ђу у 
су срет, јер зна ју да би у том слу-
ча ју био ис по ста вљен ви сок ра-
чун, кроз по ве ћа ње бу џет ског 
де фи ци та и по ре ме ћа је фи скал-
них би лан са, не до ду ше од мах 
јер ће и ре форм ски за хват у 
пен зиј ском си сте му би ти при-
ме њи ван по сте пе но, као уоста-
лом и у свим дру гим зе мља ма.

По ља ци су до сад мо гли да 
ра де до 65 го ди на (му шкар ци), 
од но сно 60 (же не), да би, ако су 
ис пу ни ли и дру ги услов – рад ни 
стаж од 40, од но сно 35 го ди на, 
ра чу на ли на пу ну пен зи ју.

Ком про мис ко ји је угра ђен у 
ко а ли ци о ни до го вор у ре фор-
ми под ра зу ме ва да ће у пен зи ју 
мо ћи да се од ла зи и са 65, од но-
сно 62 го ди не за же не, али у том 
слу ча ју из но си на пен зи о нер-
ским че ко ви ма би ли би знат но 
ма њи.

Ме ђу нај гла сни јим уче сни ци-
ма про те ста због но вих ме ра су 
они ко ји пам те „бо ља вре ме на”, 

ка да је пољ ска др жа ва би ла ве-
ли ко ду шна да ди ља. Али као ни
на дру гим ме сти ма, ни ов де то
ни је мо гло ве чи то да тра је.

Пољ ска тран зи ци ја – при-
ва ти за ци ја цен тра ли зо ва не
др жав не еко но ми је и ли бе-
ра ли за ци ја тр жи шта – би ла је
ина че јед на од нај у спе шни јих
ме ђу бив шим ко му ни стич ким
зе мља ма ис точ не Евро пе. За-
хва љу ју ћи то ме, По ља ци да нас
има ју јед ну од нај здра ви јих
еко но ми ја у ЕУ, у ко јој су од
2004. Јед ни су од рет ких ко ји
се опи ру уво ђе њу евра, ма да
ис пу ња ва ју усло ве за то, јер
сма тра ју да им је бо ље са на ци-
о нал ним зло том.

Пољ ска има ве ли ко до ма ће
тр жи ште од 38 ми ли о на ста нов-
ни ка, ни је за ви сна од са мо јед-
ног из во зног про из во да и би ла
је је ди на ЕУ еко но ми ја ко ја је
из бе гла ре це си ју то ком ве ли ке
кри зе ко ја је про тут ња ла све-
том 2008. и 2009. го ди не. Шта ви-
ше, 2009. је би ла европ ски ре-
кор дер по при вред ном ра сту,
а и ове го ди не сто ји бо ље од
европ ског про се ка.

Иако има и ма њи де фи цит
од дру гих, тре нут но 5,6 од сто
дру штве ног про из во да („злат-
ни” стан дард ЕУ је три од сто), и
у Пољ ској су ви дљи ви син дро-
ми бољ ке ко ја му чи цео за пад-
ни свет: ста ре ње ста нов ни штва,

по гор ша ва ње од но са из ме ђу
оних ко ји ра де и из др жа ва них
и, због то га, на пре за ње фи скал-
них би лан са.

У Пољ ској је да нас 18,1 ми ли-
он рад но ак тив них и 6,5 ми ли о-
на пен зи о не ра. Усво је на ре фор-
ма тре ба да ство ри усло ве да се
тај од нос у бу дућ но сти бит но не
по гор ша.

За пен зи је се та мо да нас
одва ја 10,6 од сто бру то на ци о-
нал ног про из во да, при бли жно
исто као и у Не мач кој. По ља ци
су са сво јим су се дом и нај ве ћом
европ ском еко но ми јом са да из-
јед на че ни и по го ди на ма од ла-
ска у пен зи ју, јер је и не мач ком
ре фор мом уве де но да се ра ди
до 67 го ди на (ма да По ља ци у
про се ку жи ве пет го ди на ма ње
не го Нем ци).

Ов да шњи по ли ти ча ри су не-
сум њи во ма ње скло ни по пу-
ли зму и уга ђа њу на ро ду не го
дру где. Иако је при ти сак „Со-
ли дар но сти” био ве ли ки – док
је пар ла мент за се дао, ис пред
Сеј ма је де мон стри ра ло 50.000
љу ди – пред лог да се одр жи ре-
фе рен дум о пен зиј ској ре фор-
ми је од ба чен са убе дљи вом
ве ћи ном: 233 пре ма 180, са 42
уз др жа на. По ка за ло се та ко да
су вла да и пре ми јер Таск ја чи у
пар ла мен ту не го што им је реј-
тинг у јав ном мне њу.

М. Бе кин

ПОЉ СКА КО А ЛИ ЦИ ЈА СЕ ДО ГО ВО РИ ЛА О ПЕН ЗИЈ СКОЈ РЕ ФОР МИ

Не по ма же ни „Со ли дар ност”
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хроника

Као не ка да, гра дом на па ди-
на ма Зла та ра ши ре се зву ци ста-
ро град ске пе сме за хва љу ју ћи
Там бу ра шком ор ке стру До ма
кул ту ре „Јо ван То мић”, фор ми-
ра ном пре три ме се ца.

Ор ке стар из Но ве Ва ро ши
бро ји де сет чла но ва, а ње го ву
око сни цу чи не са мо у ки му зи ча-
ри ко ји већ де це ни ја ма дру гу ју
са там бу ром и ги та ром. За раз ли-
ку од мла ђих чла но ва ко ји ма ће
пред сто је ћи кон церт би ти пр ви
јав ни на ступ, они су се на сце ни
ка ли ли још у вре ме ка да ни јед-
на град ска све ча ност ни је мо гла
да се за ми сли без бо сан ских сев-
да лин ки или ну ме ра Звон ка Бог-
да на и Ја ни ке Ба ла ша.

– Оку пи ли смо се да би смо,
пре све га, са чу ва ли кон цепт

ста ре, град ске пе сме, ко ја по ла-
ко гу би бит ку са ра зно ра зним 
му зич ким жан ро ви ма сум њи-

вог ква ли те та. Сви ра мо из за ба-
ве и ве ли ке љу ба ви пре ма овој 
вр сти му зич ког ства ра ла штва, 

тру де ћи се да на ше му зи ци ра-
ње по диг не мо на за ви дан ни-
во – ка же шеф ор ке стра, Фа рук
Ибиш бе го вић, ина че уред ник
про гра ма у До му кул ту ре.

Там бу ра шки ор ке стар До ма
кул ту ре на ста вља тра ди ци ју
град ских му зич ких ан сам ба ла
ко јих је у по сле рат ној исто ри ји
Но ве Ва ро ши би ло све га не ко-
ли ко, а по след њи – „Но ве еле ги-
је” пре стао је са ра дом пре ви ше
од јед не де це ни је.

– Сма тра мо да би сва ко вре-
ме тре ба ло да има свој град ски
ор ке стар. Ка да се то мо гло у
те шким по сле рат ним и де ве-
де се тим го ди на ма про шлог ве-
ка, за што не би и да нас – ка же
Ибиш бе го вић.

Ж. Ду ла но вић

Ста на ри и за по сле ни у Ге рон то ло шком
цен тру „Срем”, са број ним го сти ма,
обе ле жи ли су 101. ро ђен дан Ол ге Ада-

мо вић, ко ја у тој уста но ви жи ви 21 го ди ну.
Му зи ка се ори ла, хор је пе вао, а број 101

кра сио је ве ли ку тор ту. Ни су из о ста ли ни
сти хо ви, цве ће и по кло ни. Про сла ви ро-
ђен да на при су ство ва ла је и Ол ги на осам
го ди на мла ђа се стра Ве лин ка, ко ја та ко ђе
бо ра ви у овом цен тру.

Ол ги Ада мо вић ро ђен дан је нај пре че-
сти та ла ди рек тор ка Цен тра, Ма ри ја Ста-

ној чић Сра ка, ко ја је ис та кла да у њи хо вој
уста но ви има још ста на ра ста ри јих од 90
го ди на.

Иако у ду бо кој ста ро сти, Ол га се до пре
две го ди не са ма кре та ла, а са да се убра ја
у за ви сне ко ри сни ке Цен тра. Ње на се стра
Ве лин ка је на ро ђен дан ском сла вљу би ла
на услу зи но ви на ри ма и оста лим го сти ма.

– Ол га се ро ди ла 4. 4. 1911. го ди не у Сје ди-
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма. На ши ро ди те-

љи та мо су ра ди ли пет го ди на, а он да су до-
шли ку ћи у по се ту род би ни где их је за те као
Пр ви свет ски рат. У Оха јо се ви ше ни ка да ни-

су вра ти ли, те су оста-
ли да жи ве у Ву ко ва ру
– ка же Ве лин ка.

По ње ном ми шље-
њу, уз ге не је пре суд-
на и ис хра на.

– Од у век смо је ле
ри бу и пи ле ти ну и
пи ле са мо со ко ве, а
ни су не ва жне ни раз-
ли чи те ак тив но сти
ко је љу де бо дре – на-
гла ша ва мла ђа од се-
ста ра Ада мо вић.

Се стре су има ле леп
и ми ран жи вот, без тр-
за ви ца, а Ол га Ада мо-
вић, без об зи ра на то
што је на пу ни ла 101, и

да ље има не го ва но ли це. Ни је се уда ва ла, та-
ко да су не у да те го спо ђе у ша ли кон ста то ва ле
да је то си гур но ре цепт за дуг жи вот.

Сла вље ни ци су, по ред оста лих, ро ђен дан
че сти та ли пред став ни ци ло кал не са мо у-
пра ве и ма ли ша ни из вр ти ћа „По ле та рац”.

Д. Р.

НО ВА ВА РОШ ДО БИ ЛА ТАМ БУ РА ШКИ ОР КЕ СТАР

На ста вља ју тра ди ци ју град ских ан сам ба ла

ГЦ „СРЕМ” У РУ МИ

Сто пр ви ро ђен дан
Ол ге Ада мо вић

Ор ке стар До ма кул ту ре „Јован Томић”
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На не дав но одр жа ној го ди шњој Скуп-
шти ни оп штин ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке из нет

је по да так да ова ор га ни за ци ја има 4.320
чла но ва и да се у про шлој го ди ни ра ди ло на
свим по љи ма да би се по мо гло нај ста ри јим
Па лан ча ни ма.

– У про шлој го ди ни за на ше чла но ве на ба-
ви ли смо 2.426 то на угља, 670 ме та ра др ва,
600 па ке та су хо ме сна тих про из во да и ли сна-
тог те ста. По де ли ли смо 300 па ке та са основ-
ним жи вот ним на мир ни ца ма, бо ле сним, не-
по крет ним и со ци јал но нај у гро же ни јим пен-
зи о не ри ма, и још 30 у са рад њи са Цр ве ним
кр стом Сме де рев ске Па лан ке. Ре дов но смо
на шим чла но ви ма ме ри ли ни во ше ће ра у кр-
ви и при ти сак, а 59 пен зи о не ра је о тро шку
Фон да ПИО бес плат но оти шло у ба ње. До бро
се ра ди ло и на кул тур ном и спорт ском по љу,
ор га ни зо ва ли смо за ба ве и дру же ња ко ји ма
су при су ство ва ле и на ше ко ле ге из мно гих
дру гих ме ста и кра је ва – ре као је, под но се ћи
из ве штај о ра ду за 2011. го ди ну, Сло бо дан Б.
Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра.

Чла но ви Скуп шти не по том су јед но гла-
сно усво ји ли из ве штај за 2011. и план ак-
тив но сти за 2012. го ди ну, као и фи нан сиј ски
из ве штај за про шлу и фи нан сиј ски план за
те ку ћу го ди ну.

Сло бо дан Б. Пан тић је на гла сио да ће се
и у овој го ди ни на ста ви ти са свим ак тив но-
сти ма, а по себ но ће на сто ја ти да се одр жи
бес пла тан пре воз на те ри то ри ји оп шти не
и ор га ни зо ва ње бес плат них екс кур зи ја за
ста ри је Па лан ча не ко ји не мо гу да их пла ћа-
ју. По ње го вим ре чи ма, са ло кал ном са мо у-
пра вом нај ви ше ће се ра ди ти на из град њи
ста рач ког до ма или ге рон то цен тра, ко ји су
пре ко по треб ни Сме де рев ској Па лан ци.

– Тра жи ће мо да нам над ле жне оп штин-
ске и ре пу блич ке ин сти ту ци је по мог ну да
ре но ви ра мо ба њу на па ла нач ком ки се ља ку
ка ко би пен зи о не ри, по го то ву они са ма-

лим пен зи ја ма, мо гли да је ко ри сте. У овој
го ди ни по тру ди ће мо се да у што ве ћој ме-
ри пру жи мо ху ма ни тар ну по моћ бо ле сним,
со ци јал но нај у гро же ни јим и си ро ма шним
чла но ви ма. Пла ни ра мо да, уз по моћ ло кал-
не са мо у пра ве и до на то ра, адап ти ра мо и
наш клуб за днев ни бо ра вак пен зи о не ра –
до дао је Пан тић.

На овом ску пу до не та је и од лу ка да оп-
штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра фи нан-
сиј ски по мог не из да ва ње мо но гра фи је КУД
„Абра ше вић”, ко је у Сме де рев ској Па лан ци
по сто ји и ра ди већ сто го ди на.

Сл. Ко стан ти но вић

Ни зом кул тур них, здрав стве-
них и спорт ских ак тив но сти у 
За је ча ру и око ли ни обе ле жен је 
7. април – Свет ски дан здра вља. 
„Олим пи ја да здра вља” на зив је 
кул тур но-спорт ске ма ни фе ста-
ци је ко ју су ор га ни зо ва ли за је-
чар ски Цр ве ни крст, За вод за 
јав но здра вље „Ти мок” и Здрав-
стве ни цен тар За је чар. 

Ма ни фе ста ци ју је отво рио 
Вла дан Мар ко вић, се кре тар 
Цр ве ног кр ста, у при су ству сто-
ти нак уче сни ка из град ских ме-
сних ор га ни за ци ја пен зи о не ра.

Укуп ни по бед ник „Олим пи ја де 
здра вља” је еки па Тре ће ме сне 
ор га ни за ци је пен зи о не ра „Ка-
ра ђор ђев ве нац”, пред во ђе на 
Цве том Па вло вић (нај бо ље ре-
зул та те ова еки па по ка за ла је у 

пле те њу и у пи ка ду). Ка пи те ни ма 
так ми чар ских еки па ди пло ме је 
уру чи ла Иван ка Јо вић, пред сед-
ник Цр ве ног кр ста За је чар.

„Ста ре ње и здра вље” био је 
на зив про гра ма ко ји су, по во-

дом Свет ског да на здра вља,
при ре ди ли рад ни ци За во да за
јав но здра вље „Ти мок” у про-
сто ри ја ма ове ре ги о нал не
здрав стве не ор га ни за ци је у
За је ча ру.

Нај пре су уче сни ке и при сут-
не по здра ви ле Сла ђа на Ри стић,
ди рек тор, и Ма ри на Во ји но вић,
по моћ ник ди рек то ра За во да,
а по том је др Сло бо дан Јо ва-
но вић, спе ци ја ли ста хи ги је не,
при ка зао ви део пре зен та ци ју
на те му „Ста ре ње и здра вље”.
Јо ва но вић се са пет на е стак
афо ри за ма пред ста вио и као
члан но во фор ми ра ног клу ба
ти моч ких ху мо ри ста и са ти ри-
ча ра „Сер геј Лај ко вић”.

По се бан јед но ча сов ни про-
грам из ве ли су чла но ви КУД
„Пен зи о нер”, пред во ђе ни Ве-
ром Ди ми три је вић, а по ред де-
се так во кал них и ин стру мен тал-
них со ли ста, пред ста ви ли су се
и чла но ви фол клор не сек ци је.

М. Слав ко вић

СКУП ШТИ НА ПЕН ЗИ О НЕ РА СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

Бес пла тан пре воз, екс кур зи је,
па ке ти

ЗА ЈЕ ЧАР

Олим пи ја да здра вља и здра вог ста ре ња
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НИШ

Ус кр шњи аран жма ни
Ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра из Ни ша из ло жи ли су, 

у Ку ћи ста рих за на та, аран жма не на пра вље не од раз ли чи-
тих ма те ри ја ла, по све ће не нај ра до сни јем пра зни ку – Ус кр су. 
Осим ус кр шњих екс по на та, на из ло жби је би ло и пе де се так 
пле те них, хе кла них и ве зе них ра до ва и ра зних укра сних 
пред ме та – ра мо ва за сли ке, че стит ки за пра зни ке и руч но 
пра вље них са пу на.

По себ ну па жњу по се ти ла ца при ву кли су су ве ни ри на пра-
вље ни од ши шар ки и шкољ ки, као и кор пи це од сла ме – ко је 
су де ке и ба ке ства ра ли то ком про шле и ове го ди не.

Из ло жба је, ка ко ка же рад ни те ра пе ут Ге рон то ло шког 
цен тра, Ја сми на Илић, ор га ни зо ва на у са рад њи са град ском 
оп шти ном Пан те леј и Ак ти вом же на Ни ша. С. Н.

РО ГА ЧИ ЦА

На ста вак тра ди ци је
су сре та се ла

Ба ји но ба штан ска оп шти на јед на је од рет ких у Ср би ји 
ко ја на ста вља тра ди ци ју ор га ни зо ва ња так ми че ња из ме ђу 
се о ских ме сних за јед ни ца. Та ко је у Ро га чи ци успе шно ор-
га ни зо ва на ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Су сре ти се ла”, ко ја 
је оку пи ла број не по сле ни ке и љу би те ље кул ту ре и ама те ре 
свих уз ра ста.

Би ла је то при ли ка да се мно ги под се те на го ди не ка да је 
За дру жни дом у Ро га чи ци био сте ци ште кул тур них до га ђа ја 
на ко ји ма се чу ва ло бо га то на род но ства ра ла штво. Пред сед-
ник оп шти не Ба ји на Ба шта, Зла тан Јо ва но вић, ис та као је да 
је ово још је дан по ку шај да се тра ди ци ја и кул ту ра са чу ва ју 
од за бо ра ва и да се оно што је вред но пре не се на мла де ге-
не ра ци је.

Ма да је са мо так ми че ње би ло у дру гом пла ну, све у куп ни 
по бед ник ово го ди шњих су сре та је Ме сна за јед ни ца Гво здац, 
дру го ме сто осво ји ли су до ма ћи ни из Ро га чи це, а тре ће ама-
те ри из се ла Пе пељ. Сви они су по ка за ли умет нич ко уме ће и 
же љу да се очу ва на род на ба шти на. На из во ђач ком по ди ју-
му сме њи ва ле су се му шке и жен ске пе вач ке гру пе, со ли сти 
и му зи ча ри, фол клор ни ан сам бли, ху мо ри сти и ре ци та то ри.
Нај ви ше апла у за по брао је ду ет нај мла ђих уче сни ка, сед мо-
го ди шња ка Су за не и Бо го са ва Мар ја но ви ћа, а успе шне су 
би ле и ме шо ви те пе вач ке гру пе из Љу бо ви је, му шке пе вач-
ке гру пе из Лу но вог Се ла, жен ске гру пе из Ива њи це и фол-
клор ни ан самбл КУД Ба ји на Ба шта. М. П.

СВР ЉИГ

Ме ђу ко шни ца ма и 
пче ла ма

Мир ја на Ми ли ће вић (70), пен зи о нер ка из Свр љи га, убра ја
се у вр сне пче ла ре на овом под руч ју. Овим уно сним по слом
по ро дич но се ба ви већ 36 го ди на, а од 1985. успе шно во ди
и пра ви би знис у пче лар ству. Дру штва је по ве ћа ва ла и са да
има 75 ко шни ца, а тре нут но ра ди на при пре ми пче ла за па шу
ко је ће уско ро из свр љи шког пла нин ског кра ја кре ну ти дуж
Мо ра ве у око ли ни Ни ша. У ње ној про из вод њи пре о вла ђу ју
ба гре мов и ли вад ски мед. Мир ја на је жи вот ве за ла за пче ли-
це и ко шни це и, ка ко ка же, жи ви у љу ба ви са њи ма.

– У овом по слу се оп ста је уз ве ли ку љу бав и од ри ца ње. По-
не кад у пче ли ња ку за бо ра вим и да је дем. Све жи на, ва здух,
зу ја ње, опи ја ју ме и осве жа ва ју. По сла од ју тра до су тра, по-
себ но ле ти. Зи ми је ста ње ми ро ва ња, али се при пре ме ра де
код ку ће. Као и сва ки по сао, и овај тра жи стал но уса вр ша ва-
ње и уче ње. Ту су се ми на ри, књи ге, рад у удру же њу пче ла ра
у Свр љи гу. Ле пи су пче лар ски да ни – ка же она.

Мир ја на је у про шлој го ди ни пре ко Удру же ња пче ла ра Ср-
би је про да ла две то не ме да. За до вољ на је при хо дом – од ме-
да се жи ви, али се мно го и ра ди. С. Ђ.

ЖИ ТО РА ЂА

Угаљ сти же
Пен зи о не ри у Жи то ра ђи већ ми сле на на ред ну зи му, те су 

сти гле и пр ве ко ли чи не угља. У пен зи о нер ској ор га ни за ци-
ји ка жу да је до са да уго во ре но 300 то на лиг ни та и 400 то на 
угља из Ко лу ба ре, а при сти гле ко ли чи не су већ по де ље не 
чла но ви ма. Ак ци ја при ја вљи ва ња тра ја ће до је се ни.

Це на по то ни лиг ни та из но си де сет и по хи ља да ди на ра, 
а то на ко лу бар ског угља че ти ри хи ља де ди на ра ма ње. По-
вољ ност је да ће пен зи о не ри угаљ от пла ћи ва ти на шест ме-
сеч них ра та.

Све ће ићи план ски та ко да не би тре ба ло да бу де не ких 
про бле ма, твр де у пен зи о нер ској ор га ни за ци ји ове то плич-
ке оп шти не. Ж. Д.
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АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Мно штво ак тив но сти
у мар ту

По ред уоби ча је них осмо мар тов ских ак тив но сти у Удру же-
њу пен зи о не ра оп шти не Аран ђе ло вац (ве се ло дру же ње, тур-
нир у пи ка ду, ле пи по кло ни ко је су за пен зи о нер ке на пра ви ла
де ца и вас пи та чи из вр ти ћа „Ду га”, обје кат „Звон чић”), про шли
ме сец је оби ло вао и ра зним дру гим де ша ва њи ма.

У окви ру Здрав стве не три би не одр жа на су пре да ва ња по-
све ће на ви со ком крв ном при ти ску и про бле ми ма са слу хом.
По се бан ак це нат је ста вљен на ри зи ке и пре вен ци ју код ових
здрав стве них про бле ма.

Одр жан је и тра ди ци о нал ни ша хов ски тур нир за му шкар це,

и то при лич но бро јан, а март је за вр шен јед но днев ним из ле-
том у ба њу Вруј ци и оби ла ском ма на сти ра Бо го ва ђа и ет но-
се ла Ба би на ре ка. То је би ла при ли ка да се са зна ју не ке за ни-
мљи во сти о кул тур ној ба шти ни ових ме ста.

И за на ред не ме се це у пла ну су мно го број на де ша ва ња, у
ци љу да се ак ти ви ра члан ство и по бољ ша ква ли тет њи хо вог
жи во та, ка же Гор да на Ву ко вић, за ме ник пред сед ни ка Удру же-
ња аран ђе ло вач ких пен зи о не ра. Г. В.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ша хов ско пр вен ство
за пен зи о не ре

У про сто ри ја ма Град ског удру же ња пен зи о не ра Кра гу јев-
ца, 2. и 3. апри ла, одр жа но је по је ди нач но пр вен ство у ша ху 
за пен зи о не ре, ко је је зна чи ло и ква ли фи ка ци ју за Олим пи ја ду 
тре ћег до ба. Уче ство ва ло је два на ест так ми ча ра ко ји су игра ли 
је да на ест ко ла по Бер бе ро вом си сте му. Тем по игре из но сио је 
три де сет ми ну та по игра чу, а игра ло се по пра ви ли ма ФИ ДЕ и 
убр за ном пра вил ни ку Ша хов ског са ве за Ср би је.

Пр во ме сто са са мо јед ним ре ми јем и 10,5 по е на убе дљи-
во је осво јио Ми лан Ра до са вље вић, док је дру го и тре ће ме-
сто при па ло Мла де ну Шће па но ви ћу са 7,5, од но сно Љу би 
Стан ко ви ћу са се дам по е на. Пре о ста ла три ме ста ко ја во де 
на ово го ди шњу Олим пи ја ду тре ћег до ба, у Со ко ба њи, осво-
ји ли су Ми ро љуб Пе тро вић, Гру ји ца Ми тро вић и Пе тар Гли-
го ри је вић, ко ји су та ко ђе при ку пи ли по се дам по е на.

Так ми че ње је во дио и су дио на ци о нал ни ша хов ски су ди ја 
Бра ти слав Са вић, уз по др шку ор га ни за то ра так ми че ња, Пе-
тра Гли го ри је ви ћа. М. С.

АПА ТИН

Са ве ти о пре вен ци ји
бо ле сти

Део при пад ни ка ста ри је по пу ла ци је че сто је у си ту а ци-
ји да сво је пен зи о нер ске да не – због на ру ше ног здра вља,
про во ди у че ка о ни ца ма до мо ва здра вља оче ку ју ћи по моћ
и аде кват ну ме ди цин ску не гу за сво је бољ ке. Сто га је Оп-
штин ска ор га ни за ци ја Са ве за ин ва ли да ра да из Апа ти на
про шлог ме се ца за сво је чла но ве ор га ни зо ва ла пре да ва-
ње – три би ну на те му здрав стве не за шти те и пре вен ци је
од ре ђе них бо ле сти.

Увод но из ла га ње са са ве ти ма ве за ним за при ла го ђа ва-
ње па ци је на та са хро нич ним бо ле сти ма про ме ни го ди-
шњих до ба, дао је др Ми о драг Па вло вић, из До ма здра вља
Апа тин. По том су чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је СИР-а
из но си ли про бле ме са ко ји ма се су сре ћу као ко ри сни ци
здрав стве них услу га. Ре ци мо, ис та кли су да се на ул тра-
звуч ни пре глед ср ца у над ле жној ре ги о нал ној бол ни ци
че ка ви ше од го ди ну и по да на, а на хол тер ЕКГ-а ви ше од
шест ме се ци, те да не до ста ју ле ко ви за обо ле ле од ше ћер-
не бо ле сти итд.

Ка ко ја вља Зо ран Бо гић, на овом ску пу је пред ло же но да
се ин сти ту ци о на ли зу је за ступ ник за здрав ство у ор га ни ма
оп штин ске упра ве Апа ти на, ко ји би се за ла гао и за ин те ре се
чла но ва ове ин ва лид ске ор га ни за ци је. Сви при сут ни по др-
жа ли су пред лог да то бу де др Ми о драг Па вло вић. М. М.

ДрДрДрДр М М ММММММММММММи ии ииио о дрдррдрд агагаа  П ПППППа а авлвллло о о оо оо вивививививививиићћћћћ
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Као ду го го ди шњи и вер ни чи та о ци ва шег ли ста
же ли мо да овај наш чла нак об ја ви те јер ми сли мо 
да је вре дан па жње. На и ме, по след њих не ко ли-
ко го ди на знат но је по бољ шан са др жај удар ним 
ве сти ма и ин фор ма ци ја ма, од лич ним ру бри ка ма, 
идеј ним ре ше њи ма, ста ти стич ким по да ци ма, што 
је све вр ло бит но за на ше удру же-
ње, јер ни смо у мо гућ но сти да се
прет пла ти мо на „Слу жбе ни лист” 
и „Слу жбе ни гла сник”. Све ру бри-
ке су од лич не, по себ но је ин те-
ре сан тан „Пен зи о нер ски ку так” у
ко јем из ве шта ва те о де ша ва њи ма
у удру же њи ма пен зи о не ра, где се
упо зна је мо са тим шта има но во
код дру гих удру же ња, да ли тре-
ба не што ме ња ти или усво ји ти за
на ше удру же ње. Вр ло ле по и са-
др жај но сте пи са ли о бес плат ној
ре ха би ли та ци ји у ба ња ма.

На ше удру же ње је при ми ло 530 по зи ва за ре ха-
би ли та ци ју пен зи о не ра о тро шку РФ ПИО, а по зи-
тив но ће би ти ре ше но 246 при ја ва. Би ло би си гур-
но још и ви ше, да ни је ове го ди не до шло до из ме не
Пра вил ни ка о дру штве ном стан дар ду где је ре гу-
ли са но да мо гу да кон ку ри шу пен зи о не ри ко ји у

ба ња ма ни су би ли по след њих пет
го ди на, а у до са да шњем Пра вил ни ку
је би ло по след ње три го ди не.

Јед ном реч ју, да ка же мо да вам је
лист „врх вр хо ва”, од идеј ног ре ше-
ња на слов не стра не, им пре су ма,
па до по след ње стра не, и мо ли мо
вас да на ста ви те са мо та ко.

Ко ри сти мо при ли ку да че сти та-
мо ус кр шње пра зни ке свим пен зи-
о не ри ма ко ји сла ве.

Ни ко ла Ко са но вић,

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не
Па ли лу ла, Бе о град
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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

Похвале за лист

До да ци на 
ску по ћу за
пен зи о не ре у 
1935. го ди ни

Сви пен зи о не ри, ка ко лич ни та-
ко и по ро дич ни, ко ји ма пен зиј ске
при на дле жно сти ис пла ћу је Глав-
на др жав на бла гај ни ца Ми ни-
стар ства фи нан си ја, пре ко По-
штан ске ште ди о ни це и на ка си
има ју под не ти Глав ној др жав ној 
бла гај ни ци при ја ве за при јем до-
да та ка на ску по ћу у 1935. го ди ни.

Да пен зи о не ри не би до ла зи ли у Глав ну др жав ну бла гај ни цу Ми-
ни стар ства фи нан си ја ра ди при је ма при ја ва, ша ље се пен зи о-
не ру при ја ва пре ко по ште, а да не би гу би ли вре ме око пре да је
истих, из вр шен је рас по ред по ко ме је сва ком пен зи о не ру од ре ђен
дан ка да ће лич но пре да ти при ја ву.

Уз при ја ву, пен зи о нер је ду жан при ло жи ти за се бе и за сва ког
чла на по ро ди це за ко га тра жи до да так:

1. Уве ре ње по гла вар ства оп шти не гра да Бе о гра да о то ме да
ли пен зи о нер и чла но ви по ро ди це за ко је тра жи до да так има ју 
или не ма ју при хо да од лич ног ра да уоп ште, од но сно од по крет-
ног или не по крет ног има ња, ка ко у Бе о гра ду, та ко и у Кра ље ви ни
Ју го сла ви ји.

2. Уве ре ње над ле жне по ре ске упра ве о за ду же њу по ре зом
на има ње, рен ту, или на са мо стал ни од но сно не са мо стал ни
рад.

3. Уве ре ње над ле штва или ли ца о ве ли чи ни при хо да од за по-
сле ња, ако је пен зи о нер или ко ји члан по ро ди це за по слен у др жав-
ној са мо у пра ви или при ват ној слу жби.

4. Уве ре ње над ле жне школ ске упра ве о шко ло ва њу де це и да не
ужи ва ју по моћ, сти пен ди ју, или бла го де ја ње.

(Из Глав не др жав не бла гај ни це Ми ни стар ства фи нан си ја,

бр. 161.318 –/2, 1934)

По вољ но сти за
ко ри сни ке пен зи ја

Пре ма Пра вил ни ку о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен-
зи ја РФ ПИО, за пен зи о не ре са нај ни жим при ма њи ма, ко ји ис пу-
ња ва ју све по треб не усло ве, Фонд сно си тро шко ве ре ха би ли та-
ци је у тра ја њу од 10 да на, у то ку ка лен дар ске го ди не, у од ре ђе ној
уста но ви, као и пут не тро шко ве у ви си ни це не ауто бу ске, од но-
сно во зне кар те дру гог раз ре да.

Фонд ПИО има за кљу че не уго во ре са ба ња ма и ре ха би ли та ци о-
ним цен три ма чи је услу ге мо гу да ко ри сте пен зи о не ри и чла но ви
њи хо вих по ро ди ца уз мо гућ ност пла ћа ња на ра те. За ин те ре со ва ни
са ми по зо ву ба њу и до го ва ра ју тер мин, а за тим у над ле жној фи ли ја-
ли Фон да по пу ња ва ју зах тев за кре дит и ове ра ва ју ад ми ни стра тив-
ну за бра ну. Пен зи о не ри има ју и мо гућ ност пла ћа ња ад ми ни стра-
тив ном за бра ном (на ра те) при ку по ви ни ро бе ши ро ке по тро шње,
ме ди цин ске опре ме и оп тич ких по ма га ла, огре ва и зим ни це. На ра-
те се мо гу пла ћа ти и ту ри стич ке услу ге и по греб ни тро шко ви.

Та ко ђе, град Бе о град, по ред дру гих олак ши ца, квар тал но ис-
пла ћу је и нов ча ну по моћ нај у гро же ни јим со ци јал ним ка те го ри-
ја ма, те је кра јем мар та пен зи о не ри ма са нај ни жим при ма њи ма
ис пла ће но по 4.000 ди на ра, а нов ча ну и дру гу вр сту по мо ћи, пре-
ма мо гућ но сти ма, да ју и мно ге ло кал не са мо у пра ве у Ср би ји.

Ј. О.
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Стаж у Ср би ји и Сло ве ни ји

При ме на про пи са ак ту ел них

у мо мен ту пен зи о ни са ња

По моћ пре ко цен тра за

со ци јал ни рад

Не ма усло ва за пен зи ју

Пра вил но од ре ђен пен зиј ски основ

?
Сто јан Жив ко вић, Сви лај нац: Ро ђен сам 1955. го ди не. Од 

1979. до 1987. го ди не ра дио сам у Сло ве ни ји. У том пе ри-

о ду, за че ти ри го ди не ра да имао сам уве ћа ње ста жа 12+4 

и за то по се ду јем по твр ду. Од 1987. го ди не ра дим без пре ки да 

до да нас и та ко ђе имам уве ћа ни рад ни стаж. Сре ди ном апри-

ла ове го ди не пу ним 40 го ди на рад ног ста жа. Ако ми се спо ји и 

стаж из Сло ве ни је, за ни ма ме ка ко мо гу да про ве рим, пре не-

го што пре ки нем рад ни од нос, да ли ми је упла ћен до при нос 

за ПИО за рад и бе не фи ци је у Сло ве ни ји. Да ли мо гу да спо јим 

рад ни и бе не фи ци ра ни стаж из Сло ве ни је и Ср би је да бих за-

јед но оства рио пен зи ју из Сло ве ни је и Ср би је?

?
Вла ди мир Мар ко вић, Ужи це: Оти шао сам у пре вре ме-

ну пен зи ју 1996. го ди не са 55 го ди на жи во та и 35 го ди на 

ста жа. Ума ње ње пен зи је из но си два од сто за сва ку не до-

ста ју ћу го ди ну до пу ног рад ног ста жа, тј. 10%. Са да, по но вом 

за ко ну, ума ње ње из но си је дан про це нат за сва ку не до ста ју ћу 

го ди ну рад ног ста жа, од но сно ли це са 65 го ди на жи во та и 35 

го ди на ста жа има ума ње ње пен зи је пет од сто. Мо гу ли да тра-

жим ускла ђи ва ње ума ње ња мо је пен зи је са 10% на 5%?

?
Не го слав Ву ло вић, Ба ји на Ба шта: Због пот пу ног гу бит ка

рад не спо соб но сти као по сле ди це бо ле сти, оти шао сам

у ин ва лид ску по љо при вред ну пен зи ју. При мам из нос од

5.003,20 ди на ра, по што ми се од би ја 1/3 пен зи је. Ка ко сам ср-

ча ни бо ле сник, ско ро це ла ова пен зи ја ми оде на ле ко ве. Да ли

имам пра во на не ку со ци јал ну или ка кву дру гу по моћ јер сам у

те шкој си ту а ци ји, и здрав стве ној и фи нан сиј ској?

?
Див на Стој ко вић, Ле ско вац: Ро ђе на сам 24. 11. 1944. го ди-

не. Опе ри са на сам од кар ци но ма 2008. го ди не, по сле че га 

сам упу ће на на хе мо те ра пи ју. Од та да сам кон стант но под 

те ра пи јом. У исто вре ме имам и ср ча не про бле ме, арит ми ју. 

Ра ди ла сам укуп но 5,5 го ди на. Да ли имам пра во на ин ва лид-

ску пен зи ју и шта ми је од до ку ме на та по треб но?

?
Но во Ср ди ја, Ја го ди на: Оства рио сам пу ну ста ро сну пен-

зи ју 2000. го ди не са 32 го ди не, 7 ме се ци и 24 да на ста жа 

и на вр ше них 60 го ди на жи во та. Мо лим Вас да ми од го во-

ри те ко ји ми про це нат при па да од старт не осно ве. По дру гом 

при вре ме ном ре ше њу ко је је још на сна зи дат ми је про це нат 

70%. Да ли је фи ли ја ла пра вил но при ме ни ла чл. 35 Са ве зног 

за ко на при од ре ђи ва њу ви си не пен зи је?

Од го вор: Пре не го што 
се од лу чи те за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју по 
осно ву пу ног пен зиј ског ста-
жа, тј. ста жа оси гу ра ња од 40 
го ди на, оба ве зно под не си те, 
пре ко над ле жне фи ли ја ле Фон-
да ПИО, зах тев за по твр ђи ва ње 
ста жа у Сло ве ни ји. Тек по до би-

ја њу по да та ка о ста жу из Сло-
ве ни је па жљи во пре ра чу нај те
стаж оси гу ра ња и про ве ри те
да ли Вам је сав стаж у Ср би ји
унет у ба зу по да та ка ма тич не
еви ден ци је. На ро чи то обра ти-
те па жњу на стаж са уве ћа ним
тра ја њем. Ка да бу де те пот пу-
но си гур ни да има те до вољ но

Од го вор: По гре шно сте раз-
у ме ли об ра чун ви си не пен зи је
по но вим про пи си ма. На и ме,
ка да чл. 67 но вог За ко на о ПИО
на во ди да се сва ка го ди на ста жа
ко ја је ушла у збир го ди шњих
лич них ко е фи ци је на та ра чу на
као 1, то ни ка ко не зна чи да се
за го ди не до пу ног ста жа пен зи-
ја ума њу је за је дан од сто, ни ти
се у но вом об ра чу ну по ми њу

про цен ти за при зна ти стаж као 
по ста рим про пи си ма. Осим 
то га, при оства ри ва њу пра ва 
на пен зи ју увек се при ме њу ју 
про пи си ко ји ва же у мо мен ту 
пен зи о ни са ња, те дру га чи ји на-
чин об ра чу на пен зи је ни у ком 
слу ча ју не мо же би ти раз лог 
за до но ше ње но вог ре ше ња о 
пен зи ји или од ре ђи ва ња но вог 
из но са пен зи је.

Од го вор: Пот пу но је ра зу-
мљи во да пен зи ја ко ју при ма те 
ни је до вољ на за пре жи вља ва ње, 
с об зи ром на Ва ше здрав стве но 
ста ње и го ди не ста ро сти. Упр кос 
то ме, Ва ма је пен зи ја од ре ђе на 
у скла ду са про пи си ма ко ји су и 
да нас на сна зи, те Вам се на име 

ра ни је не у пла ће них до при но са
за ПИО од пен зи је од у зи ма јед на
тре ћи на. Што се ти че ма те ри јал-
не по мо ћи, мо ра те се обра ти ти
над ле жном цен тру за со ци јал ни
рад ко ји ће, у скла ду са За ко ном
о со ци јал ној за шти ти, про це ни-
ти Ва ше пра во.

Од го вор: По За ко ну о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу,
за оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју до вољ но је да
ко ми си ја, тач ни је ле кар ве штак,
утвр ди да код оси гу ра ни ка по-
сто ји пот пу ни гу би так рад не
спо соб но сти, да оси гу ра ник
има нај ма ње пет го ди на ста жа
оси гу ра ња, али је та ко ђе по-
треб но да оси гу ра ник у том мо-
мен ту не ма ви ше од про пи са-
них го ди на за ста ро сну пен зи ју,
а то је за оси гу ра ни ка же ну 60
го ди на жи во та. Ка ко сте Ви ро-

ђе ни 1944. го ди не, одав но сте
пре ма ши ли на ве де не го ди не,
те из тих раз ло га не ис пу ња ва те
за кон ске усло ве за оства ри ва-
ње пра ва на ин ва лид ску пен зи-
ју. За ста ро сну пен зи ју би ло би
по треб но да има те ми ни мум 15
го ди на ста жа оси гу ра ња, те не
ис пу ња ва те усло ве ни за ста ро-
сну пен зи ју. Ако не ма те при хо де
чла но ва до ма ћин ства, а ни соп-
стве не, обра ти те се над ле жном
цен тру за со ци јал ни рад ра ди
оства ри ва ња пра ва на со ци јал-
ну по моћ.

Од го вор: Пре ма За ко ну о
пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу ко ји је био на сна-
зи у вре ме до но ше ња Ва шег
ре ше ња, 2000. го ди не, тач ни је
по чла ну 35 на ве де ног за ко на
ко ји је об ја вљен у Слу жбе ном
ли сту СРЈ бр. 30/96, за оси гу-
ра ни ка му шкар ца са 32 го ди-
не, 7 ме се ци и 24 да на рад ног
ста жа, пра вил но је од ре ђе-
на пен зи ја у ви си ни од 70%

пен зиј ског осно ва. Пен зиј ски
основ је чи нио нај по вољ ни-
ји де се то го ди шњи про сек из
пе ри о да Ва шег ра да. Пре ма
то ме, фи ли ја ла је пра вил но
по сту пи ла ка да Вам је до не ла
ре ше ње о пен зи о ни са њу. Је-
ди но што тре ба да про ве ри те
је сте да ли су от кло ње ни раз-
ло зи при вре ме но сти и да ли
су се сте кли усло ви за до но-
ше ње ко нач ног ре ше ња.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

при зна тог ста жа од 40 го ди на
или до вољ но бе не фи ци ра ног
ста жа да би Вам се сни зи ла ста-
ро сна гра ни ца са ко јом би сте
ис пу ни ли усло ве за пен зи ју,
тач ни је да има те 65 го ди на жи-
во та са на ве де ним сни же њем,

под не си те зах тев за оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју.
Ина че, не ма сум ње да се стаж
из Сло ве ни је и стаж из Ср би је
са би ра ју при оства ри ва њу пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња.
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СКАНДИНАВКА

Мо лим за реч
На уч ни ци ка жу да по сао уни шта ва до бру ли ни ју.

На ро чи то ако не маш по сао.

Увек се ра ду јем из бо ри ма. Је два че кам пред из бор ну
ћут њу.

Тур ска ка фа је у ка фа на ма све ску пља. Као да је ку-

ва Су леј ман Ве ли чан стве ни.

Гру па ле ка ра је от кри ла да мо же да се уго ји и од ва зду-
ха. С об зи ром на стан дард, ово је за пен зи о не ре спа со-
но сна вест.

Уско ро ће се у шко ла ма учи ти и ки не ски. Блок 70

мо гао би да пре ра сте у уни вер зи тет.

У скуп штин ском ре сто ра ну ка фа ко шта пет ди на ра. Си-
ро ма шни ји по сла ни ци ку пу ју је на три ра те.

Су је вер ни слу жбе ни ци су одах ну ли. Срећ ни ји су

без три на е сте пла те. Ма да ку бу ре и с прет ход них де-

сет.

По што сна га ула зи на уста, ни је ни чу до што нам је при-
вре да та ко ки ла ва.

Спре мам се за ма ли ју би леј. Де се то ле то ка ко не ћу

ићи ниг де на од мор.

Имам сјај ну иде ју за бор бу про тив ко руп ци је. Дај те 100
евра па ћу да вам ка жем.

Де јан Па та ко вић
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– да Музеј 

на свету а, на радост туриста, 

налази се укотвљена одмах поред 

м о р е п л о в с т в а 

реконструкција правог гусарског 

зграде музеја?

– Scheepvaart, у 

брода из 16. века, верна оригиналу, 

Амстердаму, поседује 

јједну од највећих колекција бродова 
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Гла со ри зми
За нас не по сто ји без из ла зна си ту а ци ја – у ко ју ни смо у ста њу

да уђе мо.

Не мо же баш све цр но на бе ло. Не ма то ли ко бе лог!

Глу по је за ко не кри ви ти за све, кад се зна ко ли ке су у њи ма

ру пе.

Вре ме је та кво да, док јед не истин ски по не се ре во лу ци о нар ни
за нос, дру ге са мо по ву че – за нос.

Нор мал но је да не по сто ји кључ за све бра ве. За то по сто је ка-

ла у зи.

Ни је ни ка кво чу до што су вра не то ли ко па мет не, кад се зна ко ли-
ко је оних ко ји ма су па мет по пи ле.

Из гле да да је опет не ка ста би ли за ци ја у то ку: по тре си су на

све стра не.

Свет је пун срп ских па три о та ко ји би ра до ме ња ли Ср би ју за ино-
стра ну пен зи ју.

Да нас ни је ви ше сум њив онај ко ји ти се сме је у ли це од оног

ко ји ка шље.

Кад сви му те, не ко мо ра и да би стри – по ли ти ку.
Ни ко ла Стан ко вић

Жи ва ни зми
Има мо до ста по ро ка. И бес по слен на род не тра ћи вре ме!

Сва ку на шу по бе ду пла ти ли смо ка ва љер ски.

Стан дард је у ков че гу. По вор ка мо же да кре не.

Са чу вао сам образ са пр стом на че лу.

Све ста ро смо по ру ши ли! Тек са да ле по та до ла зи до из ра жа ја.

Кад ви де да на род гла ду је, и њих за бо ли.

Са ле ђа на ро да бу дућ ност дру га чи је из гле да.

Сви смо би ли за бо ље су тра. За то да нас тр пи мо.

Евро па нас ста ви ла на про бу. Од глу ми ће мо им „По кон ди ре ну
ти кву”.

Жи ван С. Фи ли по вић

Да ли сте зна ли ...

а у њему се чува више од милион 

 ских ца ре ва. Ко лек ци ја овог му зе ја за че та је  176 4, а за д ва  и 

– да је Кинески државни музеј, који 

експоната.

 – да се у Ме тро по ли тен музеју, у Њујорку, налази једна 

по век а  са купљено је око  т ри ми лиона ум ет ничких  и  ис то ри-

 – да је Др жав ни му зеј Ер ми таж у Санкт 

се налази на источној страни трга 

 од најзначајнијих светских колекција ликовне уметности? 

јјских  експонат а.

Пе тер бур гу, Ру си ја, је дан од нај ве ћих, нај-

ТТјенанмен, у Пекингу, највећи светски 

Два милиона експоната је подељено у 19 одељења, а 

леп ших и нај ста ри јих умет нич ких и кул-

музеј по површини коју заузима? 

Метрополитен годишње посети 5,2 милиона људи.

тур но-исто риј ских му зе ја у људ ској кул ту ри? Ње го ва огром-

Грађевинска површина музеја износи 

на збир ка из ло же на је у шест згра да на оба ли Неве, а глав на 

двеста хиљада квадратних метара, 

згра да је Зимски дворац – не ка да зва нич на ре зи ден ци ја ру-

– да је музеј воштаних фигура „Мадам Тисо” 

– да је чуве ни  Лувр ,  у Паризу, на јп о-

месеца и кошта око 200.000 евра. Најзахтевнији део израде је 

јједна од највећих туристичких атракција 

сећениј и музеј у  свету јер  га у прос еку 

имплантација косе чија уградња траје и до 140 радних сати.

ЛЛондона? Овај музеј је толико популаран да 

посети 15. 00 0 туриста днев но , од че га  су 

се на улаз чека сатима. Израда једне воштане 

65 од сто стр ан ци ? И о н ј е  некада био дом краљева  Фр анцуске, 

фигуре, а прва је настала још 1777, траје четири 

а данас  ра сп ол аже колекцијом од око 380.000 предмета.


