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Дру ги свет ски рат је по свом 
оби му, али и по стра да-
њи ма љу ди и уни шта ва њу 

имо ви не нај ве ћи и нај тра гич ни ји 
ДД
ору жа ни су коб у исто ри ји чо ве-
чан ства. По сле ше сто го ди шњег 
ра то ва ња, окон чан је 9. ма ја 1945. 
го ди не пот пи си ва њем без у слов не 
ка пи ту ла ци је вој них сна га Тре ћег 
рај ха, те се од та да овај дан обе ле-
жа ва као Дан по бе де.

У не ка да шњој Кра ље ви ни Ју-
го сла ви ји рат је по чео 6. апри ла 
1941. го ди не, а за вр шен је 15. ма ја 
1945. го ди не. У том пе ри о ду, то ком 
че ти ри рат не го ди не, у Ју го сла ви-
ји је по ги ну ло ви ше од ми ли он 
при пад ни ка НОВ и ПОЈ и ци ви ла и 
по то ме је на ша зе мља би ла ме ђу 
они ма ко је су нај ви ше стра да ле у 
Дру гом свет ском ра ту.

Го ди не 1985, на за се да њу Саветa 
Евро пе у Ми ла ну, од лу че но је да се 
Дан по бе де над фа ши змом у Дру-
гом свет ском ра ту обе ле жа ва као 
Дан ЕУ, у знак се ћа ња на Шу ма но-
ву де кла ра ци ју. У том до ку мен ту 
је, на и ме, Ро берт Шу ман, ми ни-
стар ино стра них по сло ва Фран цу-
ске, го ди не 1950. из нео ви зи ју ује-
ди ње не, над на ци о нал не Евро пе. 
Са вре ме на Евро па за сни ва сво ју 
стра те ги ју на оним прин ци пи ма и 
на че ли ма ко ји ма су се ру ко во ди-
ли бор ци про тив на ци зма и фа ши-
зма – на ми ру, раз у ме ва њу, то ле ран ци ји и са рад-
њи, а ово го ди шња про сла ва у Бри се лу одр жа на
је под на зи вом „Отво ре на вра та Евро пе”.

По во дом обе ле жа ва ња Да на по бе де – Да на
Евро пе и у на шој зе мљи ор га ни зо ван је ве ћи број
ма ни фе ста ци ја, ко је ће би ти спро ве де не у пе ри-
о ду од 9. до 20. ма ја у Бе о гра ду, Бо ру, Ин ђи ји, Ла-
за рев цу, Ле сков цу, По жа рев цу и Ћу при ји. То ком
ак ци је „Евро па отво ре но” би ће упри ли че но ви ше
кул тур них и спорт ских до га ђа ја с на ме ром да се
бли же упо зна ју ци ље ви Европ ске уни је ко ји се,
пре ма ре чи ма ше фа ми си је ЕУ у Ср би ји, Вен са на
Де же ра, огле да ју у ства ра њу сна жне, чвр сте и ује-
ди ње не Евро пе.

Цен трал на ма ни фе ста ци ја по во дом Да на по-
бе де над фа ши змом и ове го ди не одр жа на је у
Мо скви, а уве ли ча на је спек та ку лар ном вој ном
па ра дом на Цр ве ном тр гу са 14.000 уче сни ка и
де фи ле ом са ру ским ин тер кон ти нен тал ним ра-
ке та ма и оста лом вој ном опре мом. За ни мљив је
по да так да је ру ско ва зду хо плов ство сво јим ави о-
ни ма, ко ри шће њем спе ци јал них хе миј ских сред-
ста ва, рас те ра ло ки шне обла ке над Мо сквом да

ДЕ ВЕ ТИ МАЈ 
Дан по бе де и Дан Евро пе

би се па ра да не сме та но одр жа ла по сун ча ном
да ну.

Ина че, пр ва вој на па ра да одр жа на је 24. ју на
1945. го ди не на Цр ве ном тр гу, у Мо скви, по на-
ре ђе њу он да шњег пред сед ни ка СССР-а, Јо си па
Ви са ри о но ви ча Ста љи на. Ста ри је ге не ра ци је
пам те и сјај не вој не па ра де ЈНА ко је су у вре ме
не ка да шње СФРЈ одр жа ва не у Бе о гра ду.

Но, вре ме на се ме ња ју, па се да нас у окви ру
обе ле жа ва ња Да на Евро пе ор га ни зу ју Фе сти вал
са вре ме ног европ ског фил ма, из ло жба фо то гра-
фи ја, али и дру га де ша ва ња, по пут кон фе рен ци је
о еко ном ским пи та њи ма и иза зо ви ма, или ску па
„Кул ту ра за ди ги тал не ме ди је” на ме ње ног ми ни-
стри ма обра зо ва ња, омла ди не и кул ту ре ЕУ. И
дру ги број ни ску по ви одр жа ва ју се ши ром Ста рог
кон ти нен та.

Код нас ће, у Бе о гра ду, у окви ру обе ле жа ва ња
Да на Евро пе би ти одр жа на и ма ни фе ста ци ја о ак-
тив ном ста ре њу и ме ђу ге не ра циј ској со ли дар но-
сти, у окви ру ко је ће би ти ре а ли зо ва на и обу ка
пен зи о не ра за ко ри шће ња ра чу на ра и ин тер не та.

Ја сми на Мек Ке вит



Ко нач не ранг ли сте са
име ни ма ко ри сни ка
ко ји ће ићи на
де се то днев ну
бес плат ну
ре ха би ли та ци ју
су за вр ше не и
за ин те ре со ва ни их
мо гу по гле да ти
у сво јим удру же њи ма,
а за не ке фи ли ја ле
већ у ма ју ће сти ћи
и пр ви по зи ви

За од мор и опо ра вак ко-
ри сни ка пен зи ја у ба ња-
ма о тро шку Фон да ПИО 

ове го ди не је обез бе ђе но 275,6 
ми ли о на ди на ра (0,1 од сто од 
укуп но упла ће них до при но са у 
про шлој го ди ни). Та сред ства су, 
пре ма ак ту ел ним це на ма, до-
вољ на да у јед ној од 25 срп ских 
ба ња ове го ди не бес плат но бо-
ра ви 9.359 пен зи о не ра. Услов је 
био да при ма ња ко ри сни ка не 
пре ла зе 22.334 ди на ра и, што је 
но ви на, да прет ход них пет го-
ди на пен зи о нер ни је ко ри стио 
ову по год ност (до са да се мо гло 
кон ку ри са ти на сва ке три го ди-
не). Ко ри сни ци по љо при вред-
не пен зи је има ли су као услов 
и нај ма ње 10 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. Као и прет ход них 
го ди на, пен зи о не ри ма ће би ти 

на док на ђе ни тро шко ви пре-
во за до ба ње (по врат на во зна 
кар та дру гог раз ре да или ауто-
бу ска кар та у оба сме ра), а де се-
то днев ни бо ра вак са пре во зом 
ко шта ће, пре ма ак ту ел ним бањ-
ским це на ма, око 27.500 ди на ра 
по јед ном пен зи о не ру.

У Ср би ји укуп но је кон ку ри са-
ло 31.373 ко ри сни ка, али усло ве 
је ис пу ња вао 24.361 пен зи о нер, 
а на ре ха би ли та ци ју ће оти ћи 
њих 9.359. Нај ве ћи број оних 
ко ји ни су ис пу ња ва ли усло ве 
кон кур са – чак 4.550, то ком по-
след њих пет го ди на већ је бо-
ра вио у ба њи о тро шку Фон да, 
док је 730 ко ри сни ка од би је но 
јер им је пен зи ја ви ша од про-
пи са не. Ина че, ме ђу они ма ко ји 
ће ове го ди не на ре ха би ли та ци-
ју бив ших за по сле них је 8.546, 
пен зи о ни са них за на тли ја 689, а 
по љо при вред ни ка 115.

У Бе о гра ду је пре ко удру же-
ња пен зи о не ра за ову по год ност 
кон ку ри са ло 6.480 ко ри сни ка 
пен зи ја, али је усло ве за бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју ис пу-
ни ло њих 4.390. Сред ста ва ове 
го ди не, ме ђу тим, има за 2.483 
бе о град ска пен зи о не ра. На бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју ће то ком 
ле та и је се ни оти ћи 2.299 ко ри-
сни ка из ка те го ри је за по сле них, 
187 са мо стал них пред у зет ни ка 
и сед мо ро пен зи о ни са них по-
љо при вред ни ка са под руч ја Бе-
о гра да. Ин те ре сант но је да је за 
ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да 

кон ку ри са ло 150 пен зи о не ра
са мо стал них де лат но сти, та ко да
ће сви они и оти ћи у ба ње јер за
ову ка те го ри ју има ви ше ме ста
(187) не го при ја вље них. Ко нач на
ранг ли ста са име ни ма бе о град-
ских пен зи о не ра ко ји ове го ди не
иду на ре ха би ли та ци ју о тро шку
Фон да ПИО је го то ва и сви за-
ин те ре со ва ни мо гу, у удру же њу
пен зи о не ра у ко ме су и кон ку-
ри са ли, да ви де да ли се њи хо во
име на ла зи на том спи ску. По об-
ја вљи ва њу ранг ли ста ко ми си ја
на че лу са ле ка ром ве шта ком
од лу чи ва ће на осно ву ди јаг но за
из при ло же не ме ди цин ске до ку-
мен та ци је ко ће у ко ју ба њу на
ре ха би ли та ци ју.

У Вој во ди ни је ове го ди не
за бес плат ну ре ха би ли та ци ју у
ба ња ма кон ку ри сао 6.661 ко-
ри сник пен зи је, а усло ве је ис-
пу ња ва ло њих 4.970. У не ку од
ба ња о тро шку Фон да ће оти ћи
2.428 вој во ђан ских пен зи о не-
ра, од ко јих 2.242 ста ро сна, 174

бив ших за на тли ја и 12 ко ри сни-
ка по љо при вред них пен зи ја.

Да под се ти мо, за све ко ји иду
на ре ха би ли та ци ју о тро шку
Фон да ПИО обез бе ђен је пун
пан си он, од го ва ра ју ће те ра пи-
је ко је одо бри ле кар при ли ком
при је ма у ба њу, а биће пла ћени
и путни трошкови. Пр ви по зи ви
пен зи о не ри ма у Ср би ји већ су
по че ли да сти жу, а до кра ја ме-
се ца и по чет ком ју на сви ко ји су
до би ли бес плат ну ре ха би ли та-
ци ју зна ће и у ко ју ће ба њу оти-
ћи. По зи ви ће им, као и ра ни јих
го ди на, сти за ти на кућ не адре се.

Сви они чи је се име ове го ди-
не ни је на шло на спи ску за бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју мо гу да
у ве ћи ни ба ња про ве ду од мор
уз пла ћа ње на не ко ли ко ра та
– би ло че ко ви ма, би ло ад ми ни-
стра тив ном за бра ном од пен зи-
је. О то ме, као и о ово го ди шњим
бањ ским це на ма ви ше у сле де-
ћем бро ју.

В. Ана ста си је вић
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ЗА ВР ШЕН КОН КУРС ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ ПЕН ЗИ О НЕ РА У СРП СКИМ БА ЊА МА О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

За 9.359 пен зи о не ра уско ро 
пр ви по зи ви

Без так си и ПДВ-а
Пре об ја вљи ва ња ово го ди шњег 

кон кур са за бес плат ну ре ха би ли-

та ци ју у ба ња ма по стиг нут је до го-

вор са Ми ни стар ством еко но ми је 

да ко ри сни ци пен зи ја при ли ком 

пла ћа ња (ко је у овом слу ча ју за 

њих вр ши Фонд ПИО) има ју исти

трет ман као бо ле сни ци ко је на

ре ха би ли та ци ју ша ље РФ ЗО, што 

зна чи да не пла ћа ју бо ра ви шну 

так су и ПДВ. Да ни је би ло ова-

квог до го во ра, број пен зи о не ра

ко ји бес плат но иду у ба њу био би 

ма њи.Комисија ужурбано ради на одређивању бања
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Уз огро ман на пор за по сле ни у
бор ској фи ли ја ли ус пе ли да
 сво ју ажур ност из крај ње 
угро же ног ста ту са до ве ду
на пр во ме сто у Фон ду

Но ве про сто ри је бор ске фи ли ја ле Ре-
пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње отво ре не су у

згра ди по ред не ка да шње Ју го бан ке у Бо ру.
Све ча ном отва ра њу, по чет ком ма ја, при су-
ство ва ло је ру ко вод ство Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње на
че лу са ди рек тор ком, Дра га ном Ка ли но вић,
за тим Ра ди на То до вић, др жав на се кре тар ка
у Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке,
са са рад ни ци ма, као и го сти из по кра јин ске
Ди рек ци је у Но вом Са ду и из дру гих фи ли-
ја ла Фон да у Ср би ји.

Пре пре да је кљу че ва Ве ри ци Ча ра пић,
ди рек тор ки бор ске фи ли ја ле, Дра га на Ка-
ли но вић, ди рек тор ка РФ ПИО, по здра ви ла
је при сут не го сте и ко ле ге:

– Леп је по вод ко јим смо се оку пи ли да нас
у Бо ру и мо рам ре ћи да за то ни је за слу жна
са мо но ва згра да на ше фи ли ја ле већ, пре све-
га, ре зул тат и ква ли тет по сло ва ња ко ји су по-
сти гли ње ни за по сле ни и ру ко вод ство јер су,
уз огро ман на пор, ус пе ли да сво ју ажур ност
до ве ду из крај ње угро же ног ста ту са на пр во
ме сто у Фон ду. Ти ме су на шим оси гу ра ни ци-
ма и ко ри сни ци ма омо гу ћи ли да бр же и ефи-
ка сни је оства ру ју сво ја пра ва из пен зиј ског

и ин ва лид ског оси гу ра ња, што је при о ри тет
у ра ду Фон да и ко на чан по слов ни циљ свих
нас. На ша ре ак ци ја, од но сно по др шка из Ди-
рек ци је би ла је да им ство ри мо бо ље усло ве
ра да да би оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма
пру жа ли услу ге у ху ма ни јим и леп шим усло-
ви ма. Са за до вољ ством ћу пре да ти кљу че ве
но ве згра де ди рек тор ки фи ли ја ле, Ве ри ци
Ча ра пић, и свим ње ним са рад ни ци ма и ко ле-
га ма – ре кла је ди рек тор ка Ка ли но вић.

Из ра жа ва ју ћи за хвал ност због по др шке
и из у зет не са рад ње при ли ком ре но ви ра ња
и опре ма ња згра де, Ве ри ца Ча ра пић је по-
себ но за хва ли ла на ан га жо ва њу и са рад њи
ди рек тор ки, ко ле га ма из Ди рек ци је, као и

из во ђа чи ма ра до ва ко ји су уло жи ли мак-
си ма лан труд и ис по што ва ли ро ко ве. За ни-
мљи во је, ре кла је ди рек тор ка Ча ра пић, да
је бор ска фи ли ја ла по че ла са ра дом 3. ма ја
1993, а ове го ди не се истог да ту ма отва ра
ре но ви ра на згра да.

Об но вље ни про стор, ко ји за у зи ма ви ше
од 900 ква драт них ме та ра, омо гу ћи ће мно-
го бо љу и аде кват ни ју услу гу не са мо пен-
зи о не ри ма, већ сви ма ко ји има ју по тре бу
да у овој уста но ви за вр ше по сао без ве ћег
че ка ња. У но вим про сто ри ја ма Фон да ПИО
у Бо ру об је ди ње не су све слу жбе за ко ри-
сни ке услу га овог Фон да.

В. Ана ста си је вић

Сва ки вер ски слу жбе ник
про сеч но ће др жа ву ко шта ти
око 153.600 ди на ра го ди шње;
за око две хи ља де њих 
по треб но три ми ли о на евра

Уред бу ко јом др жа ва пре у зи ма оба ве зу
пла ћа ња по ре за и до при но са све ште ни ци-
ма и вер ским слу жбе ни ци ма при пре ми ло
је Ми ни стар ство ве ра и ди ја спо ре на ини-
ци ја ти ву Срп ске пра во слав не цр кве и оста-
лих вер ских за јед ни ца, а оче ку је са да је
уско ро усво ји Вла да Ср би је. Реч је о ме ри
со ци јал ног ка рак те ра на ме ње ној све ште ни-
ци ма ко ји од ла зе у пен зи ју, што ина че ни је

но ви на јер је За ко ном о до при но си ма већ
про пи са но да др жа ва све штен ству мо же да
пла ћа оба ве зе из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, али ни је би ло ре гу ли са но на ко-
ју осно ви цу. За то је Уред бом ко нач но пре-
ци зи ра но да ће се по ре зи и до при но си пла-
ћа ти на ми ни мал ни из нос за ра де. Са мим
тим, др жа ва ће би ти га рант да ће све ште ни-
ци и вер ски слу жбе ни ци до би ја ти пен зи ју.

По ред Ре пу бли ке, до при но се за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње мо же да пла ћа
и по кра ји на, ло кал на са мо у пра ва, па и цр-
ква или са мо све штен ство. Сви ко ји же ле да
има ју бо ље пен зи је мо гу са ми да упла ћу ју
но вац на осно ви цу ко ју ода бе ру, од но сно
раз ли ку до же ље не осно ви це, уме сто да се

за др же на ми ни мал цу ко ји им др жа ва га-
ран ту је.

Сва ки вер ски слу жбе ник про сеч но ће
ко шта ти др жа ву око 153.600 ди на ра го ди-
шње. То ли ко из но си про сек оп те ре ће ња на
го ди шњу ми ни мал ну за ра ду. Пре ма по да-
ци ма Фон да ПИО, у Ср би ји слу жи око 2.000
све ште ни ка свих кон фе си ја. Нај број ни ји су
пра во слав ни кли ри ци, ко јих је око 1.700,
док оста так чи ни све штен ство Ри мо ка то-
лич ке цр кве, ислам ски има ми, про те стант-
ски па сто ри...

Пен зи о ни са ни све ште ник СПЦ, при ме ра
ра ди, при ма пен зи ју ко ја, у про се ку, је два
пре ма шу је 20.000 ди на ра ме сеч но.

В. А.

ПО РЕ ЗЕ И ДО ПРИ НО СЕ ЗА СВЕ ШТЕН СТВО ДР ЖА ВА ЋЕ ПЛА ЋА ТИ НА МИ НИ МАЛ НИ ИЗ НОС ЗА РА ДЕ

Но вац у бу џе ту обез бе ђен

СВЕ ЧА НО ОТВО РЕ НА РЕ НО ВИ РА НА ЗГРА ДА ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ПИО У БО РУ

Ком фор ни је и за за по сле не
и за стран ке

Верица Чарапић, Радина Тодовић и Драгана Калиновић са пензионерима и колегама
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Пра во на нов ча ну на кна ду 
за по моћ и не гу дру гог 
ли ца, или ка ко га че шће 

зо ве мо ту ђа по моћ и не га, ни је 
со ци јал на не го ме ди цин ска ка-
те го ри ја, и да би се ово пра во 
оства ри ло нео п ход но је да бу ду 
ис пу ње ни од ре ђе ни ме ди цин-
ски усло ви.

Пре ма За ко ну о из ме на ма и 
до пу на ма За ко на о ПИО, ко ји је 
сту пио на сна гу пр вог да на про-
шле го ди не, оства ри ва ње пра ва 
на по моћ и не гу дру гог ли ца је 
и прав но вра ће но у си стем пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња. На и ме, од 2003. го ди не ово 
пра во је би ло утвр ђе но пре ла-
зним од ред ба ма, и та да је пла-
ни ра но да се уре ди дру гим про-
пи си ма, од но сно раз ми шља ло 
се да оно бу де ре гу ли са но За-
ко ном о со ци јал ној за шти ти као 
што је то у не ким бив шим ре пу-
бли ка ма СФРЈ.

– Пре ма ак ту ел ном За ко ну, а 
на осно ву чла на 41а, пра во на 
ову на кна ду има оси гу ра ник и 
ко ри сник пен зи је ко ме је због 
при ро де и те жи не ста ња по вре-
де или бо ле сти утвр ђе на по тре-
ба за не гом и по мо ћи ра ди за-
до во ље ња основ них жи вот них 
по тре ба. Та ко ђе, овим чла ном 
де фи ни са но је и да по тре ба за 
по мо ћи и не гом дру гог ли ца по-
сто ји код не по крет не осо бе, или 
код ли ца ко је због те жи не и при-
ро де трај них бо ле сти и бо ле сног 
ста ња ни је у мо гућ но сти да се 
са мо стал но кре ће ни у окви ру 
ста на уз упо тре бу од го ва ра ју ћих 
по ма га ла, ни ти да се са мо хра-
ни, свла чи, обла чи и да одр жа ва 
основ ну лич ну хи ги је ну, као и код 
сле пе осо бе ко ја је из гу би ла осе-
ћај све тло сти са тач ном про јек-
ци јом и код осо ба ко је по сти жу 
вид са ко рек ци јом до 0,05 – ка же 
др Ми лан Ава ку мо вић, на чел ник 
Оде ље ња за кон тро лу на ла за 
при Сек то ру за ме ди цин ско ве-
шта че ње у РФ ПИО, и до да је:

– Да ме ди цин ски по ја сним, 
ово пра во има ју пот пу но бес по-
моћ на ли ца, од но сно не по крет-
не, сле пе осо бе, осо бе са те шким 
сте пе ном де мен ци је, ли ца ко ја 
због те шког здрав стве ног ста ња 
ни су спо соб на да са мо стал но за-
до во ља ва ју основ не жи вот не по-
тре бе. Да би не ко под нео зах тев 
мо ра да при ло жи по сто је ћу ме-
ди цин ску до ку мен та ци ју у ко јој 

је че сто и ми шље ње иза бра ног 
ле ка ра или ле ка ра спе ци ја ли сте 
о по тре би за ту ђом по мо ћи и не-
гом. Ко ри сник или оси гу ра ник 
по пу ња ва зах тев за при зна ва ње 
пра ва на нов ча ну на кна ду за по-
моћ и не гу дру гог ли ца, а за ве-
шта че ње ни је по треб но под не ти 
обра зац број 1, од но сно пред лог 
за утвр ђи ва ње ин ва лид но сти.

Про шле го ди не је у Фон ду 
ПИО под не то 48.119 зах те ва за 
при зна ва ње пра ва на ту ђу по-
моћ и не гу, од то га је по зи тив но 
ре ше но 20.106, а од би је но 22.771 
(пре о ста лих 5. 242 је ушло у про-
це ду ру ре ша ва ња ове го ди не). 
Пра во на по моћ и не гу дру гог 
ли ца у фе бру а ру 2012. оства ри-
ло је по ва же ћем за ко ну пре ко 
Фон да ПИО 75.234 гра ђа на Ср-
би је, ко ји су та да до би ја ли 14.630 
ди на ра ме сеч но. Бу ду ћи да се 
ови из но си ускла ђу ју као и пен-
зи је (у апри лу су ускла ђе не за 
3,46 од сто), ви си на ове нов ча не 
на кна де са да из но си 15.136,85, и 
то ни је усло вље но ви си ном дру-
гих при ма ња.

– Еви дент но је да је са да знат-
но ве ћи број под не тих зах те ва 
за оства ри ва ње овог пра ва не го 
што је зах те ва за ин ва лид ску пен-
зи ју. То се мо же об ја сни ти те шком 

еко ном ском си ту а ци јом, као и
ти ме да је дан број пен зи о не ра
са ни ским при ма њи ма ве ру је да
има пра во на на док на ду као до-
да так уз пен зи ју. Ипак, пра во на
ту ђу по моћ и не гу ни је со ци јал на
не го ме ди цин ска ка те го ри ја и да
би се оно по твр ди ло нео п ход но
је да бу ду ис пу ње ни од ре ђе ни
ме ди цин ски усло ви. За то мо рам
да ка жем да је је дан број зах те ва
пот пу но нео прав дан, а на жа лост
по сто је и по ку ша ји зло у по тре-
бе. На и ме, у прак си смо ви ђа ли
услу жне на ла зе, нај че шће оф тал-
мо ло шке и пси хи ја триј ске, али је
на ша функ ци о нал на ди јаг но сти-
ка од лич но опре мље на, у њој ра-
де ис ку сни ле ка ри спе ци ја ли сти
што нам омо гу ћа ва да про ве ри-
мо ве ро до стој ност „сум њи вих” 
на ла за, и оба ве сти мо здрав стве-
ну ин спек ци ју у слу ча ју по ку ша ја
зло у по тре бе – ја сан је на чел ник
Ава ку мо вић.

До 31. ма ја 1992. го ди не по-
сто ја ла је 1. и 2. гру па ко ри сни ка
пра ва на ту ђу по моћ и не гу.

– Тим ра ни јим про пи си ма
био је об у хва ћен ве ћи број ко-
ри сни ка у окви ру си сте ма ПИО,
би ла су об у хва ће на и ин ва лид на
де ца оси гу ра ни ка ко ја су због
мен тал них, чул них и те ле сних

оме те но сти оства ри ва ла пра ва
пре ко Фон да ПИО. Од 1992. де-
ца оси гу ра ни ка су у си сте му со-
ци јал не за шти те, али ин ва лид на
де ца и да ље при ма ју нов ча не
из но се на ко је су пра во оства-
ри ли по про пи си ма до 1992. у
окви ру си сте ма ПИО. Тих осо ба
је око 5.500, а из нос на кна де је
у про се ку око 6.300 ди на ра. Ли-
ца ко ја су пра во на нов ча ну на-
кна ду оства ри ла као ин ва лид на
де ца по про пи си ма до те го ди не
има ју и пра во на до да так у ви-
си ни раз ли ке из ме ђу из но са ко-
ји при ма ју у си сте му ПИО и ко ји
се ис пла ћу је пре ко цен та ра за
со ци јал ни рад, а зах тев под но се
над ле жном цен тру за со ци јал ни
рад пре ма ме сту пре би ва ли шта
– под се ћа на чел ник.

Од 2006. го ди не у си сте му со-
ци јал не за шти те пред ви ђен је и
уве ћа ни до да так за ту ђу по моћ
и не гу на ко ји пра во има ју ли ца
ко ји ма је при зна то пра во на ту ђу
по моћ и не гу и код ко јих по сто-
ји те ле сно оште ће ње у ви си ни
од 100 од сто по јед ном осно ву, а
од про шле го ди не то пра во има-
ју и осо бе код ко јих су утвр ђе на
нај ма ње два те ле сна оште ће ња
у ви си ни од 70 од сто. Та ко ђе,
ра ни је је би ло утвр ђе но да се
ис пла та об у ста вља у слу ча ју да
ко ри сник бу де сме штен у уста но-
ву со ци јал не за шти те, али се она
од про шле го ди не не об у ста вља
већ се ис пла ћу је лич но ко ри сни-
ку на кна де.

– Нај ве ћи број мла ђих осо ба
ко је оства ру ју пра во на ову на-
кна ду у си сте му ПИО има ју те шке
по вре де нај че шће на ста ле у са-
о бра ћа ју (углав ном су пра ће не
од у зе то шћу до њих екс тре ми-
те та), а од бо ле сти нај че шћа су
те шка не у ро ми шић на обо ље ња
(мул ти пла скле ро за, ми шић не
дис тро фи је...). Код ста ри јих пре-
о вла ђу ју раз ли чи то узро ко ва не
те шке де мен ци је, мо жда ни уда-
ри, гу би так ви да, те шке кар ди о-
ре спи ра тор не сла бо сти, кар ци-
но ми са ме та ста за ма – на во ди др
Ми лан Ава ку мо вић.

У ци љу што бо ље ин фор ми са-
но сти, и у на ред ном бро ју на шег
ли ста го во ри ће мо о зна ча ју пра-
ва на по моћ и не гу дру гог ли ца и
олак ши ца ма ко је мо гу да оства-
ре осо бе ко ји ма је ово пра во по-
твр ђе но.

Је ле на Оцић

ПРА ВА НА НОВ ЧА НЕ НА КНА ДЕ У СИ СТЕ МУ ПИО

На кна да за 
по моћ и не гу 
дру гог ли ца
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између два броја

По моћ 
пен зи о не ри ма
Али бу на ра

Оп штин ско ве ће Али бу на-
ра до не ло је од лу ку да се свим
пен зи о не ри ма ове оп шти не чи-
ја ме сеч на при ма ња не пре ла зе
15.000 ди на ра ис пла ти јед но-
крат на нов ча на по моћ од 3.000
ди на ра. Овај по сао ће се ре а ли-
зо ва ти по спи ску из еви ден ци је
Фон да ПИО, а ис пла ћи ва ће се
пре ко Цен тра за со ци јал ни рад.
Оче ку је се да ће јед но крат ну
по моћ од оп шти не до би ти ви-
ше од 900 пен зи о не ра.

Ру ма: нај ве ћи са јам 
за по шља ва ња у Сре му

У Ру ми је не дав но одр жан тре ћи са јам за по шља ва ња, на ко јем 
је 27 по сло да ва ца ис ка за ло по тре бу за 315 рад ни ка. На овом сај му 
по ну ђен је нај ве ћи број рад них ме ста на под руч ју Сре ма. По сло-
дав ци су тра жи ли ад ми ни стра тив не рад ни ке, ко но ба ре, сер вир ке, 
со ба ри це, бра ва ре, ли ма ре, еко но ми сте, гра ђе вин ске рад ни ке, ма-
шин ске ин же ње ре, ре фе рен те про да је, тех но ло ге.

Са јам је зва нич но отво рио 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, ко ји је из ра зио 
на ду да ће у окви ру јав них ра до ва око 2.000 љу ди до би ти по сао, 
пре ко суб вен ци о ни са ња за по шља ва ња још око 1.500, док би кроз 
са мо за по шља ва ње тре ба ло да бу де упо сле но око 800 ли ца.

Ниш: ва у че ри 
за пен зи о не ре

Око 8.500 ни шких пен зи о не-
ра са ме сеч ним при ма њи ма до
12.077 ди на ра до би ло је кра јем
про шлог ме се ца ва у че ре од по
2.100 ди на ра као јед но крат ну по-
моћ гра да. Пен зи о не ри ва у че ре
мо гу да ис ко ри сте у про дав ни ца-
ма тр го вин ског лан ца „Идеа”, ко-
ји је Упра ва за деч ју, со ци јал ну и
при мар ну за шти ту иза бра ла као
нај бо љег по ну ђа ча.

Ини ци ја ти ву за ову вр сту
по мо ћи по кре нуо је град ски
већ ник Ми ло рад Сто шић, док
је за кљу чак о пру жа њу по мо-
ћи пен зи о не ри ма са нај ни жим
при ма њи ма до не ло Град ско
ве ће. За ову по моћ из бу џе та
гра да Ни ша из дво је но је око 18
ми ли о на ди на ра.

Да ни аути зма
у Но вом Са ду

Дру штво за по др шку осо ба-
ма са аути змом гра да Но вог
Са да и ШOСО „Ми лан Пе тро-
вић” ор га ни зо ва ли су не дав-
но на но во сад ском Тр гу сло-
бо де, у окви ру обе ле жа ва ња
Свет ског да на аути зма, улич ну
ак ци ју „Ки шо бран за све”. Уче-
ство ва ли су де ца и од ра сли са
аути змом за јед но са де цом из
но во сад ских шко ла. Том при-
ли ком де љен је про мо тив ни
ма те ри јал о про гра му за по др-
шку овој ка те го ри ји ОСИ.

Ор га ни за то ри су ис та кли да се Да ни аути зма кон ти ну и ра но обе ле жа ва ју већ де вет го ди на с ци-
љем да се јав ност ин фор ми ше о жи во ту осо ба са аути змом, као и ра ди про мо ви са ња раз ли чи то сти
и ин клу зив них вред но сти.

Отво рен Са јам по љо при вре де у Но вом Са ду
У Но вом Са ду је, 12. ма ја, отво рен 79. Ме ђу на род ни по љо при вред ни са јам, на ко ме ће се до 18. 

ма ја пред ста ви ти бли зу 1.500 ком па ни ја из 30 зе ма ља. Ме ђу уче сни ци ма по себ но се ис ти че при су-
ство Аустри је, ко ја је зе мља парт нер, али ту су и пред став ни ци још два де се так зе ма ља ко је су ди-
рект ни из ла га чи. На ово го ди шњем сај му но вост је из ло жба агро-ино ва ци ја на ко јој се про мо ви ше 
око 50 тех но ло шких и тех нич ких до стиг ну ћа из обла сти по љо при вре де.

Ми ни стар по љо при вре де, Ду шан Пе тро вић, ре као је на отва ра њу ма ни фе ста ци је да је Ср би ја 
про шле го ди не оства ри ла из воз у обла сти по љо при вре де и пре храм бе не ин ду стри је у вред но сти 
од 2,7 ми ли јар ди ди на ра, до да ју ћи да ове го ди не мо же и ви ше ако се бу де до бро ор га ни зо ва ла.

Уру че ње при зна ња шам пи о ни ма ква ли те та ово го ди шњег по љо при вред ног сај ма би ће одр жа но 
у че твр так, 17. ма ја, у Срп ском на род ном по зо ри шту.

Ђач ки Ву ков
са бор од
16. до 20. ма ја

Ово го ди шњи, 41. Ђач ки
Ву ков са бор би ће одр жан
у Ло зни ци и Тр ши ћу од 16.
до 20. ма ја, а ор га ни за тор
ма ни фе ста ци је је ло знич ки
Цен тар за кул ту ру „Вук Ка ра-
џић”. На Са бо ру, по све ће ном
ства ра ла штву мла дих, пред-
ви ђе ни су му зич ки, сцен ски,
фол клор ни и ли ков ни са др-
жа ји, чи ји су ауто ри мла ди
умет ни ци из Ср би је.

На све ча ном отва ра њу ма-
ни фе ста ци је деч ји цр кве ни
хор „Све ти Са ва” из Ло зни це

при ре ди ће кон церт у Ву ко-
вом до му кул ту ре, а у окви-
ру цен трал ног про гра ма 19.
ма ја, на са бо ри шту у Тр ши ћу,
по зо ри ште „Бо шко Бу ха” из
Бе о гра да из ве шће пред ста ву
„Шко ла ро кен ро ла” по тек сту
Ми ле не Де по ло, у ре жи ји Бо-
ба на Скер ли ћа.

Са бор се за вр ша ва у не де-
љу, 20. ма ја, у Тр ши ћу ре пу-
блич ким так ми че њем сред-
њо шко ла ца из срп ског је зи ка.
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Ни же осно ви це за
на ред ни квар тал

За гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је од 
1. ма ја ва же но ве осно ви це оси гу ра ња ко је су за 2,83 
од сто ни же од до са да шњих (због ускла ђи ва ња са кре-
та њем за ра да у прет ход ном квар та лу). За ин те ре со ва ни 
мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца оси гу ра-
ња, не за ви сно од струч не спре ме ко ју има ју. Нај ни жа 
осно ви ца из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де 
из прет ход ног тро ме сеч ја, ко ја из но си 18.946 ди на ра, а 
нај ви ша пет про сеч них пла та, од но сно 270.660 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу ра ње је 22 
од сто, што зна чи да ће се ме сеч ни из да так кре та ти у ра-
спо ну од 4.168 до 59.545 ди на ра. Ови из но си при ме њи-
ва ће се за упла те за мај, јун и јул 2012.

Де вет на е сти Ме ђу на род ни
фе сти вал по зо ри шта за де цу

У Су бо ти ци ће се, од 20. до
26. ма ја, де вет на е сти пут по ре-
ду одр жа ти Ме ђу на род ни фе-
сти вал по зо ри шта за де цу ко ји
ће, по ред до ма ћих, уго сти ти и
умет ни ке, по зо ри шне струч ња-
ке и сту ден те по зо ри шних шко-
ла из ра зних кра је ва све та.

Фе сти вал ске пред ста ве ће,
осим у Су бо ти ци, ви де ти и у
дру гим гра до ви ма Ср би је – у
Но вом Са ду, Пан че ву, Бе о гра ду
и Ни шу, а у Се ге ди ну, у Ма ђар ској, би ће одр жа на ре при за фе сти ва ла.

Од при ја вље не 204 пред ста ве из 51 зе мље, ода бра не су 23 из 15 зе ма ља 
ко је ће би ти при ка за не у окви ру зва нич не се лек ци је.

За ин те ре со ва ни ће пред ста ве мо ћи да по гле да ју на три раз ли чи те ло ка-
ци је, у Деч јем по зо ри шту Су бо ти ца, На род ном по зо ри шту – сце на „Ја дран” 
и По зо ри шту „Де же Ко сто ла њи”. У фо ку су ово го ди шњег Ме ђу на род ног фе-
сти ва ла по зо ри шта за де цу би ће пољ ско лут кар ство, а сви про гра ми су бес-
плат ни за по се ти о це.

Де ве та „Ноћ му зе ја”
„Ноћ му зе ја” је већ тра ди ци о нал-

ни кул тур ни до га ђај у Ср би ји. У ово-
го ди шњој, де ве тој но ћи му зе ја, ко ја 
ће се де ша ва ти 19. ма ја од 18 до 02 
ча са, у Бе о гра ду ће би ти отво ре но 
67 ло ка ци ја рас по ре ђе них у се дам 
зо на. Ма ни фе ста ци ји ће се при дру-
жи ти и 60 гра до ва ши ром Ср би је, а 
сем по се та му зе ји ма, мо ћи ће да се 
раз гле да ју и ку ће ве ли ка на, ле га ти 

и би бли о те ке. Би ће упри ли че но и мно штво пер фор ман са, ра ди о ни ца и мод-
них ре ви ја.

Ноћ му зе ја се одр жа ва у исто вре ме у 40 европ ских др жа ва. Срп ска „Ноћ 
му зе ја” је тре ћа по ве ли чи ни у Евро пи, по сле Фран цу ске и Ру си је. Про шле 
го ди не Бе о град је за бе ле жио 280.000 по се та. Ин те ре сант но је и то што са 
јед ном ку пље ном кар том мо гу да се по се те сва ме ста ко ја по ред ре дов ног 
ре пер то а ра углав ном ну де и не ку за ни мљи ву по став ку.

Ула зни це по це ни од 400 ди на ра про да ју се у Би лет цен тру, ТЦ „Ушће”, „Дел-
та си ти ју”, До му син ди ка та, Бе о град ској аре ни, књи жа ри „Дел фи” у СКЦ-у, и у 
књи жа ра ма „Вул кан”. Де ве та „Ноћ му зе ја” до но си и раз не по год но сти, по пуст 
на ку пље не књи ге и бес плат но кр ста ре ње Бе о гра дом.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла април-
ских при ма ња пен зи о не ри-
ма из ка те го ри је за по сле них
по че ла је 10. ма ја.

Пен зи о не ри са мо стал них
де лат но сти при ми ли су сво је
април ске пен зи је 4. ма ја.

Бив шим по љо при вред-
ни ци ма пр ви део при на дле-
жно сти за април ис пла ћен је
5. ма ја, ка да су и вој ни пен-
зи о не ри при ми ли сво је це ле
април ске пен зи је.

Из ло жба фо то гра фи ја 
„Злат но до ба жи во та”

У бе о град ском До му омла ди не, у ор га ни за ци ји ЕУ 
Ин фо цен тра и Дру штва за обра зо ва ње од ра слих, 11.
ма ја је отво ре на из ло жба фо то гра фи ја „Злат но до ба

жи во та”, ко ја је као цен трал на ак тив ност исто и ме ног
про јек та прет ход них ме се ци об и шла Но ви Сад, Ужи-
це, Ле ско вац и Бор. Циљ про јек та „Злат но до ба жи во-
та”, по кре ну тог про шле го ди не, је сте бор ба про тив
дис кри ми на ци је ста ри јих, сма ње ње сте ре о ти па ко ји
о њи ма по сто је, као и про мо ци ја ак тив не ста ро сти.
Из ло жбу су отво ри ли Ду шан Здрав ко вић, пред сед-
ник Дру штва за обра зо ва ње од ра слих, ко је је но си лац
про јек та, Лу ца Естер Ка дар, ше фи ца за ин фор ми са ње,
ко му ни ка ци ју и ме ди је Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји, и Ка-
рин Мар шал, ше фи ца оде ље ња за кул ту ру Ам ба са де
СР Не мач ке у Бе о гра ду. Сви за ин те ре со ва ни из ло жбу
ће мо ћи да по се те до 27. ма ја, а по ред раз гле да ња, по-
се ти о ци ће мо ћи и да гла са ју за нај бо љу фо то гра фи-
ју. Три по бед нич ке фо то гра фи је, по из бо ру пу бли ке и
струч ног жи ри ја, би ће нов ча но на гра ђе не и по слу жи-
ће за јав ну кам па њу леп ше и ак тив ни је ста ро сти.

На кон отва ра ња из ло жбе, усле ди ла је де ба та о ак-
тив ном ста ре њу и ме ђу ге не ра циј ској со ли дар но сти,
ко ју је у окви ру про сла ве Да на Евро пе ор га ни зо ва ла
Де ле га ци ја ЕУ. То ком де ба те је би ло ре чи о ак ту ел ној
по ли ти ци ста ре ња у Ср би ји, ак тив но сти ма на на ци о-
нал ном ни воу ко је су у то ку и о они ма ко је тек пред-
сто је, а про мо ви шу ак тив но ста ре ње и за циљ има ју
сма ње ње дис кри ми на ци је ста ри јих. Та ко ђе су пред-
ста вље не не ке ини ци ја ти ве и при ме ри до бре прак се
у овој обла сти.
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актуелно

По во дом обе ле жа ва ња 28.
апри ла, Свет ског да на
без бед но сти и здра вља

на ра ду, у Ви со кој тех нич кој
шко ли стру ков них сту ди ја у Но-
вом Са ду одр жа на је кон фе рен-
ци ја о про мо ви са њу без бед но-
сти и здра вља на ра ду у „зе ле-
ној” еко но ми ји. Кон фе рен ци ји
је при су ство ва ла Ве ра Бо жић
Тре фалт, ди рек тор ка Упра ве за
без бед ност и здра вље на ра ду,
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, пред-
став ни ци Ми ни стар ства ра да и
со ци јал не по ли ти ке и по кра јин-
ског Се кре та ри ја та, ру ко вод-
ства ре пу блич ке и по кра јин ске
Уни је по сло да ва ца, ре пре зен та-
тив них син ди ка та из Вој во ди не
и Ин спек то ра та за рад, пред-
став ник МОР-а за Ср би ју, и још
око 200 уче сни ка и го сти ју из
на уч них и обра зов них ин сти ту-
ци ја ко ји се ба ве овом про бле-
ма ти ком.

Те ма струч них из ла га ња на
ску пу, осим ана ли зе тре нут ног
ста ња у обла сти без бед но сти и
здра вља на ра ду у Ре пу бли ци
Ср би ји, би ла је про мо ци ја за-
шти те рад ни ка и у обла сти „зе-
ле не” еко но ми је, у ко јој се у на-
ред них де сет го ди на оче ку је за-
по шља ва ње око 20 ми ли о на љу-
ди у све ту. Ве ра Бо жић Тре фалт
је ис та кла да са да шња ис ку ства
по ка зу ју да оно што се на зи ва
„зе ле ном”, еко ло шки и енер гет-
ски при хва тљи вом и одр жи вом
ин ду стри јом и про из вод њом (у
обла сти со лар не енер ги је, ве-
тро пар ко ва, ре ци кла же, „озе ле-
ња ва ња” друм ског са о бра ћа ја,
по љо при вре де итд.) не под ра-
зу ме ва и „зе ле на” рад на ме ста,
од но сно да про из во ди ко ји су
озна че ни као „зе ле ни” не на-
ста ју увек у без бед ном рад ном
окру же њу или у усло ви ма пу не
си гур но сти за по сле них.

Ана ли зи ра ју ћи, пак, ста ње у
сфе ри без бед но сти и здра вља
на ра ду код нас, Бо жић Тре фалт
је оце ни ла да су нам за ко ни из

ове обла сти са да ве о ма ква ли-
тет ни, али се у прак си не при ме-
њу ју стрикт но. Она је на гла си ла 
да је по треб но за ко но дав но ре-
гу ли са ти и оси гу ра ње у слу ча је-
ви ма по вре да на ра ду, те да нам 
не до ста је и ре ги стар по вре да 
на ра ду на на ци о нал ном ни воу.

Да се по сто је ћа за кон ска ре-
гу ла ти ва у на шим пред у зе ћи ма 
аде кват но не при ме њу је, го во-
ре и по да ци о по вре да ма на ра-
ду у Ср би ји у 2011. го ди ни, ко је 
је на кон фе рен ци ји из ло жио 
Пре драг Пе ру ни чић, ди рек тор 
Ин спек то ра та за рад. На и ме, то-
ком про шле го ди не у Ре пу бли-
ци су оба вље на 1.082 ин спек-
циј ска над зо ра по во дом по вре-
да на ра ду, и то код 28 смрт них, 
18 те шких по вре да на ра ду са 
смрт ним ис хо дом, 958 те шких, 
24 ко лек тив не и 54 ла ке по вре-
де на ра ду.

– Нај у гро же ни ја при вред на 
гра на, од но сно де лат ност у ко-
јој су нај че шће екс по ни ра не 
опа сне по ја ве ко је угро жа ва ју 
жи вот и здра вље ли ца на ра ду, и 
да ље је гра ђе ви нар ство, у ко јем 
се че сто као из во ђа чи ра до ва 

по ја вљу ју по сло дав ци без по-
треб ног по слов ног и тех но ло-
шког ис ку ства у оба вља њу ове 
де лат но сти. Сле де ин ду стри ја, 
са о бра ћај, скла ди ште ње и ве зе 
итд. Ка да је у пи та њу за кон ска 
оба ве за по сло да ва ца да до не су 
акт о про це ни ри зи ка на рад ном 
ме сту и у рад ној око ли ни, по да-
ци из ин спек циј ског над зо ра го-
во ре да је 84 од сто по сло да ва ца 
код ко јих је из вр шен над зор тај 
акт до не ло, осам од сто то ни је 
учи ни ло, а исто то ли ко их је и 
от по че ло са ак тив но сти ма ве за-
ним за ње го во до но ше ње – ре-
као је Пе ру ни чић.

Ми ро слав Ва син је на вео да 
је са мо то ком пр ва три ме се ца 
ове го ди не на рад ном ме сту по-
вре ђе но 420 за по сле них, те да 
је је дан од нај ва жни јих за да та ка 
за сва ког од уче сни ка у обла сти 
ра да и за по шља ва ња да ути че 
на то да се број по вре да и дру-
гих об ли ка угро жа ва ња здра-
вља на рад ном ме сту што пре 
сма њи. Ва син је ис та као да ће у 
Вој во ди ни, у окви ру на по ра да 
бу де сти му ли сан рад са ве сних 
по сло да ва ца и сма њен про це-

нат ра да на цр но, као и зо на 
си ве еко но ми је, суб вен ци је за 
отва ра ње рад них ме ста до би ти 
са мо по сло дав ци у чи јим фир-
ма ма по сто ји ко лек тив ни уго вор 
и де лу је син ди кат. До дао је и то 
да ће сви са ве сни по сло дав ци, 
ко ји бу ду до след но и од го вор но 
спро во ди ли све без бед но сне и 
здрав стве не про це ду ре и зах-
те ве на сва ком рад ном ме сту, 
убу ду ће би ти по себ но охра бри-
ва ни и сти му ли са ни.

С дру ге стра не Не бој ша Ата-
нац ко вић, пред сед ник Уни је по-
сло да ва ца Ср би је, ис та као је да 
се код нас ве ли ки број по сло да-
ва ца са ве сно при др жа ва про-
пи са из обла сти без бед но сти и 
здра вља на ра ду. Он сма тра да 
се и ме ђу по сло дав ци ма и ме-
ђу за по сле ни ма мо ра ши ри ти 
свест о то ме да је ка да се, због 
не при ме њи ва ња ме ра за шти те, 
де си по вре да на ра ду са те шким
по сле ди ца ма ште та мно го ве ћа, 
а у ху ма ном сми слу не мер љи ва,
у од но су на ула га ња ко ја по сло-
да вац има ра ди спре ча ва ња та-
квих до га ђа ја.

Мирослав Мек те ро вић

У НО ВОМ СА ДУ ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА НА РА ДУ

За без бе дан рад у
„зе ле ној” еко но ми ји
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Са вез са мо стал них син ди ка та Вој во ди не,
у са рад њи са фон да ци јом АБФ из Швед-
ске, при дру же ним парт не ром Фон дом

Европ ски по сло ви АП Вој во ди не и уз фи нан-
сиј ску пот по ру Фон да ЕУ за по др шку ци вил-
ном дру штву, кра јем апри ла, одр жао је у Скуп-
шти ни Вој во ди не три би ну под на зи вом „Стоп
зло ста вља њу на ра ду”.

– По што ва ње пра ва за по сле них, ели ми на-
ци ја би ло ког ви да дис кри ми на ци је у од но си-
ма по сло да ва ца и за по сле них је наш сле де ћи
за да так – на гла сио је на отва ра њу три би не
Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за
рад, за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва.

По ре чи ма Ва си на, си ту а ци ја на те ре-
ну по ка зу је да је вр ло те шко раз ли ко ва ти
зло ста вља ње на ра ду од по вре де пра ва из
рад ног од но са, а до ка зи ва ње кр ше ња овог
пра ва је оте жа но јер се нај че шће до га ђа без
све до ка. Ва син је ис та као да и да ље не ма мо
де фи ни са ну ка зне ну по ли ти ку и до вољ но
суд ске прак се да би се слу ча је ви мо бин га
бр же ре ша ва ли, а то је мо гу ће са мо уз јак
тим ко ји чи не син ди кат, тим струч них и об у-

че них љу ди и ја ка ин спек ци ја ра да уз са рад-
њу др жав них ор га на.

Др Ми ло рад Ми ја то вић, пред сед ник ССС
Вој во ди не, ис та као је да су по но сни јер је ово
пр ви про је кат јед ног син ди ка та ко ји је до био
фи нан сиј ску по др шку ЕУ.

– Об у чи ли смо гру пу љу ди из син ди кал них
ор га ни за ци ја ко ја је про шла ци клус се ми на-
ра и ко ја ће у сво јим сре ди на ма по ма га ти за-
по сле ни ма да пре по зна ју мо бинг и пре ду зму
по треб не ме ре у окви ру за ко на – об ја снио је
су шти ну про јек та Ми ја то вић.

Ис тра жи ва ње ко је је, у окви ру про јек та ко-
ји фи нан си ра ЕУ кроз про грам „По др шка ци-
вил ном дру штву”, спро ве де но на те ри то ри ји
Вој во ди не по ка за ло је да је ве ћи на ан ке ти ра-
них упо зна та са за ко ном и у сво јим фир ма ма
оба ве ште на о за бра ни вр ше ња мо бин га, али
да ма ли про це нат њих зна ко је је ли це у пред-
у зе ћу за ду же но за ин фор ма ци је о мо бин гу.
Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да су мо бин-
го ва ни под јед на ко и му шкар ци и же не, нај че-
шће они са ни жом и сред њом струч ном спре-
мом, са при ма њи ма од 20.000 до 50.000 ди на-

ра, ко ји има ју из ме ђу 40 и 50 го ди на. Нај че шћи
об ли ци зло ста вља ња на ра ду су нео прав да не
кри ти ке, ус кра ћи ва ње ин фор ма ци ја, обез вре-
ђи ва ње ра да, не до би ја ње рад них за ду же ња,
ши ре ње гла си на и кле ве та, прет ње, фи зич ко
на си ље и сек су ал но уз не ми ра ва ње.

Као по сле ди ца мо бин га ја вља ју се фи зич ки
и пси хич ки про бле ми, же ља за про ме ном по-
сла, бо лест и бо ло ва ње иза зва ни про бле ми ма
на ра ду и у ве зи са ра дом. Ве ћи на жр та ва при-
ја вљу је мо бинг син ди ка ту, а по ве ра ва се ко ле-
га ма, при ја те љи ма и по ро ди ци. Зло ста вља чи
су нај че шће над ре ђе ни и по сло дав ци.

На три би ни је пред ло же но да се у ко лек-
тив не уго во ре уне су од ред бе ко је се од но се
на зло ста вља ње на ра ду, да се по сло дав ци
под сти чу на уна пре ђе ње рад не сре ди не и
усва ја ње ко дек са по на ша ња, да се под сти че
со ци јал ни ди ја лог ефи ка сни јим укљу чи ва-
њем др жа ве, по сло да ва ца и син ди ка та, као и
да се фор ми ра ју удру же ња и са ве то ва ли шта
за жр тве зло ста вља ња и кан це ла ри је за бор-
бу про тив мо бин га.

Д. Ко раћ

СИН ДИ КАТ ПРО ТИВ ЗЛО СТА ВЉА ЊА НА РА ДУ

Спре ча ва ње мо бин га кроз
со ци јал ни ди ја лог

Ве ћи на гра ђа на Ср би је Пр ви 
мај пра зну је у кру гу по ро ди це и 
нај бли жих при ја те ља, уз бо га ту 
тр пе зу или већ тра ди ци о нал ни 
ро штиљ у при ро ди.

А син ди ка ти су и ове го ди-
не раз ли чи то обе ле жи ли свој 
пра зник: шет ња ма, ми тин зи ма 
и дру гим ску по ви ма, или три би-
на ма по све ће ним рад ни штву и 
син ди кал ном ор га ни зо ва њу.

Та ко је и ре ги о нал но по ве-
ре ни штво Но ви Сад УГС „Не за-
ви сност” за Ју жно бач ки округ 
про сла ви ло пра зник ра да али, 
за раз ли ку од ра ни јих го ди на, 
у свом дво ри шту. Прет ход но су 
у рад ној ак ци ји сло жно уре ди-
ли дво ри ште, а за тим су ку ва ри 
из Сек ци је мла дих УГС „Не за ви-
сност” спре ми ли па суљ у ко тли-
ћу за све при сут не.

Осим 70 пред став ни ка по-
је ди них ор га ни за ци ја ово га 
син ди ка та и гра ђа на, до га ђа ју 
су при су ство ва ли и Ми ро слав 

Ва син, по кра јин ски се кре тар 
за рад, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва, Слав ко Вла и-
са вље вић, пот пред сед ник „Не-
за ви сно сти”, Бран ка Пе тро вић, 
ре ги о нал ни по ве ре ник „Не за-
ви сно сти” за Ју жно бач ки округ, 
и Љи ља на Стој шић, на чел ни ца 
Ин спек ци је ра да овог окру га.

– Уочи ово го ди шње про сла ве
1. ма ја ста ње за рад нич ку кла су
је те же не го ра ни је, јер су не ка
пред у зе ћа ко ја су мо гла још да
ра де ку пи ли љу ди ко ји ме ше та-
ре ка пи та лом, па су оста ви ли и
до ста рад ни ка без по сла. Сто га
би смо и ми, као син ди кат, мо ра-
ли про тив та квих про на ћи не ки

но ви на чин бор бе – по ру чио је
Слав ко Вла и са вље вић.

– Овом ак ци јом же ле ли смо да
оку пи мо рад ни ке у на шем дво ри-
шту, да очу ва мо из вор но рад нич-
ко оку пља ње и та ко обе ле жи мо
наш пра зник. Хо ће мо да про ме-
ни мо на чин про сла ве 1. ма ја, и да
скре не мо па жњу сви ма да рад ни-
ци још по сто је у на шој др жа ви –
ре кла је до ма ћин ма ни фе ста ци је
Бран ка Пе тро вић.

Ми ро слав Ва син је на гла сио
да се број не за по сле них на еви-
ден ци ји По кра јин ске слу жбе за
за по шља ва ње ни је у не ко ли ко
прет ход них го ди на по ве ћао, а
пре ма ста ти стич ким по ка за те-
љи ма исто вре ме но је сма њен
број за по сле них, што на во ди
на за кљу чак да је од ре ђе ни
број љу ди ко ји је у том пе ри о ду
остао без по сла но во ухле бље
про на шао у „си вој” еко но ми ји
или у по љо при вре ди.

М. Мек те ро вић

УЈЕДИЊЕНИ ГРАНСКИ СИНДИКАТ „НЕ ЗА ВИ СНОСТ” ИЗ НО ВОГ СА ДА ОБЕ ЛЕ ЖИО ПРА ЗНИК РА ДА 

Пра зно ва ње у свом дво ри шту
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„Глас” подсећа

Од су пер мар ке та и 
про дав ни ца, пре ко 
шко ла ра чу на ра и 

стра них је зи ка, све до по-
зо ри шта, увек ће се на ћи 
не ки по пуст за пен зи о не-
ре. Та ко при ли ком ку по-
ви не у Мак си су пер мар ке-
ти ма пен зи о не ри мо гу да 
оства ре по пуст од 10 од сто 
сва ког 10, 11, 25. и 26. у ме-
се цу. По треб но је са мо да 
на ка си, уз лич ну кар ту, по-
ка жу по след њи пен зиј ски 
чек или по твр ду из бан ке 
о упла ће ној пен зи ји. И „до-
ка зи” по пут ле ги ти ма ци је 
за пре воз или здрав стве не 
књи жи це, на осно ву ко јих 
се ви ди да је у пи та њу ко-
ри сник пен зи је, та ко ђе мо-
гу да по слу же. Фо то ко пи ја 
по след њег пен зиј ског че-
ка до не ће по пуст од се дам 
од сто и у Мер ку ру, сва ког 
10. и 25. у ме се цу, а истим 
да ни ма по 10 од сто ни жим 
це на ма пен зи о не ри ма је 
до ступ на и бе ла тех ни ка 
мар ке BOSCH у ма ло про-
дај ним објек ти ма STU DIO 
S&M.

Мо же се на ћи и по ко-
ја при ват на здрав стве на 
уста но ва ко ја нај ста ри ји-
ма ну ди по себ не по год но-
сти. По ли кли ни ка Ег зак-
та Ме ди ка у Зе му ну ну ди 
стал ни по пуст од 50 од сто 
на се ни ор про грам – па-
кет пре вен тив них пре-
гле да за пен зи о не ре и ли ца ста ри ја од 60
го ди на.

ORL ME DIC спе ци ја ли стич ка ор ди на ци ја
за бо ле сти уха, гр ла и но са, ко ја се на ла зи
на Ви ди ков цу, по ред бес плат них са ве та,
пен зи о не ри ма пру жа мо гућ ност да ви кен-
дом, уз бес пла тан пре глед, сни ме слух са
по пу стом од 50 од сто. Би о хе миј ске ана ли-
зе по 10 од сто ни жим це на ма до ступ не су
пен зи о не ри ма, али и труд ни ца ма у би о хе-
миј ској ла бо ра то ри ји Би о мар кер на Бе жа-
ниј ској ко си.

И бе о град ска по зо ри шта из ла зе у су-
срет нај ста ри јим су гра ђа ни ма, а тре нут но
су у то ку две по себ не ак ци је. Град Бе о град
у са рад њи са Ате ље ом 212 и Ју го сло вен-
ским драм ским по зо ри штем од апри ла до
ју на ор га ни зу је пред ста ве за пен зи о не ре
у по себ ним тер ми ни ма и по по вла шће ним

ПО ПУ СТИ ЗА СТА РИ ЈЕ

И за пен зи о нер ски џеп

це на ма. У ЈДП-у пред ста ве за пен зи о не ре
из во де се у под не, це на кар те из но си 200
ди на ра, а на ре пер то а ру у ма ју на ла зе се
че ти ри пред ста ве: „Дра ма о Мир ја ни и ови-
ма око ње” (20. мај), „Бу ба у уху” (26. мај),
„Ро ђе ни у YU” (24. мај) и „Хи сте ри ја” (31. мај).
У Ате љеу 212, под сло га ном „Ваш град, Ва-
ше по зо ри ште”, нај ста ри ји су гра ђа ни има-
ју при ли ку да јед ном не дељ но по гле да ју
пред ста ву у тер ми ну од 13 ча со ва, за сим-
бо лич них 212 ди на ра, а до кра ја ма ја на ре-
пер то а ру ће би ти пред ста ве „Збо гом СФРЈ” 
(27. мај) и „Трст” (31. мај).

По је ди не шко ле ра чу на ра и стра них је зи-
ка ну де кур се ве пен зи о не ри ма по не што по-
вољ ни јим це на ма у од но су на ре дов не. CET 
(Com pu ter Equ ip ment and Tra de) шко ла ра чу-
на ра ор га ни зу је курс ра чу на ра за ста ри је у
тра ја њу од три не де ље (18 ча со ва), за ко ји

по ла зни ци тре ба да из-
дво је 3.500 ди на ра. Шко ла
ра чу на ра System Pro пен-
зи о не ри ма обез бе ђу је по-
пуст од хи ља ду ди на ра на
ре дов ну це ну ра чу нар ског
кур са, па њих 36 ча со ва
то ком че ти ри не де ље ко-
шта 5.500 уме сто ре дов них
6.500 ди на ра. И не ке шко-
ле стра них је зи ка ми сле на
нај ста ри је, па је, ре ци мо, у
сту ди ју за уче ње стра них
је зи ка „Ли бер” на Но вом
Бе о гра ду курс стра ног је-
зи ка за пен зи о не ре 2.450
ди на ра ме сеч но, уме сто
ре дов них 2.800, што за че-
ти ри ме се ца, ко ли ко тра је
цео курс, до но си уште ду
од 1.400 ди на ра. По ред
пен зи о не ра, на овај по пуст
има ју пра во и ђа ци, сту-
ден ти, не за по сле ни, као и
стал ни по ла зни ци.

За сва ку је по хва лу што у
свим овим раз ли чи тим ка-
те го ри ја ма по сто је по себ-
не по год но сти и сни же не
це не про из во да и услу га
за пен зи о не ре, али чак и
ка да су по пу сти у пи та њу
тре ба би ти на опре зу, јер
ни је увек све као што на
пр ви по глед из гле да. Уз
мно ге ре кла ме и на ја ве
по пу ста го то во да су оба-
ве зна ми кро скоп ски сит-
на сло ва са ва жним оба-
ве ште њи ма, углав ном о
про из во ди ма ко ји сни же-

њем ни су об у хва ће ни. Та ко се по пу сти у су-
пер мар ке ти ма нај че шће не од но се на хлеб,
мле ко, јо гурт, уље, ше ћер, све же ме со, ри бу
и слич не на мир ни це ко је су за пра во нај по-
треб ни је и нај че шће се ку пу ју, па оче ки ва-
ни по пуст на крај њем ра чу ну мо же да бу де
го то во за не мар љив. Ште та је још ве ћа уко-
ли ко ста ри ји, да би сти гли до про дав ни це
у ко јој је ак ту ел но сни же ње и где се на да ју
да ће па за ри ти по ма кар ма ло по вољ ни јим
це на ма, тре ба да пре ђу са јед ног на дру ги
крај гра да, што на ро чи то у њи хо вом слу-
ча ју ни је ни ма ло лак за да так. Да до ово га
не би до ла зи ло, ва жно је би ти опре зан, не
при хва та ти све што се на ре кла ма ма при-
ка же здра во за го то во, већ све по је ди но сти
уна пред про ве ри ти, па ра чун на кра ју не ће
по ста ти не при јат но из не на ђе ње.

Ве сна Ка дић
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При ти сну те по ве ћа њем 
бро ја ста ри јих љу ди у оп-
штој по пу ла ци ји, бан ке 

већ не ко вре ме одо бра ва ју по-
себ не кре ди те за пен зи о не ре, 
или у окви ру по сто је ћих кре ди-
та за све гра ђа не по ме ра ју ста-
ро сну гра ни цу за њи хо ву от пла-
ту. Ка ма те су, ме ђу тим, ви со ке, а 
нео п ход но је да се сва ко до бро 
рас пи та о свим усло ви ма, по себ-
но што се они раз ли ку ју од јед-
не до дру ге бан ке. Та ко је Опор-
ту ни ти бан ка, ре ци мо, услов од 
72 го ди не по ди гла на 75 го ди на 
жи во та, а то зна чи да кре дит 
мо ра би ти от пла ћен ме сец да-
на пре на вр ше них 75 го ди на. У 
овој бан ци пен зи о нер не мо ра 
има ти отво рен те ку ћи ра чун 
да би му био одо брен кре дит, а 
ви си на по зајм ље не су ме кре ће 
се од 20.000 до 500.000 ди на ра. 
По зај ми ца се одо бра ва на рок 
од шест ме се ци до три го ди не. 
Ме сеч на ра та за кре дит од, на 
при мер, 100.000 ди на ра узет 
на го ди ну да на из но си 9.263,98 
ди на ра, а 3.869,40 ди на ра ако је 
рок от пла те 36 ме се ци.

У Рај фај зен бан ци ка жу да 
под но си лац зах те ва за го то вин-
ске кре ди те не сме би ти мла ђи 
од 20 го ди на у тре нут ку под но-
ше ња зах те ва, ни ти ста ри ји од 
68 го ди на у тре нут ку от пла те 
по след ње ра те, а за та ко зва не 
веб кре ди те пе ри од от пла те је 
до 65. го ди не. У ис тој бан ци, за 
ре фи нан си ра ју ће кре ди те са 
фик сном го ди шњом ка ма том 
по сто ји по год ност уко ли ко сте 
њи хов кли јент, па при ли ком 
отва ра ња те ку ћег ра чу на и по-
ди за ња ре фи нан си ра ју ћег кре-

ди та ка мат на сто па са 19,45 па-
да на 17,14 од сто.

Ин те за бан ка одо бра ва „се-
ни ор кеш” кре ди те у из но су од 
50.000 до 300.000 ди на ра. Рок 
от пла те је од 12 до 36 ме се ци, са 
го ди шњом фик сном ка ма том од 
19 од сто. На при мер, за одо брен 
из нос од 100.000 ди на ра ме сеч-
на ра та ко ју ко ри сник кре ди та 
пла ћа је 3.590 ди на ра за пе ри од 
от пла те од 36 ме се ци.

У Ко мер ци јал ној бан ци не ма ју 
из дво је не кре ди те за пен зи о не-
ре, али зах тев за на мен ске го то-
вин ске, као и ре фи нан си ра ју ће 
кре ди те мо гу под не ти сви пен-
зи о не ри ко ји у мо мен ту от пла те 
не ће би ти ста ри ји од 70 го ди на. 
Со си је те же не рал бан ка не ма 
зва нич ну ста ро сну гра ни цу као 
услов, али из ове бан ке на во де 
да сви за ин те ре со ва ни тре ба да 
до ђу да се рас пи та ју у њи хо вим 
екс по зи ту ра ма, ка ко би на ли цу 
ме ста мо гло да се од ре ди да ли 
је реч о та ко зва ним кри тич ним 
го ди на ма и да ли је као ме ра си-
гур но сти по тре бан жи рант. 

Кре ди бан ка ну ди по себ не 
кре ди те на ме ње не ис кљу чи-
во пен зи о не ри ма са 55 и ви ше 
го ди на, у из но су од 50.000 до 
300.000 ди на ра, са ро ком от-
пла те од шест до 36 ме се ци, по 
фик сној ка мат ној сто пи, с тим да 
ни је по тре бан жи рант али по-
след ња ра та мо ра би ти ис пла-
ће на до на вр ше них 75 го ди на 
жи во та. Уко ли ко ко ри сник, на 
при мер, по диг не по зај ми цу од 
150.000 ди на ра са ро ком от пла-
те од 36 ме се ци, он ће за от пла-
ту ме сеч но мо ра ти да из дво ји 
5.508,29 ди на ра.

Нај зад, под се ћа мо пен зи о-
не ре да Фонд за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње има
пот пи са не уго во ре са свим
бан ка ма ре ги стро ва ним у На-
род ној бан ци Ср би је, ко јима
су ре гу ли са не ис пла те пен зи ја
и нов ча них на кна да, као и кре-
ди та одо бре них ко ри сни ци ма
пен зи ја. Пен зи о не ри има ју и

мо гућ ност пла ћа ња пу тем ад-
ми ни стра тив не за бра не, од-
но сно пла ћа ња 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, за на бав ку
зим ни це и огре ва, за пла ћа ње
по греб них тро шко ва и ту ри-
стич ких услу га.

Јелена Оцић

БАН КЕ СЕ ПРИ ЛА ГО ЂА ВА ЈУ
ДЕ МО ГРАФ СКИМ ПРО МЕ НА МА

Кре ди ти
и за
ста ри је
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На зах тев оп штин ских већ ни-
ка, ро ди те ља и со ци јал не слу-
жбе, у Свр љи гу је фор ми ра но
Удру же ње ро ди те ља де це са
смет ња ма у раз во ју. Удру же ње
бро ји 12 чла но ва а за пред сед-
ни ка је иза бран Са ша Ми ла но-
вић, ме ди цин ски рад ник.

– Фор ми ра ње овог удру же ња
је но ви по мак, ко ри стан за ма-
ли ша не, јер се у Удру же њу ор-
га ни зу ју ра ди о ни це, еду ка ци је,
а све то по ма же де ци у про це-
су со ци ја ли за ци је и дру штве не
ин те гра ци је, као и бо љем раз-
во ју њи хо вих ин те лек ту ал них
спо соб но сти. На овај на чин и
ро ди те љи до би ја ју по др шку
кроз раз ме ну ис ку ста ва и ор-
га ни зо ва ње са ве то ва ли шта.
Одр жа ли смо не ко ли ко са ста-
на ка ро ди те ља и де це и ути сци
су до бри. По др шку смо до би ли
од ло кал не са мо у пра ве и по је-
ди них спон зо ра – ка же Ми ла-

но вић. Та ња Ла за ре вић, чла ни-
ца Оп штин ског ве ћа оп шти не 
Свр љиг и ди рект ни из вр ши лац 
про гра ма, на гла ша ва да су по-
ред ро ди те ља за до вољ ни и 
ини ци ја то ри.

У то ку је и ре а ли за ци ја про-
јек та Ује ди ње них на ци ја „По моћ 
у ку ћи де ци са смет ња ма у раз-
во ју и њи хо вим по ро ди ца ма”. 
Но си лац про јек та је оп шти на 
Кња же вац, а укљу че не су и оп-

шти не Бо ље вац, Пи рот и Свр-
љиг. Циљ је по др шка де ци са 
смет ња ма у раз во ју у за до во ља-
ва њу сва ко днев них жи вот них 
по тре ба у њи хо вим до мо ви ма. 
Об у хва ће на су де ца до 18 го ди-
на, а про је кат ће се спро во ди ти 
до кра ја ав гу ста 2013.

При Цен тру за со ци јал ни рад
ову услу гу оба вља ју три не го ва-
те љи це за 13 ко ри сни ка. Ис ку-
ства ко ја но се су и по зи тив на и 
не га тив на. Ка жу, де ца се ве зу ју 
за њих, а њи хов осмех уме да 
за хва ли за сву по моћ. Ме ђу тим, 
ма ли ша ни од ра ста ју и жи ве у 
раз ли чи тим усло ви ма та ко да је 
по треб но још пу но ра да и тру-
да, као и ан га жо ва ње пе да го га, 
пси хо ло га и оста лих са рад ни ка.

На не дав ном ску пу у Кња жев-
цу пред став ни ци Уне ска јав но су 
по хва ли ли оп шти ну Свр љиг за 
успе шно спро во ђе ње про јек та.

С. Ђор ђе вић

12

кроз Србију

Проф. др Са ња Сто ја но вић, чла ни ца
Град ског ве ћа за со ци јал ну за шти ту
и бри гу о по ро ди ци и де ци Но вог Са-

да, не дав но је пред ста ви ла ре зул та те ра да
град ске упра ве на уна пре ђе њу усло ва со-
ци јал не и де чи је за шти те у пе ри о ду од 2008.
до 2012. го ди не.

– У овом пе ри о ду оства ре ни су мно ги
про јек ти и ак тив но сти: отво рен је Цен тар за
крат ко трај ни сме штај осо ба са ин ва ли ди те-
том у До му у Ве тер ни ку, за тим че ти ри но ве
рад не је ди ни це Рад ног цен тра за ОСИ у ШО-
СО „Ми лан Пе тро вић”, но ви Клуб за од ра сла
и ста ра ли ца у Ге рон то ло шком цен тру, Клуб
ле че них од пси хо зе, Дис пе чер ски цен тар
за ОСИ са оте жа ним кре та њем, Ин фо цен-
тар за ста ре осо бе, као и Свра ти ште за де цу
ули це. На ба вље на су два ком би во зи ла за
удру же ња ОСИ, ре ше но је стам бе но пи та ње
26 по ро ди ца рат них вој них ин ва ли да и бо-
ра ца, по ве ћа ни су ка па ци те ти пре но ћи шта
за бес кућ ни ке, на кон ско ро 40 го ди на уве-
де на је стру ја у ром ско на се ље Бан гла деш,
а на род на ку хи ња ра ди у кон ти ну и те ту све
ово вре ме – ис та кла је Са ња Сто ја но вић.

Ве ра Гр ка вац, на чел ни ца ре сор не упра ве,
го во ри ла је о зна ча ју ме ђу на род не са рад ње
и по др шци про јек ту кућ не не ге и ле че ња,
као и о услу зи пру жа ња по мо ћи у ку ћи.

О ак тив но сти ма сво јих уста но ва го во-
ри ли су ди рек то ри Ге рон то ло шког цен тра,
Цен тра за со ци јал ни рад, Цр ве ног кр ста и
ШО СО „Ми лан Пе тро вић”. Они су на ве ли
да су отво ре ни клу бо ви пен зи о не ра у при-
град ским на се љи ма, а пре зен то ва ли су и
рад при хва ти ли шта и при хват не ста ни це
за бес кућ ни ке, еду ка тив ни рад са ма ло лет-
ним по чи ни о ци ма кри ми нал них де ла и рад

слу жбе за по ро дич ни сме штај. Чел ни љу ди
ових но во сад ских уста но ва пру жи ли су по-
др шку ОСИ у обра зо ва њу и за по шља ва њу.

За јед нич ки за кљу чак са овог ску па био је
да со ци јал на за шти та по чи ње од по ро ди-
це и бри ге о де ци, ста ри ма, при ја те љи ма и
ком ши ја ма, и да су у овој вр сти за шти те ак-
те ри сви гра ђа ни.

Д. Ко раћ

БО ЉИ УСЛО ВИ СО ЦИ ЈАЛ НЕ И ДЕЧ ЈЕ ЗА ШТИ ТЕ У НО ВОМ СА ДУ

Све по чи ње од по ро ди це

СВР ЉИГ

Удру же ње ро ди те ља де це са смет ња ма у раз во ју

Саа сссскуккуукуупаппапаап  

у у ННооНН вовом м СаСаСаааааС дудудудудудуудууд
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Са вез глу вих и на глу вих Ср би је за по-
чео је про мо ци ју срп ског зна ков ног је зи-
ка с ци љем да се јав но сти при ка же ка ко 
се глу ва и на глу ва ли ца спо ра зу ме ва ју. 
Са ре а ли за ци јом про јек та, ко ји су фи-
нан сиј ски по др жа ли Ми ни стар ство ра да 
и со ци јал не по ли ти ке – Сек тор за за шти-
ту осо ба са ин ва ли ди те том и ДИЛС, кре-
ну ло се из Ве ли ке Пла не, а по том је био 
пред ста вљен у Сме де рев ској Па лан ци, 
Сме де ре ву и По жа рев цу. Чла ни це пре-
во ди лач ке гру пе Оп штин ске ор га ни за-
ци је глу вих и на глу вих Ве ли ке Пла не јав-
но сти су при ка за ле – из ве ле на зна ков ни 

је зик пе сме, а у про гра му су уче ство ва ли
и Ве сна Ђу рић и Не над Мах му то вић из
Па ра ћи на, по бед ни ци се ри ја ла „Ја имам
та ле нат”.

Сво је уме ће по ка за ла су и ли ца оште-
ће ног слу ха из град ских ор га ни за ци ја
глу вих Бе о гра да и Сме де ре ва. Про мо-
ци ја срп ског зна ков ног је зи ка одр жа ће
се у још два де се так гра до ва у Ср би ји, а
сле де ћи су сре ти за ка за ни су у Вр шцу,
Пан че ву и Зре ња ни ну, где ће и та мо шња
јав ност има ти при ли ке да ви ди ка ко то и
ру ке го во ре.

Сл. Ко стан ти но вић

Бо јан Пај тић, пред сед ник 
Вла де Вој во ди не, и Ми ро-
слав Ва син, по кра јин ски 

се кре тар за рад, за по шља ва ње 
и рав но прав ност по ло ва, пот-
пи са ли су, кра јем апри ла, са 
Ђу зе пе Лу и ђи То ре зи јем, вла-
сни ком лан ца фа бри ка обу ће 
„Ал то гра ди мен то”, и Јо не лом 
Ту ра ко а не ом, ди рек то ром њи-
хо вог про из вод ног по го на „Ал-
то ест ТГЛ” у Али бу на ру, уго вор 
о су фи нан си ра њу 120 рад них 
ме ста из по кра јин ског бу џе та.

– Пред ност ове фа бри ке је у 
то ме што она из во зи ви ше од 
90 од сто сво јих про из во да и у 

том сми слу знат но по бољ ша-
ва спољ но тр го вин ски би ланс 
на ше зе мље. До кра ја ма ја фи-
нан си ра ће мо свих 250 рад них 
ме ста у овом по го ну, као и сва 
рад на ме ста ко ја се бу ду отва ра-
ла у сред њем и ју жном Ба на ту, 
због то га што су то сла би је раз-
ви је ни де ло ви Вој во ди не и за-
слу жу ју по себ ну по др шку и по-
себ не про гра ме – ре као је Бо јан 
Пај тић.

С дру ге стра не, ин ве сти тор 
То ре зи, ко ји је у овај по гон уло-
жио ско ро по ла ми ли о на евра, 
на ја вио је да ће отво ри ти још 
по го на у Вој во ди ни и да са по-

кра јин ском ад ми ни стра ци јом
има за јед нич ки циљ да уве де
но ве тех но ло ги је и струч но

обра зу је рад ни ке за про из вод-
њу у тим по го ни ма.

М. Мек те ро вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ
СА ДА И ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР

За бо љу
ин фор ми са ност

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са да и
но во сад ски Ге рон то ло шки цен тар, на осно ву
спо ра зу ма о са рад њи, ор га ни зо ва ли су то ком
апри ла оби ла зак 15 клу бо ва овог цен тра и
три ста ци о на ра у Но вом Са ду да би ин фор ми-
са ли пен зи о не ре о ак тив но сти ма и услу га ма
Удру же ња.

Су шти на ове ак ци је би ла је да под се ти пен-
зи о не ре да и јед ни и дру ги мо гу да ко ри сте и
услу ге клу бо ва Ге рон то ло шког цен тра и услу ге
Удру же ња.

– Пен зи о не ри ма смо де ли ли про мо тив ни
ма те ри јал о на шим услу га ма и ак тив но сти-
ма и том при ли ком смо уста но ви ли да мно ги
од њих ни су до вољ но ин фор ми са ни о ра ду
на шег удру же ња. За раз ли ку од уоби ча је них
ак тив но сти у клу бо ви ма, ми им ну ди мо бри гу
о њи хо вом ма те ри јал но-со ци јал ном стан дар-
ду да би жи ве ли ак тив но, здра во и до сто јан-
стве но. Због то га смо се умре жи ли са ра зним
не вла ди ним ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма
у Но вом Са ду ко је се ба ве со ци јал ном по ли-
ти ком – ис та кла је Дра ги ца Зе лен ба ба, се-
кре тар Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог
Са да, и до да ла да су то ком ових ак тив но сти
ор га ни зо ва ли ме ди цин ска пре да ва ња и ра-
зна так ми че ња, али и на сту пе хо ра и драм ске
сек ци је Удру же ња.

Д. Ко раћ

ПО КРА ЈИ НА СУ ФИ НАН СИ РА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

У Али бу на ру 250 но вих
рад них ме ста

ПРО МО ЦИ ЈА СРП СКОГ ЗНА КОВ НОГ ЈЕ ЗИ КА

И ру ке го во ре
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Са ла та од пи рин ча и ту ње ви не
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 250 гр пи рин ча, кон зер ва ту ње ви не, 150 гр ку ку ру за ше ћер ца, 10

ма слин ки, ли мун, јед на ве ћа ки се ла па при ка, 3-4 ки се ла кра став чи ћа, ке си ца
ма јо не за, со, би бер, пер шун.

На чин при пре ме: Пи ри-
нач оба ри ти у во ди са до дат-
ком со ка ли му на. Оба ри ти
ше ће рац. Ма сли не, па при ку
и кра став чи ће сит но исец-
ка ти. Све ста ви ти у чи ни ју,
до да ти ма јо нез, со, би бер,
пер шун. Из ме ша ти и др жа ти
у фри жи де ру до слу же ња

Са ла та са си ром
Вре ме при пре ме: 25 ми ну та
Са стој ци: 500 гр срем ског си ра, 300 гр са ла ме, две па вла ке, ма њи ма-

јо нез, 150 гр ора ха, је дан свеж кра ста-
вац, три кром пи ра, ве за пер шу на.

На чин при пре ме: У чи ни ју ста ви ти
сир, па вла ку, ма јо нез и све из ме ша-
ти. Са ла му и ора хе исец ка ти на сит не
коц ке. Кром пир оба ри ти у љу сци, огу-
ли ти, исе ћи на коц ки це. И кра ста вац
исе ћи на коц ки це, и све то до да ти си-
ру. Др жа ти у фри жи де ру.

здрав живот

Салате за топле данеСалате за топле дане
Са ла та од ја го да и ана на са

Вре ме при пре ме: 20 ми ну та
Са стој ци: ма њи ана нас, 500 гр ја го да, сок од по ла 

ли му на, 50 гр ба де ма, ка ши чи ца ци ме та, ма ња слат-
ка па вла ка.

На чин при пре ме: Ана нас очи сти ти и исе ћи на 
ко ма де ве ли чи не за ло га ја. Ја го де опра ти и пре по ло-
ви ти. У чи ни ји из ме ша ти ана нас и ја го де. До да ти сок 
од ли му на. Ба дем исец ка ти па до да ти и ње га, као и 
ци мет. Све из ме ша ти. Па вла ку улу па ти у чврст шлаг 
и ста ви ти у фри жи дер. Во ће у чи ни ји оста ви ти у фри-
жи де ру 1-2 са та. По сле то га сер ви ра ти.

У ши ро ке ду бо ке ча ше или по су ди це ста ви ти 1-2 
ка ши ке шла га, за тим 3-4 ка ши ке во ћа, па од о зго 
опет шлаг. Оста ви ти у фри жи дер да се охла ди. Пред 
слу же ње укра си ти ро ло кек сом.

Са ла та од ви ше вр ста во ћа
Вре ме при пре-

ме: 35 ми ну та
Са стој ци: ве ћа 

на ран џа, две ба-
на не, ве ћа ја бу ка,
две кру шке, 200
гр шљи ва, 150 гр
гро жђа, по ла ли-
му на, ва нил ше-
ћер, две ка ши ке ба гре мо вог ме да.

На чин при пре ме: Во ће опра ти и очи сти ти од ко ре 
или ко шти ца. Во ће исе ћи на ма ње ко ма де а гро жђе 
пре по ло ви ти. У чи ни ји из ме ша ти во ће и пре ли ти га 
со ком од ли му на. До да ти ва нил ше ћер и мед. Све сје-
ди ни ти и др жа ти у фри жи де ру нај ма ње два са та.

Са ла та од бо би ча стог во ћа
Вре ме при пре-

ме: 30 ми ну та
Са стој ци: све 

вр сте бо би ча стог 
во ћа (ја го да, ку пи-
на, ма ли на, бо ров-
ни ца, ри би зла), 
укуп но 600 гр, ма-
ња слат ка па вла ка, 
ли мун, три ка ши ке 

жу тог ше ће ра, три ка ши ке ма сни је па вла ке – 20%, па-
ко ва ње сла до ле да од ва ни ле (300 гр).

На чин при пре ме: Во ће па жљи во опра ти, ста ви-
ти у це диљ ку. Уму ти ти слат ку па вла ку, до да ти жу ти 
ше ћер, за тим ки се лу па вла ку и сок ли му на, па све 
из ме ша ти. У по су де ста ви ти две ку гле сла до ле да, на 
то 3-4 ка ши ке во ћа, па од о зго шлаг. Крат ко охла ди ти, 
па слу жи ти.

На по ме на: Воћ не са ла те се мо гу ком би но ва ти у 
за ви сно сти од при сти глог во ћа. Та ко ђе се мо гу ко-
ри сти ти раз ли чи ти до да ци, што је ствар ма ште и уку-
са. Мо же се до да ти чо ко ла да, кекс, ки ки ри ки, пи ста-
ћи, лист на не...

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

Са ла та од цве кле
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 500 гр цве кле, пет 

ја ја, 200 гр ки се лих кра став чи ћа, 
ма јо нез, ли мун, со, би бер.

На чин при пре ме: Оба ри ти 
цве клу, ољу шти ти, исе ћи на ко-
лу то ве. Оба ри ти ја ја, очи сти ти од 
љу ске, исе ћи на коц ке. На коц ки-
це исе ћи и кра став чи ће. До да ти 
ма јо нез, сок од ли му на, со, би-
бер. Ста ви ти у фри жи дер да се 
хла ди.

Са ла та са
ана на сом

Вре ме при пре ме: 35 ми ну та
Са стој ци: два ко ма да бе лог 

ме са, две ки се ле ја бу ке, 4-5 ко лу-
то ва ана на са, 50 гр ора ха, со, би-
бер, ке си ца ма јо не за.

На чин при пре ме: Бе ло ме со
оба ри ти, па исец ка ти на сит но.
Ки се ле ја бу ке очи сти ти и исец-
ка ти. На коц ки це исец ка ти ана-
нас и ора хе. До да ти ма јо нез, со,
би бер. Све ле по сје ди ни ти и са-
ла ту охла ди ти у фри жи де ру пре
слу же ња.

На по ме на: Ако ни сте љу би тељ
ма јо не за, мо же те га за ме ни ти пу-
но ма сним јо гур том.

ВОЋНЕ САЛАТЕ

Ша ре на са ла та
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: па ко ва ње те сте ни не у 

три бо је, 10-15 цр них ма слин ки, че-
ти ри па ра дај за, по јед на цр ве на и 
зе ле на па при ка, је дан зе ле ни кра-
ста вац, 150 гр пра шке шун ке, 200 гр 

ку ку ру за ше ћер ца, сец ка ни пер шун, 
ка ши чи ца сен фа, по ке си ца ма јо не-
за и ке ча па.

На чин при пре ме: Ста ви ти те сте-
ни ну да се оба ри, про це ди ти и охла-
ди ти. Оба ри ти и ку ку руз ше ће рац 
и про це ди ти га. Исе ћи ма сли не на 
ко лу то ве. Цр ве ну и зе ле ну па при-
ку, па ра дајз и кра ста вац исе ћи на 
коц ки це. У чи ни ју си па ти ма јо нез, 
ке чап, сенф, пер шун. Све из ме ша ти 
да се ле по сје ди ни. До да ти оста ле 
са стој ке, из ме ша ти и др жа ти у фри-
жи де ру до слу же ња.
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Интернет (4)
3. Cer ti fi  ca tes –

сер ти фи кат је фајл 
ко ји се ко ри сти за 
пре по зна ва ње ко ри-
сни ка ко ји има пра-
во при сту па не ким 
по вер љи вим по да-
ци ма ко ји се на ла зе 
на од ре ђе ним сер ве-
ри ма, сај то ви ма, си-
сте ми ма итд. Уства-
ри, сер ти фи ка ти су 
до зво ле за при ступ 
не ким по вер љи вим 
по да ци ма. Од ли чан 
при мер је при ступ по да ци ма бан ке, од стра не не ке фир ме. Од ре-
ђе на ли ца у фир ми ко ја има ју CD или кар ти цу на ко јој се на ла зи 
фајл (сер ти фи кат) је ди ни има ју пра во при сту па. Ка да се CD уба ци у 
ком пју тер, сајт ауто мат ски пре по зна свој сер ти фи кат и уз ис прав ну 
ши фру до зво ља ва при ступ по вер љи вим по да ци ма. Та да мо же мо 
да пре гле да мо ста ње на свом ра чу ну, да упла ћу је мо на не ки дру ги 
ра чун, да штам па мо из ве шта је о свом ра чу ну и тран сак ци ја ма. Ка да 
клик не мо на дуг ме Cer ti fi  ca tes, на екра ну ће се по ја ви ти про зор 
ко ји се са сто ји из сле де ћих кар ти ца:

а) Per so nal – омо гу ћа ва увид у све сер ти фи ка те ко је ми по се ду-
је мо;

б) Ot her Pe o ple – омо гу ћа ва увид у све сер ти фи ка те ко је по се ду-
ју дру ги ко ри сни ци ра чу на ра са ко ји ма ко му ни ци ра мо;

ц) In ter me di a te Cer ti fi  ca tion Aut ho ri ti es – ли ста овла шће них 
свет ских сер ве ра ко ји из да ју сер ти фи ка те;

д) Tru sted Ro ot Cer ti fi  ca tion Aut ho ri ti es – сер ти фи ка ти ко ји ма се 
ве ру је и њих опе ра тив ни си стем сам по ста вља по ин ста ла ци ји;

е) Tru sted Pu blis her – сер ве ри ко ји ма ми ве ру је мо и ко ји су за ду-
же ни за из да ва ње сер ти фи ка та ко ји ни су по ста вље ни по ин ста ла-
ци ји опе ра тив ног си сте ма;

ф) Un tru sted Pu blis her – сер ве ри ко ји ма не ве ру је мо.
На свим овим оп ци ја ма ви де ће мо дуг ме Im port ко је нам омо гу-

ћа ва увоз сер ти фи ка та.
4. Auto Com ple te 

је оде љак ко ји ко ри-
сти мо за по де ша ва ње 
ауто мат ског чу ва ња 
лич них по да та ка ко ји 
су по треб ни за при-
ступ не ком сај ту, уко-
ли ко је сајт то тра жио. 
Ка да клик не мо на дуг-
ме Set tings, ви де ће мо 
оде љак Use Auto Com-

ple te for ко ји се са сто-
ји из сле де ћих оп ци ја:

а) Ad dress bar – чу-
ва ње веб адре са ко је 
смо већ по се ти ли (чу-
ва ју се у ad dress bar-у);

б) Forms – чу ва ње свих лич них по да та ка ко је смо већ по пу ња ва-
ли на од ре ђе ном сај ту (име и пре зи ме, адре са, те ле фон...);

ц) User na mes and pas swords on forms – чу ва ње ко ри снич ког 
име на за при ступ од ре ђе ним по да ци ма на сај ту, уко ли ко он то тра-
жи. Та да ће се при по нов ном учи та ва њу тог сај та ко ри снич ко име 

од мах по ја ви ти (не мо ра мо по но во да га ку ца мо). Ако же ли мо да
са чу ва мо ши фру, ра чу нар ће нас пи та ти да ли то же ли мо (под усло-
вом да је че ки ра на оп ци ја Ask me be fo re sa ving pas swords). Уко-
ли ко ова оп ци ја ни је че ки ра на, ши фра се не ће са чу ва ти, већ је увек
мо ра мо ку ца ти.

На по ме на: Уко ли ко же ли мо да обри ше мо све ме мо ри са не по-
дат ке и ши фре, клик ну ће мо на кар ти цу Ge ne ral и иза бра ти дуг ме
De le te у одељ ку Brow sing hi story. Че ки ра мо по дат ке ко је же ли мо
да обри ше мо и клик не мо на дуг ме De le te.

Кар ти ца Con nec-

ti ons – ову кар ти цу
ко ри сти мо за кре и-
ра ње и по де ша ва ње
па ра ме та ра ин тер-
нет ко нек ци је. По-
сту пак ин ста ла ци је
ADSL об ја сни ли смо
у по гла вљу Ин ста ла-
ци ја драј ве ра (уко ли-
ко има мо кла си чан
мо дем, мо ра мо да
ус по ста ви мо dial-up
ко нек ци ју, па у овој
оп ци ји клик не мо на
дуг ме Add, иза бе ре-
мо оп ци ју Dial-up

(Con nect using a

dial-up mo dem or

ISDN), упи ше мо име
и број те ле фо на на-

шег ин тер нет про вај де ра, и на кра ју уку ца мо сво је ко ри снич ко име
и ши фру, клик не мо на дуг ме Con nect и та да ће се у по љу Dial-up

and Vir tual Pri va te Net work set tings по ја ви ти ико на за ко нек ци ју).

Кар ти ца Advan ced

– у овој кар ти ци мо же-
мо да до те ру је мо до дат-
не оп ци је ко је нам ну ди 
In ter net Ex plo rer.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се

Кар ти ца Pro grams

– ово је кар ти ца ко ју ко-
ри сти мо за де фи ни са ње
про гра ма ко ји ће би ти за ду-
же ни за од ре ђе ни ин тер нет
сер вис.
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поводи

Осо бе са ин ва ли ди те том
у Бе о гра ду од не дав но
има ју мо гућ ност ко ри-

шће ња пер со нал ног аси стен та.
Да би се до то га до шло, тре ба ло
је да про ђу три го ди не на пор-
ног ра да на при пре ма ма, из ра-
ди про јек та, обу ци кан ди да та и
при хва та њу иде је у ло кал ним
са мо у пра ва ма. Тре нут но у Бе о-
гра ду има од 12 до 18 пер со нал-
них аси сте на та ко ји оп слу жу ју
пе де се так осо ба са ин ва ли ди-
те том. Њи хов рад фи нан си ра ју
ло кал не са мо у пра ве пет бе о-
град ских оп шти на – Вра чар,
Ста ри град, Па ли лу ла, Чу ка ри ца
и Сав ски ве нац. Иде ја је да се
овај про је кат про ши ри на све
град ске оп шти не, али и на це лу
Ср би ју.

– Имао сам лич ни мо тив да
по кре нем ак ци ју за обез бе ђи-
ва ње пер со нал них аси сте на та
осо ба ма са ин ва ли ди те том јер
кад год ми је по моћ би ла по-
треб на, ни сам имао ко га да ан-
га жу јем. Ро ђа ци и при ја те љи
че сто не мо гу да нам по мог ну
ка да је то по треб но – ка же за
„Глас оси гу ра ни ка” Дар ко Ивић,
члан град ског ве ћа и пред став-
ник са ве то дав ног те ла гра до на-
чел ни ка Бе о гра да.

Дар ко Ивић има 48 го ди на, а
у ин ва лид ским ко ли ци ма је од
сво је два де сет че твр те и до бро
зна све му ке осо ба са ин ва ли-

ди те том, по себ но што ни њи хо-
ва фи нан сиј ска си ту а ци ја че сто 
ни је за вид на.

– За то смо од лу чи ли да то 
ор га ни зу је мо пре ко оп шти на, 
ка ко би љу ди ма ко ји ма је ова-
ква по моћ нај по треб ни ја би ло 
обез бе ђе но по не ко ли ко са ти 
пла ће ног ра да пер со нал ног 
аси стен та – ка же Ивић.

На уво ђе њу овог си сте ма ра-
дио је чи тав тим струч ња ка. По-
ред ини ци ја то ра, Дар ка Иви ћа, 
би ли су ту проф. др Го ран Не до-
вић са Фа кул те та за спе ци јал ну 
ре ха би ли та ци ју, као и про фе сор 
Ми лош Ша пић, кли нич ки де-
фек то лог, ко ји че тр де сет го ди на 
ра ди са осо ба ма са ин ва ли ди-
те том. Овај тим је ра дио три го-
ди не на ре а ли за ци ји про јек та у 
са рад њи са Ми ни стар ством ра-
да и со ци јал не по ли ти ке.

– Кон цепт ко ји смо раз ви ли у 
Бе о гра ду за сно ван је на струч-
ној ме то до ло ги ји и за то по ка-
зу је до бре ре зул та те. То је са вр-
шен кон цепт ко ји под ра зу ме ва 
раз вој но вих вр ста сер ви са и 
услу га, јер смо ис тра жи ва ли по-
тре бе ин ва ли да и из тог ис тра-
жи ва ња је про ис те као овај вид 
ва нин сти ту ци о нал не услу ге – 
ка же про фе сор Го ран Не до вић. 
Он је убе ђен да је ова ква иде ја 
одр жи ва и да ће би ти при хва ће-
на и у уну тра шњо сти Ср би је, те 
овај бе о град ски тим на сто ји да 

је при бли жи и дру гим ло кал ним 
са мо у пра ва ма.

– У јед ном да ну об и шли смо 
При бој, При је по ље, Но ву Ва-
рош, Ива њи цу и та мо су цен три 
за со ци јал ни рад и ло кал не са-
мо у пра ве вр ло рас по ло же ни за 
при хва та ње овог кон цеп та. По-
ен та пер со нал не аси стен ци је је 
да се осо бе са ин ва ли ди те том 
при пре ме за са мо ста лан жи вот, 
а њи хо ве по ро ди це ли ше бри га 
о по тре би за не ком вр стом со-
ци јал не по мо ћи – ка же Дар ко 
Ивић.

Ивић на по ми ње да се не ке 
са мо у пра ве жа ле на не до ста-
так нов ца, док су дру ге, по пут 
Ру ме, рас по ло же не да кре ну 
у овај по сао. Циљ ти ма је да 
се осим ши ре ња иде је о пер-
со нал ном аси стен ту, утвр ди и 
та чан број осо ба са ин ва ли ди-
те том у Ср би ји, као и број оних 

ко ји ма је по моћ аси сте на та
нео п ход на.

Да се чи та вом по слу при сту-
пи ло вр ло озбиљ но, го во ри и 
по да так да су се кан ди да ти за 
пер со нал не аси стен те об у ча ва-
ли шест ме се ци у ра зним усло-
ви ма и спе ци ја ли зо ва ним уста-
но ва ма. По ис те ку тог пе ри о да, 
до би ли су сер ти фи ка те и стал но
за по сле ње у аген ци ји, од но сно 
Хен ди ин фо цен тру Ко ло се ум. 
Бу ду ћи да је ово но ва иде ја и 
но ва прак са, као и да не по сто ји
ин сти ту ци о нал ни на чин њи хо-
вог ан га жо ва ња, при сту пи ло се 
фор ми ра њу аген ци је ко ја мо же 
да оба вља ком плет ну кон тро лу 
ра да аси сте на та.

– Ва жно нам је да услу га бу-
де ква ли тет на и да мо же мо да 
је кон тро ли ше мо – на гла ша ва 
про фе сор Го ран Не до вић.

Љи ља на Ми лен ко вић

ЗА СА ДА СА МО У ПЕТ БЕ О ГРАД СКИХ ОП ШТИ НА

Пер со нал ни аси стен ти
за ин ва ли де

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње
одо бри ла је око 1.360.000 ди на ра Ге рон-
то ло шком цен тру Вр шац за спро во ђе ње
јав ног ра да под на зи вом „За јед но да
нам бу де бо ље”, ко јим је про јек то ва но
рад но ан га жо ва ње шест осо ба са ин ва-
ли ди те том. Пред ви ђе но је да три осо бе
са ин ва ли ди те том ко је има ју I и II сте пен
струч не спре ме, и три ОСИ са III и IV сте-
пе ном струч не спре ме, за сну ју рад ни
од нос на шест ме се ци у овом ге рон то-
ло шком цен тру. До сад је, у три јав на ра-
да из ве де на то ком прет ход них го ди на у
овој уста но ви – кроз три про јек та ко је је

фи нан си ра ла НСЗ, по сао на шло 34 не за-
по сле них.

Ка ко нас је оба ве сти ла Та тја на Да ни чић,
ди рек тор ка Ге рон то ло шког цен тра Вр шац,
не дав но је пот пи сан и уго вор о фи нан-
си ра њу њи хо вог про јек та „Уна пре ђу је мо
ква ли тет жи во та” са По кра јин ским се кре-
та ри ја том за здрав ство, со ци јал ну по ли ти-
ку и де мо гра фи ју, у из но су од 807.000 ди-
на ра. Ре а ли за ци јом овог про јек та по бољ-
ша ће се усло ви жи во та ко ри сни ка услу га
Цен тра, јер је њи ме пред ви ђе на ку по ви на
опре ме и за ме на по до ва у јед ном де лу
стам бе ног објек та. М. Мек те ро вић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР ВР ШАЦ

По сао за осо бе са ин ва ли ди те том
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– Ов де ће гра ђа ни мо ћи
да до би ју за шти ту од дис-
кри ми на ци је и да са зна ју
да ли се ра ди о по вре ди
не ког њи хо вог дру гог пра-
ва, а слу жбе ни ци ће мо ћи
да им дају све потребне
информације и савете –
ре кла је проф. др Не ве на
Пе тру шић, по ве ре ни ца за
за шти ту рав но прав но сти,
отва ра ју ћи но ву кан це ла-
ри ју за при јем при ту жби
гра ђа на. У тој кан це ла ри-
ји оства ри ва ће се не по-
сре дан кон такт из ме ђу
гра ђа на и пред став ни ка по ве ре ни це, уме сто
као до са да – те ле фо ном.

По ре чи ма Не ве не Пе тру шић, у про шлој
го ди ни би ло је ви ше од 350 при ту жби, што
је огром но по ве ћа ње у од но су на прет ход ну
го ди ну, а њи хо ва ана ли за по ка зу је да се љу-
ди нај ви ше жа ле на дис кри ми на ци ју у сфе ри
ра да и за по шља ва ња, на дис кри ми на ци ју по
на ци о нал ној при пад но сти, али има слу ча је ва
и ка да су осно ви дис кри ми на ци је ин ва ли ди-
тет и пол. По ве ре ни ца на во ди да има при ту-
жби и по дру гим осно ва ма за ко је она и ње не
слу жбе ни су над ле жне, али ће са да гра ђа ни ма
мо ћи да ука жу на пра ве адре се ко ји ма тре ба
да се обра те, од но сно да им по мог ну у са ста-
вља њу при ту жби.

– Ми мо ра мо по сту па ти по свим при ту жба-
ма ко је до би ја мо, али је дан број њих се не од-
но си на дис кри ми на ци ју, па у тим слу ча је ви ма
под но си о цу при ту жбе ука зу је мо на по вре ду
не ког дру гог пра ва, а увек смо ду жни да ука-
же мо и на то ко ји је ор ган над ле жан за ре ша-
ва ње тог слу ча ја. По сту па мо по сва кој при ту-
жби, при че му су не ке та кве да се по у зда но
мо же утвр ди ти да је дис кри ми на ци ја учи ње-
на. Не ка да те дис кри ми на ци је не ма или не
по сто је до вољ но по у зда ни до ка зи да се мо же
за кљу чи ти да је до ње до шло – ка же Не ве на
Пе тру шић.

Без об зи ра на то што у на шој зе мљи већ две
го ди не по сто ји ин сти ту ци ја по ве ре ни ка за за-
шти ту рав но прав но сти, сти че се ути сак да она
ни је баш за жи ве ла. За то Не ве на Пе тру шић и
ње ни са рад ни ци стал но оби ла зе Ср би ју, ло-
кал не са мо у пра ве, др же пре да ва ња и пре-

зен та ци је не би ли сво је
по сто ја ње, ка ко ка жу, учи-
ни ли ви дљи вим.

По ве ре ник за за шти-
ту рав но прав но сти не ма
овла шће ња да по сту па
по слу жбе ној ду жно сти,
али за то по сту па у слу ча-
је ви ма дис кри ми на ци је
ис кљу чи во ка да је под-
не та при ту жба. Та да слу-
жба ре а гу је на нај бр жи
мо гу ћи на чин зах те ва ју-
ћи „из ја шње ње” оно га за
ко га се твр ди да је учи-
нио дис кри ми на ци ју. По

при ку пља њу чи ње ни ца, слу жба по ве ре ни ка
до но си ми шље ње о то ме да ли је до шло до
дис кри ми на ци је или не.

– Ако утвр ди мо да је учи ње на дис кри ми-
на ци ја, он да ми за јед но са тим ми шље њем
упу ћу је мо дис кри ми на то ру и пре по ру ку шта
тре ба да учи ни да би от кло нио по вре ду пра-
ва. Чи тав по сту пак се мо ра спро ве сти у ро ку
од 90 да на, при че му оста вља мо рок у ко ме
тре ба да се по сту пи по на шој пре по ру ци. За
слу чај да онај ко је учи нио дис кри ми на ци ју
не по сту пи по пре по ру ци, ми смо овла шће-
ни и ду жни да до не се мо по себ на ре ше ња да
га опо ме не мо, а на кон ис те ка тог но вог ро ка,
ако опет не по сту пи по на шој пре по ру ци, ду-
жни смо да то об ја ви мо у сред стви ма ин фор-
ми са ња – на гла ша ва по ве ре ни ца.

Иде ја је да се кроз тај при ти сак ме ња свест
љу ди да по сту па ју по пре по ру ка ма ко је се од-
но се на све ко ји мо гу да учи не дис кри ми на-
ци ју, укљу чу ју ћи и др жав не ор га не и ор га не
ло кал не са мо у пра ве.

– Ми има мо и ва жно овла шће ње да се, у
слу ча је ви ма за ко је про це ни мо да су стра те-
шки ва жни за бор бу про тив дис кри ми на ци је у
Ср би ји, по ја вљу је мо пред су дом као ту жи о ци
и сно си мо те рет пар ни це, а то чи ни мо у ин те-
ре су дис кри ми ни са не осо бе и ње не за шти те.
По сто ји мо гућ ност да под не се мо и пре кр шај-
ну при ја ву а, на рав но, као и сви др жав ни ор га-
ни, мо же мо под не ти и кри вич ну при ја ву он да
ка да је слу чај та кав да је за тај об лик дис кри-
ми на ци је пред ви ђе но ка жња ва ње по кри вич-
ном за ко ну – на гла ша ва Не ве на Пе тру шић.

Љи ља на Ми лен ко вић

По чет ком ма ја у Свр љи гу је, у при су ству
го сти ју из За је ча ра и Кња жев ца, пред став ни-
ка ло кал не са мо у пра ве, чла но ва и сим па ти-
зе ра, отво рен клуб рат них и мир но доп ских
вој них ин ва ли да (РМ ВИ). За да так клу ба је да
оку пља ову ка те го ри ју ста нов ни штва и пру-
жи им усло ве за дру же ње, за ба ву, за бо љи
и ква ли тет ни ји жи вот, ре као је на отва ра њу
пред сед ник Удру же ња РМ ВИ оп шти не Свр-
љиг, Хра ни слав Алек сић.

– Ово удру же ње ра ди у те шким ма те ри-
јал ним усло ви ма и све ак тив но сти усме-
ре не су на по бољ ша ње ква ли те та жи во та
осо ба са ин ва ли ди те том. Има мо 132 чла на
и око 200 сим па ти зе ра. Од ло кал не са мо у-
пра ве до би ли смо про сто ри ју за рад и отва-

СВР ЉИГ

Почео да ради
клуб РМ ВИ

ОТВО РЕ НА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ПО ВЕ РЕ НИ ЦЕ ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

Од са да ди рект но 
с гра ђа ни ма

р

При јем утор ком и че тврт ком
Сва ки до ла зак у кан це ла ри ју по ве ре ни це за за шти ту рав но прав но сти мо ћи ће да се за-

ка же на те ле фо не 011/243-8020 и 011/243-6464. При јем гра ђа на је утор ком и че тврт ком, 

од 10 до 13 са ти. Кан це ла ри ја се на ла зи у Бе о гра ду, у Не ма њи ној ули ци, број 22-26.

Не ве на

Пе тру шић

ра ње клу ба нам мно го зна чи. Би ће то наш
дру ги дом – ка же Алек сић.

За хва љу ју ћи Удру же њу, че ти ри ли ца са
ин ва ли ди те том до би ла су ма те ри јал ну по-
моћ од по пет хи ља да ди на ра. По скуп штин-
ској од лу ци, ин ва лид на ли ца већ ко ри сте
бес пла тан пре воз на те ри то ри ји оп шти не
Свр љиг, од Ди рек ци је за из град њу гра да за-
тра же но је да се обез бе де и пар кинг ме ста
за ин ва ли де, а у пла ну су и дру ге ак тив но-
сти ко је би до ве ле до по бољ ша ња ква ли те-
та њи хо вог жи во та. Не дав но је на го ди шњој
Скуп шти ни Удру же ња РМ ВИ иза бран и фор-
ми ран ша хов ски клуб, а за тим и Ак тив же на
– Ко ло срп ских се ста ра.

С. Ђор ђе вић



погледи

15. мај  2012. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

Пред ви ђа ју им „бли ста ву ка ри је ру”,
свет ски успех и по пу лар ност ко ја ће
им до не ти хр пу па ра, а оне се на то

осме ху ју и, од ма ху ју ћи ру ком, ка жу да има ју
до вољ но за оно што им тре ба, па и не са ња-
ју о не ка квом бо гат ству.

„Све у жи во ту бу де и про ђе”, фи ло зоф ски
за кљу чу је јед на од њих, 72-го ди шња Га ли на
Ко не ва и за ка нал „Ру си ја да нас” (РТ) до да је:
„Ни смо ми ни ка кве зве зде, већ обич не ба ке”.

Ни шта не тач ни је од то га. По те кле из ру-
ске не до ђи је, по ду рал ског се ла Бу ра но во
од 600 ду ша, ауто ном на ре пу бли ка Уд мур-
ти ја, где и да нас жи ве, те „обич не ба ке” од
се дам де сет и ку сур го ди на у про се ку (док
нај ста ри ја Је ли са ве та Зар ба то ва има 86 а
све за јед но ви ше од 600) на до бром су пу ту
да осво је Евро пу.

У ме ђу вре ме ну су „Бу ра нов ске ба бу шке” 
(зва ни чан на зив гру пе) већ осво ји ле ср ца
сво јих су на род ни ка при ре див ши им „Жур-
ку за све”, ка ко се зо ве ком по зи ци ја са ко-
јом су у мар ту по бе ди ле у на ци о нал ном
фи на лу Ру си је за уче шће на пред сто је ћем
так ми че њу за Пе сму Евро ви зи је у Ба куу. У 
том фи на лу оне су иза се бе оста ви ле и не-
ке истин ске зве зде, по пут Ју ли је Вол ко ве и
Ди ме Би ла на.

„Жур ка” је, при ме ре но на сло ву, ве се ла и
ди на мич на, баш ка кве су и ба бу шке ко је у
на род ној но шњи, од гла ве до пе те – од ма-
ра ме до опа на ка, пра ше на сце ни, ру ка ма
клап ћу и но га ма уда ра ју ри там, пре ла зе ћи
без те шко ћа са уд мурт ских сти хо ва ко је су

са ме на пи са ле, на ен гле ски ре френ дру гог
ауто ра, ко ји су мо ра ле на кнад но да уче. На
фи на лу у Мо скви на пра ви ле су ха ос, це ла
дво ра на би ла је на но га ма.

Кри ти ка раз ли чи то оце њу је њи хо ве умет-
нич ке до ме те, али не про пу шта да по хва ли
ори ги нал ност ет но-поп сти ла ко ји их од-
ли ку је, ком би на ци ју тра ди ци о нал ног и мо-
дер ног, у че му се ба бу шке од лич но сна ла зе
успе ва ју ћи да аутен тич ност са чу ва ју од јеф-
ти не ко мер ци ја ли за ци је.

Искре но, кад би ико од нас, не ра чу на ју-
ћи лин гви сте, чуо за уд мурт ски да ни је њих?
Овај је зик из угро фин ске гру пе го во ри тек
не што ма ње од по ла ми ли о на љу ди, и то
углав ном у Уд мур ти ји, ма да је и та мо, у по-
стој би ни, по ти снут ру ским. Али, ни је са мо
је зик у пи та њу.

За пра во, ко је уоп ште чуо за Бу ра но во у
Ма ло пур гин ској обла сти за пад ног урал ског
ре ги о на? За хва љу ју ћи овој не сва ки да шњој
гру пи, пред на шим очи ма отво рио се чи тав
је дан до сад ма ло по зна ти свет са сво јим осо-
бе но сти ма, му зи ком, игра ма, оби ча ји ма.

Ар ми је ка мер ма на по хр ли ле су у Бу ра но-
во да сни ме ба бу шке у сва ко днев ном окру-
же њу. Ка ко стал но ис ти чу, њи хов се жи вот
ни је мно го про ме нио. И да ље око па ва ју ба-
шту, га је по вр ће, чу ва ју сто ку, штри ка ју, хе-
кла ју и оба вља ју дру ге се о ске и до ма ћич ке
по сло ве.

Ипак, то је тек део њи хо ве сва ко дне ви це.
А ба бу шке су од у век во ле ле да пе ва ју. Пр во
су то би ле ис кљу чи во ста рин ске на род не

пе сме по ко ји ма су по ста ле по зна те, док су
ши ру по пу лар ност сте кле ка да су у ре пер-
то ар увр сти ле до ма ће и стра не хи то ве, али
на уд мурт ском. Ме ђу ну ме ра ма на шла се
чак и „Yester day”, чу ве на пе сма „Битлса”, као
и на сло ви не ких дру гих свет ских гру па.

Успо ну гру пе сва ка ко је до при не ла и
агил ност умет нич ке ди рек тор ке, 43-го ди-
шње Ол ге Тук тар јо ве, ко ја је по ка за ла да
има до бар слух и за умет ност и по сао, као и
за укус пу бли ке.

Ба бу шке су и пре две го ди не уче ство ва ле
на на ци о нал ном пред так ми че њу за Пе сму
Евро ви зи је, али ни су ус пе ле да се ква ли фи-
ку ју. Ме ђу тим, би ле су лан си ра не у ме ди-
ји ма и усле дио је по зив на ве ли ки до га ђај.
Уче ство ва ле су на му зич ком фе сти ва лу „Рок
над Вол гом”, на сту пи ле пред 200.000 љу ди,
а на би ни се по ја ви ле за јед но са Еми ром Ку-
сту ри цом и Хо се Ка ре ра сом, за бе ле же но је
у он да шњим аген циј ским из ве шта ји ма. По-
сле то га су усле ди ле тур не је по Есто ни ји и
Фран цу ској.

Ово га пу та, по сред ством Евро ви зи је њи-
хов по зив на плес до спе ће до ви ше ми ли он-
ског ауди то ри ју ма. За ко ра чи ће сте пе ни ца-
ма истин ске сла ве. Да ли ће сти ћи до вр ха,
ни ко не мо же са си гур но шћу да пред ви ди.
И ова ко и она ко, оне хо ће да на ста ве да жи-
ве као и до сад. А све што за ра де, сав но вац,
ис ко ри сти ће да по диг ну цр кву у свом Бу ра-
но ву. Та ко бар го во ре те нео бич не ба ки це,
бу ра нов ске.

Д. Дра гић

ПО ХОД БА БУ ШКИ НА ЕВРО ПУ

Жур ка за све ге не ра ци је
Осам
чла ни ца 
фолк гру пе
ко ја
пред ста вља
Ру си ју на
ово го ди шњем
так ми че њу
за Пе сму
Евро ви зи је
има ју у зби ру
ви ше од 
600 го ди на
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По ли тич ки по трес ко ји је 
про тут њао Евро пом – 
из бо ри (пред сед нич ки) 

у Фран цу ској, пар ла мен тар ни у 
Грч кој, ло кал ни у Ве ли кој Бри-
та ни ји и Не мач кој (и про ме не и 
опо ме не ко је су до не ли) – сву да 
је про ту ма чен и као ре фе рен-
дум о „сте за њу ка и ша”, стра те ги-
ји ко ја је до сад при ме њи ва на за 
ре ша ва ње ду жнич ке кри зе.

Сву да је ре че но „не” вла да-
ма ко је су ре ше ње за бу џет ске 
де фи ци те, па пре ма то ме и за 
со ци јал не ис пла те, укљу чу ју ћи 
ту и пен зи је, ви де ле је ди но у 
сма њи ва њу др жав них да ва ња, 
не ма ре ћи при том шта се због 
то га де ша ва са еко но ми јом и 
дру штвом у це ли ни. Ре зул тат је, 
да кле, сву где био сли чан: уме-
сто да фи скал на стро гост ре ши 
про блем, са мо га је по гор ша ла.

Да ли ће и ко ли ко то но ви 
фран цу ски пред сед ник, но ва 
грч ка вла да (и оне ко је ће на-
кнад но до ћи по сле гу би та ка 
пар ла мен тар не ве ћи не у Хо лан-
ди ји и Ру му ни ји, као и ра ни је 
иза бра на вла да у Шпа ни ји) ус пе-
ти да про ме не, оста је да се ви ди.

У овом кон тек сту је за ни мљи-
во шта се, кад је реч о др жав ним 
фи нан си ја ма, до га ђа у јед ној од 
нај у ре ђе ни јих зе ма ља Евро-
пе – Швај цар ској, ко ја при том 
ни је ни чла ни ца ЕУ, ни ти је при-

гр ли ла евро. У зе мљи ко ја, по 
ста ром уве ре њу, функ ци о ни ше 
исто та ко до бро као и је дан од 
про из во да по ко јем је по зна та: 
као швај цар ски сат.

Пр ва чи ње ни ца у том по гле ду 
је да је Швај цар ска углав ном по-
ште ђе на европ ске ду жнич ке кри-
зе. Ње на ва лу та је у по след њих 
не ко ли ко го ди на знат но оја ча ла, 
у шта су се, на сво ју жа лост, бол но 
уве ри ли они ко ји су код нас узе ли 
ди нар ске кре ди те ин дек си ра не у 
швај цар ским фран ци ма.

Што се пен зи ја ти че, та мо су 
за по че те ре фор ме ко је бла го вре-
ме но тре ба да иза ђу у су срет де-
мо граф ским про ме на ма (ста ри ја 
од 65 го ди на та мо је већ тре ћи на 
ста нов ни штва). Пен зиј ски фон до-
ви су пу ни и ста бил ни, ма да не по-
слу ју ви ше та ко удоб но као не кад: 
при но си на њи хо ва ула га ња су 
знат но ма њи не го пре. Због то га 
се у Швај цар ској во ди ве ли ка де-
ба та о сма њи ва њу ану и те та – го-
ди шњег про цен та ис пла та пен зи-
о не ри ма у од но су на сво ту ко ју су 
ста ви ли на свој пен зиј ски ра чун 
док су би ли рад но ак тив ни.

Па, ипак, упр кос све му ово ме, 
овог про ле ћа је и у Швај цар ској 
бо ра ви ла ми си ја Ме ђу на род-
ног мо не тар ног фон да, свет ског 
фи нан сиј ског по ли цај ца ко ји се 
не кад ба вио са мо зе мља ма у 
раз во ју, а по след њих го ди на је 

фак тор и у га ше њу европ ских
фи скал них по жа ра.

На лаз је био оче ки ван: швај-
цар ска бу џет ска по ли ти ка је
здра ва и у скла ду је са ње ном
по зи ци јом јед ног од свет ских
фи нан сиј ских цен та ра, али и са
де мо граф ским про јек ци ја ма.

ММФ је, упр кос то ме, у из ве шта-
ју ко ји је усле дио, пре по ру чио да
се пре ду зму из ве сне ме ре ка ко-
рек ци ји пен зиј ског си сте ма. Кон-
крет но, да се ин сти ту ци о на ли зу је
ве за из ме ђу гра ни це за од ла зак
у пен зи ју и оче ки ва ног жи вот ног
ве ка. Дру га чи је фор му ли сан, био
је то зах тев да ста ри ји гра ђа ни
Швај цар ске бу ду аде кват но обез-
бе ђе ни и у бу дућ но сти, с об зи ром
на то да по ве ћа ни из да ци за бри-
гу о ста ри ма на сту па ју већ кра јем
ове де це ни је.

Швај цар ска има јед но од нај-
ве ћих тр жи шта при ват них пен-
зиј ских фон до ва (има их око
200), ко ји су укуп но ве ћи од
оних у знат но мно го људ ни јим
европ ским зе мља ма, Шпа ни ји
или Ита ли ји (Швај цар ска има 7,5
ми ли о на ста нов ни ка, не што ви-
ше од Ср би је). Због то га јој ни је
нео п ход на ра ди кал на пен зиј-
ска ре фор ма, али глав на по ру ка
ММФ-а је да про бле ме тре ба су-
зби ја ти пре не го што се по ја ве.

Глав на раз ли ка у ме наџ мен ту
др жав них ра чу на у Швај цар ској

и оста лим зе мља ма За па да је-
сте, ме ђу тим, у „ду жнич кој коч-
ни ци”, ори ги нал ном си стем ском
ре ше њу ко је спре ча ва да се
вла сти про те жу пре ко фи скал-
ног гу бе ра.

На ре фе рен ду му ко ји је одр-
жан 2001. го ди не (а та мо се на
ре фе рен ду ми ма од лу чу је о сва-
кој иоле ва жни јој др жав ној ди ле-
ми), 85 од сто би ра ча се из ја сни-
ло за уво ђе ње пра ви ла по ко јем
тро шко ви цен трал не вла де не
мо гу да ра сту бр же од трен да
ње них по ре ских при хо да.

Ово пра ви ло под ра зу ме ва не-
што са свим ло гич но: кад еко но-
ми ји иде до бро, ра сту и по ре ски
при хо ди, па др жа ва мо же ви ше
да тро ши. И обр ну то: у мр ша вим
го ди на ма ма ње је па ра и за др-
жа ву.

Ва жно је на по ме ну ти да та мо
ни је јед но став но да се при лив у
бу џет по ве ћа ва по ди за њем по ре-
за. Сто пе за ве ћи ну на ци о нал них
на ме та су утвр ђе не „јед ном за
сваг да”: 11,5 од сто по рез на при-
ход, осам од сто ПДВ, 8,5 кор по ра-
тив ни по рез. Ако би не ка вла да
же ле ла то да про ме ни, мо ра ла би
да пр во обез бе ди дво тре ћин ску
ве ћи ну на ре фе рен ду му, а по том
би то мо ра ла да одо бри и ве ћи на
би ра ча у ве ћи ни кан то на.

Ех, кад би сви би ли као Швај-
цар ска... М. Бе кин

ММФ И У ЈЕД НОЈ ОД НАЈ У РЕ ЂЕ НИ ЈИХ ЗЕ МА ЉА ЕВРО ПЕ

Кад би сви би ли 
Швај цар ска…

Фи нан си је
су за сад

у ре ду,
али

пен зиј ску
кри зу
тре ба

спре чи ти
пре не го

што
из би је
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По пу лар на „Ра ки ја да” у жи во-
пи сном се лу Шљи во ви ца, под но
Зла ти бо ра, ко је је име и до би ло
по пи ћу од шљи ве, и ове го ди не
оку пи ла је за пр во мај ске пра-
зни ке ве ли ки број из ла га ча из
зла ти бор ског, ча чан ског и ва-
љев ског кра ја. При су ство ва ли
су зна ти жељ ни ци из ра зних
де ло ва Ср би је, као и они ко ји
су пра зни ке про во ди ли на овој
пла ни ни.

Ма ни фе ста ци ју су, уз број не
спон зо ре, ор га ни зо ва ли ча је тин-
ска оп шти на, Кул тур но-спорт ски
цен тар и Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја „Зла ти бор”.

Тра ди ци о нал ни са јам ра ки је 
отво рен је сим бо лич ним пот-
па љи ва њем ка за на „лам пек чу-
ча вац”, уз ре чи до бро до шли це 
пред сед ни ка оп шти не Ча је ти на, 
Ми ла на Ста ма то ви ћа, и при год не 
здра ви це по пу лар них здра ви ча-
ра. При ре ђен је и ра зно вр стан 
кул тур но-умет нич ки про грам са 
из вор ним пе сма ма, фол кло ром 
и тру ба чи ма, и отво ре на из ло жба 
здра ве до ма ће хра не, про из во да 
се о ских мај сто ра и ру ко тво ри на 
ов да шњих до ма ћи ца.

Пре ма од лу ци струч не ко ми-
си је, за нај бо љег про из во ђа ча 
до ма ће ра ки је про гла шен је Ми-

ла дин Бон џу лић из Шљи во ви це, 
ко ме је уру че на ве ли ка злат на 
ме да ља. Исто од лич је, у ка те го-
ри ји од 18,5 до 20 бо до ва, до би ли 
су Ан дри ја Ко ри ћа нац из Обре-
нов ца, Ра де То мо њић и Алек сан-
дар Зор зић из Шљи во ви це и До-
бри сав Ја њић из Трип ко ве. Злат-
не ме да ље у ка те го ри ји до 18,5 
бо до ва до би ли су Ми лен ко Јо-
ва но вић из Трип ко ве, Сла во мир 
Шу ћи ро вић, Љу бо драг Ка ље вић 
и Зо ран Зор зић из Шљи во ви це, 
Ра до ван Не шо вић из Кре ма на и 
Ми ли ја Бр ко вић из Ка че ра.

Епи тет нај бо ље до ма ћи це у 
при пре ма њу до ма ће пи те са ви-

ја че при пао је Ми ле ни Аћи мо вић
из Шљи во ви це. На гра ду за нај-
леп ше се о ско дво ри ште до био је
Ми лен ко Јо ва но вић из Трип ко-
ве, а за нај леп ше уре ђен воћ њак
Вла дан Ро сић из Бра не жа ца. 

На оп ште на род ном оку пља њу
би ло је вре ме на за раз го во ре и
раз ме ну ис ку ста ва са по љо при-
вред ним струч ња ци ма о уна пре-
ђе њу во ћар ства у зла ти бор ском
кра ју и раз во ју се о ског ту ри зма.
Али и при ли ке да се по је де, по-
пи је и про ве се ли јер Шљи вов ча-
ни ка жу да се ра ки ја пи је и кад се
ве се ли и кад се ту гу је.

М. Па вло вић

Упре див ном ам би јен ту, уУУно во и згра ђе ном До му кул-УУту ре у Ве ли ком Из во ру, на-УУ
до мак За је ча ра, уочи 1. ма ја одр-
жа на је IV смо тра на род ног ства-
ра ла штва „По те кла во да сту де на”.
На смо три је уче ство ва ло ви ше
од 300 ама те ра из осам КУД-ова
са под руч ја оп шти не Зајечар (из
Рго ти не, Вра жо грн ца, Гам зи гра да,
Зве зда на, Луб ни це, Ко прив ни це,
Ве ли ког Ја се но ва ца, Ве ли ког Из-
во ра и За је ча ра).

Смо тру су отво ри ли чла но ви 
Ду вач ког ор ке стра „Злат не тру бе” 
из Кња жев ца, и гра до на чел ник 
За је ча ра Бо шко Ни чић са го стом, 
жу па ном Бо ро том Са је ви ћем из 
Сло ве ни је. Пре по чет ка про гра-
ма уче сни ци смо тре при ре ди ли 
су де фи ле од ОШ „Вук Ка ра џић” 
и ет но ку ће Сер ги ја Кал чи ћа (ко ју 
је он за ве штао ме сној основ ној 
шко ли и МЗ Ве ли ки Из вор).

У дво ча сов ном про гра му сме-
њи ва ли су се пе ва чи, игра чи и 

сви ра чи, ка зи ва чи на род них 
умо тво ри на и здра ви ча ри, а 
нај бо ље пе вач ке гру пе има-
ли су ама те ри из Зве зда на, 
Вра жо грн ца и Ве ли ког Из во-
ра. Нај бо ље фол клор не гру-
пе би ле су из КУД-а „Зо ран Га-
јић” из Рго ти не (град ске игре 
у ко ре о гра фи ји Дра го љу ба 
Ми ли ћа), за тим Омла дин ска 

фол клор на гру па из Луб ни це са 
фру ла шем Бо ри сом Јан ко ви ћем 
и КУД „Ђор ђе Ген чић” из Ве ли ког 
Из во ра. Вр ло ин те ре сан тан про-
грам има ли су и чла но ви КУД-а 
„Адам Бо го са вље вић” из Ко прив-
ни це са из вр сним здра ви ча рем 
Дра га ном Уро ше ви ћем и сјај ним 
деч јим фол кло ром, али и КУД „Ни-
ко ла Па шић” из За је ча ра (со ли ста 
Ико ни ја Ми шић, ин стру мен та ли-
ста Ди ми три је Љуп ко вић и фол-
клор на гру па са вла шким игра ма). 
По ма сов но сти тре ба из дво ји ти 
КУД „Ро му ли ја на” из Гам зи гра да 

са вла шким оби ча ји ма и фол кло-
ром, со ли стом Вер ком Јо но вић и 
во ђом Дра га ном Бо жа но ви ћем.

Пе ри слав Ду цић, ди рек тор
Цен тра за кул ту ру, и Ми о драг 
Ран ко вић, пред сед ник Са ве та 
Ме сне за јед ни це, би ли су вр ло за-
до вољ ни ор га ни зацијом ма ни фе-
ста ци је, а уче сни ци ма су по же ле-
ли да и убу ду ће ти моч ко на род но 
ства ра ла штво пред ста вља ју на 
смо тра ма, од „Хо мољ ских мо ти-
ва” у Ку че ву до Са бо ра на род ног 
ства ра ла штва Ср би је у То по ли.

Мир ко Слав ко вић

У СЕ ЛУ ШЉИ ВО ВИ ЦА, ПОД НО ЗЛА ТИ БО РА

Са јам нај бо љих ра ки ја

ВЕ ЛИ КИ ИЗ ВОР

По те кла
во да сту де на

Су сре ти
У окви ру ма ни фе ста ци је „По те кла во да сту де на” при ре ђе на је и из ло жба до ма ће ра ди но сти, ста рих

за на та и до бре хра не на ко јој су се пред ста ви ли по љо при вред ни про из во ђа чи из се ла до ма ћи на и

око ли не, али и раз ли чи ти умет ни ци.

– Ово је ле па при ред ба по све ће на се лу и тра ди ци ји и срп ским на род ним оби ча ји ма. Од ма лих но гу 

ве за на сам за по љо при вре ду и мо је се ло. Ба вим се ско ро по ла ве ка ра тар ством и сто чар ством а по-

себ не ре зул та те по сти жем у про из вод њи мле ка – ре кла је Љи ља на Цан ко вић из Ве ли ког Из во ра.

А мла ди Пре драг Жи кић, сли кар на и вац из За је ча ра, ис при чао нам је да се три го ди не ба ви сли ка-

њем на ти кви ца ма. Глав ни мо тив му је сли ка ње на род них мо ти ва и ста рих срп ских ку ћа, а по хва лио

се да је већ био гост у „Жи ки ној ша ре ни ци” и на „Јор го ван фе сту”, на Ми ро чу.
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Ома со вље ње члан ства, 
по де ла 600 бес плат-
них па ке та, фор ми ра ње 

шест но вих ме сних од бо ра, пе-
де се так јед но днев них из ле та, 
обез бе ђен бес пла тан пре воз 
за ста ри је од 70 го ди на, оби-
ла зак бо ле сних и из не мо глих, 
уче шће на Олим пи ја ди тре ћег 
до ба... са мо је део ак тив но сти 
Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Ни ша у пе ри о ду из ме ђу две 
сед ни цеСкуп шти не. То је чла-
но ви ма Скуп шти не ко јој су, из-
ме ђу оста лих, при су ство ва ли 
ди рек тор ни шке фи ли ја ле Фон-
да ПИО, Си ни ша Ва сић, и ди рек-
тор фи ли ја ле ДДОР Но ви Сад, 
Не над Бог да но вић, са оп штио 
пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра, Ми ро љуб Стан ко вић, на 
сед ни ци одр жа ној 19. апри ла, у 
са ли При вред не ко мо ре.

– На под руч ју Ни ша жи ви ви-
ше од 57.000 пен зи о не ра, али је 
до пре го ди ну да на са мо тре ћи-
на би ла учла ње на у Удру же ње. 
Ве ли ким ра дом на те ре ну ус пе-
ли смо да ту ци фру знат но уве-
ћа мо та ко да је сад сва ки дру ги 
ужи ва лац пен зи је члан јед ног 
од 84 ме сна од бо ра. Учла ње-
ње пен зи о не ра би ће наш при-
о ри тет ни за да так и убу ду ће јер 
са мо ор га ни зо ва ни мо же мо 
оства ри ти сва сво ја пра ва из 

За ко на о ПИО и ре ша ва ти дру га 
пи та ња из жи во та и ра да љу ди 
у тре ћем до бу – ис та као је Стан-
ко вић.

Пен зи о не ри ма са нај ни жим 
при ма њи ма уру че но је 600 бес-
плат них па ке та са жи вот ним 
на мир ни ца ма, а у њи хо вој ис-
по ру ци ис та као се Ак тив же на 
са пред сед ни цом Мир ја ном 
Ми тро вић. Чла ни це су сва ком 
пен зи о не ру лич но уру чи ле па-
ке те, мно ги ма су по мо гле у оба-
вља њу кућ них по сло ва, а не ке 
су во ди ле и до ле ка ра. Па ке ти 
су де ље ни на пред лог ко ми си ја 
за со ци јал но-здрав стве на пи та-
ња при ме сним од бо ри ма, и то 

на кон оби ла ска сва ког чла на.
Чла ни це ак ти ва су сав рад оба-
ви ле без на кна де, а Удру же ње
их је на гра ди ло бес плат ним јед-
но днев ним из ле том до пла ни не
Ку ка ви це.

У са рад њи са ло кал ном са мо-
у пра вом, и уз по др шку Град ског
ве ћа и гра до на чел ни ка Ми ло ша
Си мо но ви ћа, за сва ли ца ста ри-
ја од 70 го ди на обез бе ђен је
бес пла тан јав ни град ски и при-
град ски пре воз. Удру же ње, чу-
ло се на Скуп шти ни, чи ни на по-
ре да ста ро сну гра ни цу по ме ри
још ни же и да сви ста ри ји од 65
го ди на (као што је слу чај у Бе о-
гра ду и мно гим гра до ви ма Ср-

би је) до би ју пра во на бес пла тан
град ски пре воз.

Ни шки пен зи о не ри су про-
шле го ди не ор га ни зо ва ли чак
пе де се так јед но днев них из ле та
до срп ских ма на сти ра (Жи ча,
Ра ва ни ца, Љу бо сти ња, Ла за ри-
ца, Ђур ђе ви сту по ви...), ба ња
(Вр њач ка, Про лом, Лу ков ска,
Ри бар ска, Јо ша нич ка, Треп ча...)
и гра до ва (Кра гу је вац, Кра ље во,
Аран ђе ло вац, Не го тин) то ком
ко јих су по се ти ли број не кул-
тур но-исто риј ске спо ме ни ке.
Не ко ли ко де се ти на пен зи о не ра
Ни ша, пред во ђе ни ве те ра ном
Пе тром Миљ ко ви ћем ко ји је за-
ко ра чио у де се ту де це ни ју, уче-
ство ва ло је на Олим пи ја ди тре-
ћег до ба у Со ко ба њи и оства ри-
ло зна чај не ре зул та те.

Ов да шње удру же ње пен зи о-
не ра има ло је, ка ко се на гла ша ва
у из ве шта ју о ра ду, и из ван ред ну
са рад њу са ни шком фи ли ја лом
РФ ПИО, Цен тром за со ци јал ни
рад „Све ти Са ва”, Са ве зом пен-
зи о не ра Ср би је, оси гу ра ва ју ћим
ком па ни ја ма, Ге рон то ло шким
цен тром, Скуп шти ном гра да,
гран ским удру же њи ма пен зи о-
не ра, Пар ти јом ује ди ње них пен-
зи о не ра Ср би је и дру ги ма ко ји
су би ли вољ ни да кон крет но по-
мог ну овој по пу ла ци ји.

С. Не сто ро вић

У Ге рон то ло шком цен тру „Срем”, у Ру ми,
не дав но су уру че не на гра де нај у спе шни-
јим уче сни ци ма кон кур са за ли те рар но
ства ра ла штво ко ри сни ка услу га уста но ва
со ци јал не за шти те за од ра сла и ста ра ли-
ца у Ср би ји.

На пе том так ми че њу ко ри сни ци из
25 уста но ва при ја ви ли су за над ме та ње
110 ра до ва у две ка те го ри је – по е зи ји и
про зи.

Три пр ве на гра де за по е зи ју до би ли су
Ран ко Љу бић из Ге рон то ло шког цен тра
у Ни шу, Ма ри ца Перц из ГЦ „Зре ња нин” 
и Жи ва на Да мја но вић из бе о град ског ГЦ
„Во ждо вац”. А три пр во пла си ра на так ми-
ча ра у ка те го ри ји про зних ра до ва би ли су
Дра го љуб Стој шић из Тре ћег оде ље ња Ге-

рон то ло шког цен тра у Но вом Бе че ју, Ан-
то ни ја Јан ко вић из ГЦ „Бе о град” РЈ Ста ци-
о нар и Ми лош Ми лић из ГЦ „Кру ше вац”.

На про гла ше њу су, по ред до ма ћи на из
Ру ме, би ли и уче сни ци из дру гих уста но ва
ко ји су чи та ли нај бо ље ра до ве.

– Ме ђу при сти глим ра до ви ма би ло је
ви ше по е зи је не го про зе, а струч ни жи ри
био је за до во љан њи хо вим ква ли те том –
ре кла је на све ча но сти пред сед ни ца жи-
ри ја, про фе сор ка књи жев но сти Би ља на
Ни ко лић.

За до вољ ство ни је кри ла ни ди рек тор ка
ГЦ „Срем”, Ма ри ја Ста ној чић Сра ка, ис та-
кав ши да је и ово так ми че ње по ка за ло да
ста рост ни је ли ше на ле пих емо ци ја и оп-
ти ми зма. Д. Р.

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА НИ ША

Ре зул та ти за по што ва ње

РУ МА

Нај бо љи из Ср би је

Ранко Љубић са председницом жирија
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пензионерски кутак

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

За је ча рац нај ја чи
На так ми че њу за нај ја чег чо ве ка у Ср би ји, 

одр жа ном у Кра гу јев цу, по бе дио је Дар ко Ка ли-
но вић из За је ча ра. Дру го ме сто осво јио је Да-
вид Ђор ђе вић из Не го ти на, а тре ће је при па ло 
Не бој ши Му ра то ви ћу из Ки кин де. Ор га ни за тор 
так ми че ња био је „Стронг мен са вез Ср би је”, а на 
спорт ским те ре ни ма код ха ле „Је зе ро” за ти ту лу 
нај ја чег бо ри ло се два на ест так ми ча ра из це ле 
зе мље. Они су се над ме та ли у шест ди сци пли на, 
а нај те жа и нај а трак тив ни ја за гле да о це би ла је 
ву ча ка ми о на од де вет то на чи та вих два де сет 
ме та ра, у што кра ћем вре мен ском ро ку.

Так ми ча ри су у јед ној од ди сци пли на мо ра ли 
пет пу та у ни зу да пре вр ну ка ми он ску гу му чи ја 
је те жи на 400 ки ло гра ма и да пре не су та ко зва-
ну африч ку сте ну од 120 ки ло гра ма.

Ово је пр ви пут да се так ми че ње за нај ја чег 
Ср би на ор га ни зу је у Кра гу јев цу, а над ме та ње је 
одр жа но у окви ру Ђур ђев дан ских све ча но сти 
по во дом Да на гра да. М. С.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ђур ђев дан ски
кар не вал

Кра гу је вач ким ули ца ма и ове го ди не про де фи ло ва ли су уче-
сни ци Ђур ђев дан ског кар не ва ла. На ма ни фе ста ци ји ко ја се 
одр жа ва већ се дам го ди на ули ца ма је про ше та ло ви ше од хи-
ља ду уче сни ка, а ор га ни за то ри су при пре ми ли вред не на гра-
де за нај о ри ги нал ни је ма ске.

На збор ном ме сту, код кр ста у цен тру Кра гу јев ца, оку пи ли 
су се ма ли ша ни у нај ра зли чи ти јим ко сти ми ма и ма ска ма, јер 
на ма скен ба лу ни је би ло огра ни че ња ка да је реч о из бо ру ко-
сти ма. Кар не вал ску по вор ку су пред во ди ли „бај ке ри” из кра гу-
је вач ког Мо то клу ба „Смак”, а гра ђа ни су на кра ју ко ло не мо гли 
да ви де и олд тај ме ре чла но ва ло кал ног удру же ња љу би те ља 
„фи ће”. На ово го ди шњем кар не ва лу пред ста ви ли су се и го сти 
из Че шке и До бо ја. М. С.

МАЈ ДАН ПЕК

Пр вен ство у пи ка ду
и ша ху

Сек ци ја за спорт 
и ре кре а ци ју Оп-
штин ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да 
ра да Мај дан пе ка 
ор га ни зо ва ла је 
про шлог ме се ца 
так ми че ње у пи-
ка ду за же не и у 
ша ху за му шкар-
це. Так ми че ње је 
одр жа но у скло-
пу спро во ђе ња 
пла на и про гра ма 
ра да Са ве за ин ва-
ли да ра да Ср би је, 
а у обе ди сци пли-
не уче ство ва ло је 
укуп но че тр де сет 
так ми ча ра.

Над ме та њу и дру же њу при су ство ва ли су Бо жи дар Це кић, , , , 
пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је, пред сед ни ци оп----
штин ских и окру жних од бо ра Бор ског и За је чар ског окру га иии 
број ни чла но ви, као и пред став ни ци оп шти не Мај дан пек.

Пр во ме сто у так ми че њу у пи ка ду осво ји ла је Ма ри ца Аћи---
мо вић, а дру га два ме ста за у зе ле су Сла ви ца Па у но вић и За---
гор ка Мар ти но вић. У кон ку рен ци ји му шка ра ца у ша ху пр во о о о оо
ме сто при па ло је Ра до сла ву Гру ји ћу, дру го Си ми Пет ко ви ћу и и и и 
тре ће Не дељ ку Ћо си ћу. П. Л......

Марица 

Аћимовић
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АПА ТИН

Седмо окупљање 
инвалида рада

Ор га ни за ци ја Са ве за ин ва ли да ра да Апа тин и ове го ди не је, у 
ре сто ра ну Ба ње Ју на ко вић, одр жа ла тра ди ци о нал ну ма ни фе ста-
ци ју „Ту ци ја ду” – пр вен ство Вој во ди не у ку ца њу ус кр шњим ја ји ма. 
Апа тин је та ко сед ми пут у вре ме Ус кр са био цен тар оку пља ња, 
ово га пу та 350 ин ва ли да ра да из 17 вој во ђан ских оп шти на.

Скуп је, до де лом за хвал ни ца, отво рио до ма ћин ма ни фе ста-
ци је и пред сед ник СИР Апа тин, Рат ко Бо гић, а Ста на Сви ла-
ров, пред сед ни ца СИР Вој во ди не, ис та кла је и по хва ли ла зна-
чај ове тра ди ци је ус кр шњег оку пља ња ин ва ли да ра да. 

Так ми че ње је ор га ни зо ва но у че ти ри ди сци пли не. У пр вој – 
уба ци ва ње ја ја у кош, по бе ди ла је Те ре за Иво вић из Апа ти на, 
а дру га ди сци пли на – ко тр ља ње ја ја у ме ту, би ла је срећ на за 
Јо ва на Јо ва но ви ћа из Жа бља. 

У тре ћој ди сци пли ни – ба ца ње обру ча на ја је, нај у спе шни-
ји је био Дра ган Бу ји шић из Ку ле, а у по след њој, у ту ца њу ус-
кр шњим ја ји ма, по бе дио је Слав ко Ру пер из Но ве Гај до бре. 
Екип ни по бед ник ово го ди шње ма ни фе ста ци је би ла је ор га-
ни за ци ја из Бач ка Па лан ке. З. Б.

КО СЈЕ РИЋ

Улеп ша ли Дом
пен зи о не ра

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Ко сје ри ћу за вр ши ло је е
адап та ци ју До ма пен зи о не ра у ко ји од 1930, ка да је из гра ђен,, 
ни је уло жен ни је дан ди нар. Пред сед ник удру же ња, Јо ви ца 
Мар ко вић, ка же да је дом био ру и ни ран, па је уре ђе ње би ло
нео п ход но да би се ство ри ли нор мал ни усло ви за рад и раз не е 
ак тив но сти.

Ра до ви су за по че ти про шле го ди не уз по моћ Ми ни стар ства 
за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву и Скуп шти не оп шти--
не Ко сје рић, ко ји су за то опре де ли ли знат на нов ча на сред ства..
Са да удру же ње мо же нор мал но да функ ци о ни ше и нај ста ри ја 
по пу ла ци ја да ужи ва у свом про сто ру.

Адап та ци јом До ма пен зи о не ра ство ре на је и мо гућ ност т 
отва ра ња днев ног бо рав ка за ста ра ли ца у ко ме ће они мо ћи
да оба вља ју сва ко днев не де лат но сти, али и да се ра зо но де..  
У уре ђе ном про сто ру свој ку так има ће и при пад ни це леп шегг
по ла ко је су про те клих го ди на ве о ма успе шно ор га ни зо ва лее
број не и ра зно вр сне ак тив но сти.

Ина че, у ко сје рић кој оп шти ни, у ко јој је из го ди не у го ди нуу 
све ма ње ста нов ни ка, од укуп ног бро ја жи те ља 27 од сто их јее
ста ри је од 65 го ди на. М. П.....

КУР ШУ МЛИ ЈА

Пр ва ово го ди шња
по моћ

На ста вља ју ћи да по ма же сво јим чла но ви ма, пен зи о нер ска
ор га ни за ци ја у Кур шу мли ји и ове го ди не то ће учи ни ти че ти-
ри пу та – на сва ка три ме се ца. По моћ до би ја ју они са нај ни-
жим при ма њи ма.

Пр ва ра та ово го ди шње по мо ћи из но си по 800 ди на ра. Тач-
ни је, они ко ји на њу има ју пра во, са по твр да ма у тој вред но-
сти ће мо ћи да ку пе на мир ни це у од ре ђе ним тр го вин ским
објек ти ма. По моћ у са мој Кур шу мли ји до би ло је 350 пен зи о-
не ра, док ће за њих 150 на се о ском под руч ју она сти ћи у ви ду
па ке та са хра ном.

За че ти ри ово го ди шње ак ци је по мо ћи нај у гро же ни јим кур-
шу млиј ским пен зи о не ри ма обез бе ђе но је укуп но 400.000 ди-
на ра, по две ста хи ља да из ка се пен зи о не ра и из оп штин ског
бу џе та. Ж. Д.

ТР СТЕ НИК

По че ле ис по ру ке
огре ва пен зи о не ри ма

У Оп штин ској ор га ни за ци ји пен зи о не ра у Тр сте ни ку ових да-
на пу не ру ке по сла. По до го во ру са до ба вља чи ма, већ се ис по-
ру чу ју др ва и угаљ, али се упи су ју и но ве ко ли чи не огре ва.

– До са да је упи са но око 620 то на угља и 1.318 куб них 
ме та ра др ва (4.050 ди на ра ку бик др ва, а 7.300 ди на ра то на 
угља). Ко је упи сао у уго во ре ном ро ку, пла ћа ће у де сет јед-
на ких ме сеч них ра та, а они ма ко ји упра во на ру чу ју, број ра та 
за уго во ре не ко ли чи не се скра ћу је – ка же Дра го љуб Об ра-
до вић, пот пред сед ник ове ор га ни за ци је.

За чла но ве се ре дов но на ба вља ју па ке ти раз ли чи тих на-
мир ни ца, али и сред ства за хи ги је ну. За бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у ба ња ма у оп шти ни Тр сте ник се при ја ви ло 250 пен-
зи о не ра. По сле раз ма тра ња при го во ра оче ку је се из ве штај 
ко ми си је, те ће, на осно ву по зна тих кри те ри ју ма, око 50 пен-
зи о не ра до би ти по зив у ба њу.

– Има мо и дру гих пла ни ра них ак тив но сти, дру же ња, из-
ле та, одр жа ће мо и скуп шти ну са „по за ма шним” днев ним ре-
дом, па ће мо на ста ви ти да ље – до да је Об ра до вић. Д. И.
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Ша љем вам још је дан при лог из се ла Смо љи нац,
у ко ме же лим да на гла сим да је ме сно над ле жни 
Дом здра вља Ма ло Цр ни ће под нео ини ци ја ти ву да 
се уна пре ди здрав стве на за шти та у овом сти шком 
се лу, али уз услов да се и са ми ме шта ни ак ти ви ра-
ју. Да кле, ова уста но ва је по кре ну ла ме шта не да се 

ор га ни зу ју, а он да су они за су ка ли ру ка ве и ре па-
ри ра но во зи ло мар ке „мер це дес” ко је су до би ли на
по клон пре тво ри ли у са ни тет ско во зи ло. За то вам
ша љем и сли ку на ко јој су по но сни ме шта ни по ред
„свог” об но вље ног са ни те та.

Бог дан Жи ва но вић, По жа ре вац
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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

Опет о селу Смољинац

Про блем оси гу ра ња
не за по сле них

Пу но оси гу ра ње у не у по сле но сти та ко ђе је ве ли ка по тре ба
на ме ште нич ког ста ле жа. Да нас су они оси гу ра ни за не за по-
сле ност пре ко јав них бер зи ра да. Ме ђу тим, та по моћ је за њих 
те шко при сту пач на и не до вољ на. Они су нај че шће при си ље ни
кад оста ну без по сла да вра ћа ју сво је пре ми је од пен зи о ног оси-
гу ра ња, би ва ју ћи при си ље ни ти ме да по ти ру сво ја пра ва из тог
оси гу ра ња ко ја су сте кли за вре ме за по сле ња. Пре ма то ме, ово
пи та ње тре ба ло би ре ши ти на тај на чин да се уво ђе њем не у по-
сле нич ког оси гу ра ња упот пу ни пен зи о но оси гу ра ње. При ло зи ко-
ји се да нас пла ћа ју за по ма га ње у слу ча ју не за по сле но сти мо гли
би да по слу же као осно ва за ре ше ње овог пи та ња. Овим пу тем
на ме ште ни ци би се обез бе ди ли за је дан ри зик ко ји је нор мал на
по ја ва у да на шњој при вре ди и са вре ме ном дру штву, а у исто вре-
ме ти ме би се за шти ти ла гра на пен зи о ног оси гу ра ња, ко ја би
мо гла би ти из ло же на ве ли ким оп те ре ће њи ма на ро чи то у до ба
при вред не кри зе.

(Пен зи о ни за вод за слу жбе ни ке у Бе о гра ду, од 1938. до

1939, Бе о град, 1940)

Ак тив на по ли ти ка
за по шља ва ња

По зна то је да је не за по сле ност у Ср би ји ви со ка. Број не за-
по сле них, као и сто па не за по сле но сти, кон ти ну и ра но ра сте од
2008. го ди не као по сле ди ца ути ца ја еко ном ске кри зе на тр жи-
ште ра да. На кон пе ри о да за у ста вља ња ра ста сто пе не за по сле но-
сти (април–ок то бар 2010), сто па не за по сле но сти у 2011. го ди ни
на ста ви ла је да ра сте.

Ак тив на по ли ти ка за по шља ва ња пред ста вља си стем пла но ва,
про гра ма и ме ра усме ре них ка по ве ћа њу за по сле но сти и сма ње-
њу не за по сле но сти.

Оп шти циљ по ли ти ке за по шља ва ња утвр ђен је глав ним ин-
стру мен том ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња, од но сно На ци о-
нал ном стра те ги јом за по шља ва ња 2011–2020. го ди не, и он под-
ра зу ме ва по ве ћа ње за по сле но сти. Овом стра те ги јом де фи ни са-
ни су и стра те шки прав ци и при о ри те ти за оства ре ње тог ци ља:
под сти ца ње за по шља ва ња у ма ње раз ви је ним ре ги о ни ма и раз-
вој ре ги о нал не и ло кал не по ли ти ке за по шља ва ња; уна пре ђе ње
људ ског ка пи та ла и ве ће со ци јал но укљу чи ва ње; уна пре ђе ње
ин сти ту ци ја и раз вој тр жи шта ра да, и ре ду ко ва ње ду ал но сти на
тр жи шту ра да. Ј. О.
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Ин ва лид ност и стаж

Пра во на со ци јал ну по моћ

При ме на оп штег бо да
До при но си мо ра ју да се упла те

Сте пен те ле сног оште ће ња

?
Ми тар Це мо вић, Бе о град: Пре не ки дан сам про гла шен

ин ва ли дом и пре дао сам до ку мен та ци ју за пен зи о ни са-

ње. Имам 21 го ди ну рад ног ста жа, а још не мам 53 го ди-

не жи во та. Ко ли ки из нос ста жа ћу до би ти на име ин ва лид-

но сти?

?
Жи во јин и Жив ка И., Пе ћин ци: Су пру га и ја смо пен зи о не-

ри са укуп ним ме сеч ним при ма њи ма од 26.000 ди на ра.

Обо је смо опе ри са ли ср це и ни смо спо соб ни за до пун ски

рад. Има мо си на ко ји је та ко ђе бо ле стан и те шко да ће мо ћи

да се за по сли ов де. Има ју ћи ово у ви ду, да ли ми мо же мо и ка-

ко да оства ри мо не ку со ци јал ну по моћ. На по ми њем да дру гих

при хо да не ма мо.

?
Вла дан По тић, Бр зи Брод: Мо лио бих Вас да ми об ја сни те

ко ји еле мен ти ути чу на из ра чу на ва ње оп штег бо да и ка ко

се он до би ја, тј. ка ко се из ра чу на ва ви си на пен зи је. Да ли

ути че школ ска спре ма, рад ни стаж или са мо ви си на при ма ња

у то ку оних 10 го ди на ко је су узе те као нај по вољ ни је за из ра-

чу на ва ње ви си не пен зи је? На по ми њем да сам пен зи о нер од

1992. го ди не.

?
На да Ми хај ло вић, Рго ти на: У апри лу 2012. го ди не сте кла 

сам пра во на пен зи ју по осно ву го ди на ста ро сти. Имам 

15 го ди на и 9 ме се ци ста жа. Рад ни од нос ми је пре стао 

1995. го ди не због сте ча ја фир ме, а 1997. сам до би ла ре ше-

ње за пла ћа ње до при но са оси гу ра ња као по љо при вред ник. 

Ме ђу тим, ја то ни сам пла ћа ла јер ни сам има ла па ра. Да ли 

ћу са да има ти не ке об у ста ве од пен зи је због не пла ћа ња и да 

ли ћу до би ти рад нич ку пен зи ју јер ми је це ло ку пан стаж из 

рад ног од но са.

?
Де сан ка Вла шко вић, Бо сиљ град: Због ди ја бе те са ми је

утвр ђен сте пен те ле сног оште ће ња од 80 од сто. На кон то-

га сам у два на вра та ле че на и опе ри са на. Да ли због ове но-

во на ста ле си ту а ци је имам пра во на утвр ђи ва ње ве ћег сте пе на

те ле сног оште ће ња и шта би тре ба ло да ље да пре ду змем?

Од го вор: При утвр ђи ва њу 
лич них бо до ва за утвр ђи ва ње 
ви си не ин ва лид ске пен зи је на 
Ваш стаж од 21 го ди не до да ју се 
го ди не пен зиј ског ста жа од да-
на пре стан ка оси гу ра ња до 53. 
го ди не жи во та 2/3 пен зиј ског 

ста жа, плус од 53. го ди не жи во та
1/2 пен зиј ског ста жа до на вр ше-
не 63. го ди не жи во та, тач ни је још
пет го ди на. Ко ли ко то укуп но из-
но си за ви си од го ди на ко је Вам
не до ста ју до 53 го ди не жи во та,
тач ни је ко ли ко је 2/3 до та да.

Од го вор: Ви сва ка ко тре ба да 
се обра ти те над ле жном цен тру за 
со ци јал ни рад са зах те вом за при-
зна ва ње пра ва на на кна ду за по-
моћ и не гу дру гог ли ца за Ва шег 
си на. Уз зах тев оба ве зно под не-
си те сву рас по ло жи ву ме ди цин-

ску до ку мен та ци ју, као и на лаз,
оце ну и ми шље ње пр во сте пе ног
ор га на ве шта че ња из 1992. го ди-
не. Та ко ђе тре ба да се рас пи та те о
усло ви ма за до би ја ње со ци јал не
по мо ћи с об зи ром на при хо де по
чла ну до ма ћин ства.

Од го вор: У вре ме ка да сте
Ви пен зи о ни са ни, тач ни је 1992.
го ди не, за из ра чу на ва ње ви-
си не пен зи је ни је се ко ри стио
оп шти бод о ко ме Ви го во ри те.
Оп шти бод као је дан од па ра-
ме та ра за од ре ђи ва ње ви си не
пен зи је уста но вљен је до но ше-
њем но вог За ко на о ПИО, тј. од
9. 4. 2003. го ди не. Ва ша пен зи ја
је од ре ђе на од нај по вољ ни-
јих де сет уза стоп них го ди на за
ко је сте оства ри ли за ра де пре
пен зи о ни са ња. Та да су по сто ја-
ли ва ло ри за ци о ни ко е фи ци јен-
ти ко ји су има ли за циљ да све
за ра де из го ди на пре од ла ска у
пен зи ју до ве ду на ни во го ди не
у ко јој сте Ви оти шли у пен зи ју.
По ред ва ло ри за ци о них ко е фи-

ци је на та, ко ји су об ја вљи ва ни 
у Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је и ко ји су би ли 
исти за све пен зи о не ре ко ји су 
од ре ђе не ка лен дар ске го ди не 
ишли у пен зи ју, на ви си ну пен-
зи је је сва ка ко ути ца ла ви си на 
оства ре них за ра да и пен зиј-
ски стаж. Ка да се као пен зиј ски 
основ утвр ди нај по вољ ни јих 
де сет уза стоп них го ди на, од 
тог осно ва се, за ви сно од пен-
зиј ског ста жа, пен зи ја од ре ђи-
ва ла у од ре ђе ном про цен ту, с 
тим да она ни је мо гла из но си-
ти ви ше од 85 од сто пен зиј ског 
осно ва за пун пен зиј ски стаж. 
Ка да се утвр ди по чет ни из нос 
пен зи је, она се на да ље ускла-
ђи ва ла пре ма За ко ну о ПИО ко-

Од го вор: Ваш ста тус пре пен-
зи о ни са ња је да сте по љо при-
вред ни оси гу ра ник јер сте при-
ја вље ни на по љо при вред но
оси гу ра ње, не за ви сно од то га
што ни сте из ми ри ва ли до при-
но се као по љо при вред ни оси-
гу ра ник. О то ме ко ли ко ду гу је те
на име до при но са за ово оси-
гу ра ње, са зна ће те у По ре ској
упра ви оп шти не на ко јој има те
пре би ва ли ште. Ка да под не се те
зах тев за ста ро сну пен зи ју над-
ле жна фи ли ја ла ПИО ће утвр ди-
ти да ли су пла ће ни до при но си
за вре ме док сте би ли за по сле-
но ли це, те у слу ча ју да до при-

но си за ПИО по кри ва ју свих 15
го ди на за по сле ња, при зна ће
Вам се пра во на ста ро сну пен-
зи ју. На жа лост, дуг ко ји има те
на име по љо при вред ног оси гу-
ра ња на пла ти ће се кроз об у ста-
ву 1/3 од сте че не пен зи је. На по-
ми ње мо да уко ли ко утвр ђе ни
из нос пен зи је бу де ни жи од нај-
ни жег из но са пен зи је од ре ди ће
Вам се нај ни жи из нос пен зи је
као по љо при вред ни ку, а не као
за по сле ном ли цу, не за ви сно од
то га што ће Вам се пен зи ја утвр-
ди ти са мо од за ра да ко је сте
оства ри ли док сте би ли у рад-
ном од но су.

Од го вор: Да би се утвр ди-
ло да ли код Вас по сто ји ве ћи 
сте пен те ле сног оште ће ња, 
тре ба ло би да са но вом ме-
ди цин ском до ку мен та ци јом 
под не се те зах тев за утвр ђи ва-
ње но вог или по гор ша ње већ 
по сто је ћег те ле сног оште ће-

ња. Уко ли ко се и утвр ди ве ћи
сте пен те ле сног оште ће ња, то
не зна чи и да ће те оства ри ти
пра во на нов ча ну на кна ду по
том осно ву јер узрок Ва шег те-
ле сног оште ће ња ни је не сре ћа
на ра ду или про фе си о нал но
обо ље ње, већ бо лест.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

ји се у том сми слу до ста ме њао
од 1992. го ди не. Од 2003. го ди-
не ка да је уста но вљен тзв. оп-
шти бод за од ре ђи ва ње ви си не
пен зи је, За ко ном о ПИО је про-
пи са но да се оп шти бод ускла-

ђу је на исти на чин као и пен зи-
је. Прак тич но, он је утвр ђен са-
мо на по чет ку при ме не За ко на
из 2003. го ди не, а на кнад но је
са мо ускла ђи ван истим про-
цен том као и пен зи је.
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СКАНДИНАВКА

Ле ко ви те ми сли
Чи та ње књи га мо же да има и коб не по сле ди це. На-

ро чи то ако се пре гле да ју књи ге ра чу но вод ства.

На род ни је крив што је си ро ма шан. Али је за слу жан
што су мно ги бо га ти.

Док па мет до ђе, не ки ма слу жба са свим про ђе.

Ла ска ве ре чи су као уље. Мно ги се на њих окли зну.

Шта вре ди што се ре дов но ту ши ра кад му образ

ни кад ни је чист.

Ре чи не кад до бро од зва ња ју и кад се пре та че из шу-
пљег у пра зно.

Нов ча на сред ства се обр ћу. На жа лост, да ле ко од

ме не.

Мој из вор при хо да ли чи на ма лу ре ку за вре ме вру ћи-
не. Пре су шио је.

Ни је чу до што се Ср би ма ло ме ко ла. Мно ги су ле гли

на ру ду!

Док се на ђе по сао за мла де, они већ оста ре.

Он је ква ли фи ко ва ни не рад ник. До бро је на у чио

ка ко да не ра ди.

Ни је чу до што су нам у др жа ви не у јед на че ни то но ви.
Мно го је ди ри ге на та.

Ду шан Стар че вић
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– да у 100 гр ми-

– да бо ров ни ца са др жи ви ше ан ти ок си да на та од би ло ког 

– да су нај здра ви ји биљ ни ча је ви 

– да су ало ју ве ру још ста ри Егип ћа-

ро ђи је има 70 мг 

дру гог во ћа или по вр ћа?

чај од ли му но ве тра ве, чај од ка ми ли-

ни на зи ва ли „биљ ком бе смрт но сти”, а 

ви та ми на Це, мно го 

це, чај од ду да, чај од ко ре на ђум би ра 

она се, због сво јих из у зет них ле ко ви-

ви ше не го у по мо ран џи и ли му ну?

и чај од на не?

тих мо ћи и свој ста ва, и да нас сма тра 

нај ле ко ви ти јом биљ ком на пла не ти?
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Мо лим за реч
Ове го ди не мно ги су пра зник ра да про ве ли на Би роу за за-

по шља ва ње.

Рад је ство рио чо ве ка. Али, не за по сле ност мо же да га до дат но
оче ли чи.

Ева је кри ва за све. Да ни је да ла ја бу ку Ада му, Ср би ја би још

би ла у ра ју.

Бог нас је по гле дао у јед ном тре нут ку, али чим нас је ви део, мо-
рао је да за жму ри.

Због сла бе про да је по ло ви на Ки не за исе ли ла се из Ср би је.

Блок 70 сад је про ме нио име у Блок 35.

По сле из бо ра тре ба уве сти пре ла зни пе ри од. Не ће мо ћи гра ђа ни
од мах да се на вик ну на обе ћа но бла го ста ње.

Ај вар је наш по љо при вред ни бренд. А при вред ни је мућ ка-

ли ца.

Јед ни ле пе пла ка те, дру ги их це па ју. Од лич ни усло ви за ства ра ње
ма лих и сред њих пред у зе ћа.

Де јан Па та ко вић

Афо ри зми у при зми
Се ља ци су бло ки ра ли пу те ве. За свој рад тра же ви шу блок 

та ри фу.

Пен зи о нер ска ди је та је ефи ка сна. Ви си на пен зи је га ран ту је ефи-
ка сност.

Ни сам члан ни јед не стран ке. Кад не мо гу да бу дем пред сед-

ник, не ћу да бу дем ни члан.

Знам за што пи шем ху мор и са ти ру. Кад ме са тру, од му ке се сме-
јем.

Упо знао сам па мет ну пла ву шу! По сле се ис по ста ви ло да је

офар ба на.

Тран спа рент ност је на де лу. Не де ла су ис под те пи ха.

Не мој те се пре те ра но сме ја ти! Ово упо зо ре ње ни сам про чи-

тао у Ср би ји.

У све ту је пр ви мај пра зник ра да, а у Ср би ји још је дан оби чан не-
рад ни дан као и сва ки дру ги.

Не вен Ши ја ков

Да ли сте зна ли ...

Ко ре ја, Изра ел и Грч ка.

– да на ли сти на ци ја ко је се нај-

– да је „кра љем за чи на” сма тран 

– да су не ка да за чи ни би ли 

 – да на уч ни ци пре по ру чу ју да се из ку по ви не не вра ћа мо 

– да Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја про це њу је да тре-

здра ви је хра не пр во ме сто за у зи ма 

цр ни би бер ко ји су Гр ци ко ри сти ли 

по што ва ни као дра го це ност 

без ја бу ка, бо би ча стог во ћа (бо ров ни це, ку пи не, ма ли не, ја-

нут но 80 од сто свет ске по пу ла ци је ко ри сти биљ ну ме ди ци ну 

Ја пан, за ко јим сле де Син га пур, Ки на, 

за ме ди цин ске по тре бе? Би бер се 

до стој на ца ре ва и кра ље ва? 

го де, бру сни цe), лу ка, цр ног и зе ле ног ча ја, на ран џи, бре са ка 

као не ки вид здрав стве не за шти те? Не дав но је и ЕУ до не ла 

Швед ска и Фран цу ска? На ли сти топ 

на ла зио на вр ху ли сте за чи на ко ји су 

Због за чи на су осва ја ни но ви 

и шљи ва, бро ку ла и жи та ри ца од це лог зр на?

за кон ске ре гу ла ти ве на осно ву ко јих се биљ ни ле ко ви тре ти-

де сет зе ма ља по здра вом на чи ну ис-

сма тра ни лук су зном ро бом, а ко ри-

коп не ни и мор ски пу те ви, а би ли су ко ри шће ни као сред ство 

ра ју на исти на чин као и фар ма це ут ски.

хра не су још Ита ли ја, Шпа ни ја, Ју жна 

шћен је и као но вац.

пла ћа ња, је ди ни ца ме ре или као лек.


