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Асе 9. ју на, тре ћи пут по ре ду, по во дом Ме ђу-
на род ног да на за шти те жи вот не сре ди не. 

Ова ак ци ја је јед на од ак тив но сти ко је Ми ни стар-
ство жи вот не сре ди не, ру дар ства и про стор ног 
пла ни ра ња ор га ни зу је у окви ру про јек та „Очи-
сти мо Ср би ју”, а њен циљ је био да мо ти ви ше што 
ве ћи број во лон те ра ко ји ће сво јим ак тив но сти-
ма да ти до при нос ре ша ва њу про бле ма от па да. У 
то ме се уве ли ко и ус пе ло о че му го во ри по да так 
да је „Ве ли ко спре ма ње Ср би је” за крат ко вре ме 
по ста ло нај ма сов ни ја во лон тер ска ак ци ја укла-
ња ња от па да ши ром зе мље у ко јој до бро вољ но 
уче ству ју гра ђа ни, за по сле ни у др жав ној упра ви, 
ор га ни за ци је, шко ле, удру же ња, јав на пред у зе ћа, 
при вред на дру штва итд.

Нео д го ва ра ју ће по сту па ње са от па дом је дан 
је од нај ве ћих еко ло шких про бле ма у на шој зе-
мљи. Пре ма не ким про це на ма, око 2.200.000 то на 
от па да са ку пи се на го ди шњем ни воу, укљу чу ју-
ћи от пад из до ма ћин ста ва, ко мер ци јал ни от пад, 
нео па сан ин ду стриј ски от пад, као и кла нич ни, 
гра ђе вин ски и от пад из здрав стве них уста но ва. 
Ко му нал ни от пад углав ном за вр ша ва на не у ре-
ђе ним де по ни ја ма, а огро ман је и број ди вљих 
де по ни ја – до са да је за бе ле же но 3.200, ко је на-
ста ју као по сле ди ца не са ве сног по сту па ња ста-
нов ни штва, али и због то га што око 2.500.000 
до ма ћин ста ва ни је по кри ве но ор га ни зо ва ним 
са ку пља њем от па да. Не ке од ових де по ни ја на-
ла зе се у не по сред ној бли зи ни на се ља, чак и на 
уда ље но сти ма њој од 100 ме та ра, а има их и на 
оба ла ма ре ка.

Ак ци ја „Ве ли ко спре ма ње Ср би је” јед на је од 
ак тив но сти ко је до при но се ре ша ва њу про бле ма 
упра вља ња от па дом. У пр вом „спре ма њу”, одр жа-

ном 5. ју на 2010. го ди не, 208.439 уче сни ка укло-
ни ло је ви ше од 100.000 куб них ме та ра от па да са
3.842 ло ка ци је, а про шло го ди шња ак ци ја, одр жа-
на 4. ју на, би ла је још успе шни ја, ка да је 289.534
во лон те ра са 5.311 ло ка ци ја очи сти ло 150.000
куб них ме та ра от па да. С об зи ром на то да це на
са ку пља ња куб ног ме тра от па да у ко му нал ним
пред у зе ћи ма из но си око 1.200 ди на ра, про шло-
го ди шња ак ци ја до ве ла је до уште де од 180 ми ли-
о на ди на ра. По да ци го во ре и да се у Ср би ји пре
2009. го ди не от пад са ку пљао на ор га ни зо ван на-
чин са 60 од сто те ри то ри је, док се то са да чи ни са
80 од сто те ри то ри је. Због то га број ло ка ци ја ко је
се чи сте у ак ци ји па да, а сма њу је се и број де по-
ни ја. Ове го ди не ак ци ју ће у ве ћој ме ри по мо ћи и
33 не вла ди не ор га ни за ци је, ко је су као су фи нан-
си ра ју ћа сред ства за ор га ни за ци ју из бу џе та до-
би ле 21,6 ми ли о на ди на ра.

Под руч ја у чи јем ће чи шће њу во лон те ри уче-
ство ва ти 9. ју на су пар ко ви, реч на и је зер ска
при о ба ља, шко ле, на се ља, као и обла сти око са-
о бра ћај ни ца на ко ји ма се на ла зе ма ње де по ни је
и ра су ти от пад.

По ред укла ња ња от па да, ова ак ци ја има за
циљ да еду ку је гра ђа не о зна ча ју за шти те жи вот-
не сре ди не и да ути че на њи хо ву мо ти ва ци ју за
ре ша ва ње ва жних еко ло шких про бле ма у сво јој
око ли ни.

Сви ко ји же ле да се укљу че у „Ве ли ко спре ма-
ње Ср би је” мо гу се при ја ви ти пу тем сај та про јек та
„Очи сти мо Ср би ју” (www.oci sti mo sr bi ju.rs) или на
број те ле фо на 011/36-222-36, а по ред при ја вљи-
ва ња по је ди на ца и ор га ни за ци ја за во лон ти ра ње
у овој ак ци ји, на истом сај ту се мо гу при ја ви ти и
ло ка ци је ко је је по треб но oчистити.

В. Ка дић

Ве ли ко спре ма ње

Ср би је 2012.
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То ком про шле
го ди не до не то
је око 600.000 

ре ше ња и по твр да,
а око 25 ми ли о на

до ку ме на та је
трај но са чу ва но 
у ар хи ви Фон да;
исто вре ме но је

ажур ност у ра ду
по диг ну та на 78 од сто

Чла но ви Управ ног од бо-
ра на сед ни ци одр жа ној 
23. ма ја усво ји ли су Из-

ве штај о ра ду РФ ПИО за про-
те клу го ди ну и Из ве штај о фи-
нан сиј ском по сло ва њу Фон да 
за про шлу го ди ну.

Рад РФ ПИО у 2011. го ди ни 
за сни вао се на ре а ли за ци ји за-
цр та них стра те шких ци ље ва: 
што бо ље и ква ли тет ни је функ-
ци о ни са ње ко ри снич ког сер-
ви са, ефи ка сни по слов ни про-
це си и ја сне про це ду ре, и стал-
но оспо со бља ва ње за по сле них 
за нов при ступ ра ду, на гла си ла 
је у сво јој пре зен та ци ји на сед-

ни ци УО Дра га на Ка ли но вић, 
ди рек тор ка РФ ПИО:

– О то ме све до чи и по да так 
да је ажур ност Фон да у про-
шлој го ди ни из но си ла 78 од сто, 
што зна чи да је то ли ки про це-
нат ре ше ња до нет у за кон ском 
ро ку од два ме се ца. То ком 

про шле го ди не до не то је око
600.000 ре ше ња и по твр да, а
око 25 ми ли о на до ку ме на та је
трај но са чу ва но у ар хи ви Фон-
да. Зах те ва под не тих пре 2010.
го ди не ви ше не ма ме ђу не ре-
ше ни ма, а са мо про шле го ди-
не је 96.000 но вих ко ри сни ка

пре да ло до ку мен та за пен зи-
о ни са ње. На кра ју 2011. Фонд
је имао око че ти ри и по ми ли-
о на оси гу ра ни ка, ко ри сни ка
и по сло да ва ца, ме ђу ко ји ма је
1.638.645 пен зи о не ра. Од тог
бро ја нај ви ше је ста ро сних
пен зи о не ра – 938.702, ин ва-
лид ских је 345.300, а по ро дич-
них 354.643. Очи то је да је по-
след њих го ди на тренд опа да-
ња бро ја ин ва лид ских пен зи о-
не ра све из ра же ни ји, по го то во
ако се зна да су они пре са мо
јед не де це ни је чи ни ли тре ћи-
ну свих пен зи о не ра. Број не ре-
ше них зах те ва за оства ри ва ње
пра ва на пен зи ју у од но су на
2010. го ди ну сма њен је за 40,6
од сто, што је при бли жно бро ју
но во под не тих зах те ва. Сви ови
ре зул та ти оства ре ни су то ком
по ја ча ног ра да на при пре ми и
ак тив но сти ма ве за ним за ин те-
гри са ње вој них оси гу ра ни ка у
си стем РФ ПИО, што је и учи ње-
но од 1. ја ну а ра ове го ди не. О
све ква ли тет ни јем ра ду Фон да
све до чи и чи ње ни ца да се број
пред став ки и при ту жби стал но
сма њу је, а да је 94 од сто об ја ва

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

По зи тив но по сло ва ње Фон да
ПИО

Чла но ви Управ ног од бо ра усво ји ли су на сед-
ни ци од 18. ма ја по ла зне осно ве за ре струк ту-
ри ра ње РФ ПИО ко је се са сто је из два де ла: ме-
ре за по бољ ша ње струк ту ре фи нан си ра ња пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и ме ре ко је би
тре ба ло да омо гу ће по бољ ша ње фи нан сиј ске
одр жи во сти Фон да.

Сла ви ца Са вић, пред сед ни ца УО РФ ПИО, ис-
та кла је на сед ни ци да су ове ме ре ну жне ка ко
би се сма њи ла из два ја ња за пен зи је из бу џе та
ко ја са да из но се 49 од сто. Ка да би се из два ја ње
за ту ђу по моћ и не гу вра ти ло у си стем со ци јал не
за шти те, из два ја ња за здрав стве ну за шти ту пен-
зи о не ра у др жав ну ка су... до та ци је из бу џе та за
ис пла ту пен зи ја сма њи ле би се на око 30 од сто.

Сла вен ко Гр гу ре вић, за ме ник пред сед ни ка
УО РФ ПИО и пред сед ник Рад не гру пе за стра-

те шко ре струк ту ри ра ње Фон да, на гла сио је да 
ни пен зиј ски си стем ни Фонд ПИО ви ше не мо-
гу да функ ци о ни шу на до са да шњи на чин и да је 
Управ ни од бор ода брао пра ви мо ме нат за по-
кре та ње ова кве ини ци ја ти ве. Од Фон да тре ба 
на пра ви ти раз вој ну бан ку за пла си ра ње ка пи-
та ла, а то је ди но мо же ако се он ре струк ту ри ше 
по еко ном ским прин ци пи ма.

По бољ ша ње при ход не стра не је оно што је 
основ ни за да так Фон да, на гла си ла је Дра га на 
Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ ПИО. По ред по бољ-
ша ња на пла те до при но са, нео п ход но је све оно 
што ни је ди рект но пра во из пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња вра ти ти та мо где и при па да (си-
стем со ци јал не за шти те, здрав ство), а имо ви ну 
Фон да ка пи та ли зо ва ти и ко ри сти ти је као из вор 
при хо да, на гла си ла је ди рек тор ка Ка ли но вић.

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО О СТРА ТЕ ШКОМ РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊУ ФОН ДА

Сма њи ти из два ја ња за пен зи је из бу џе та

Славица Савић, Драгана Калиновић и Славко Имрић
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Фонд ПИО об но вио 
уго во ре са ба ња ма
о пла ћа њу на ра те, 
од пен зи је; аген ци је 
„Ре кре а турс” и „Тре ће
до ба” омо гу ћа ва ју
од ло же но пла ћа ње
и за ле то ва ње на мо ру

Ако не спа да те ме ђу оних 
око де вет и по хи ља да 
пен зи о не ра ко ји ће ове 

го ди не у ба њу о тро шку Фон да 
ПИО, од мор од град ске бу ке вам 
је нео п хо дан, а фи нан сиј ске мо-
гућ но сти да ле ко од сјај них, мо-

жда је ле то ва ње на ра те мо гућ-
ност ко ја вам је до ступ на. Уго во-
ри ко је Фонд ПИО има са ба ња ма 
су об но вље ни та ко да је на ва ма 
да од лу чи те ко ли ки је из нос ра те 
ко ји мо же те да из дво ји те то ком 
шест до осам ме се ци, и пре ма 
сво јим мо гућ но сти ма, али и по-
тре ба ма, иза бе ре те ону у ко јој 
ће те овог ле та бо ра ви ти.

По сту пак је исти као и прет-
ход них го ди на: ако већ зна те ко-
ја би вам ба ња нај ви ше при ја ла, 
ин фор ми ше те се о це на ма, а ако 
се це на укла па у оно што мо же-
те да из дво ји те, по зо ве те ра ди 
до го во ра о тер ми ну у ком би сте 
та мо бо ра ви ли, те ра пи ја ма ко је 

би сте ко ри сти ли и, од по ну ђе ног, 
ода бе ре те хо тел и со бу чи ја вам 
је це на нај при сту пач ни ја. Из ба-
ње ће на ва шу кућ ну адре су сти-
ћи обра зац ко ји тре ба ове ри ти у 
ма тич ној фи ли ја ли Фон да ПИО 
(пре ко ко је при ма те пен зи ју) и 
по сла ти у ба њу. Он да са мо са че-
ка те дан ка да вам по чи ње од мор 
у ба њи и при ли ком при ја ве на 
ре цеп ци ју иза бра ног од ма ра ли-
шта, уз лич ну кар ту, при ло жи те 
и по след њи чек од пен зи је. Сле-
де ћих се дам или де сет да на ва-
ше је да се опу сти те, од ма ра те и 
ко ри сти те оно што та ба ња мо же 
да вам по ну ди – од го ва ра ју ће те-
ра пи је, куп ке, шет ње.

Це не у ле чи ли шти ма са ко ји ма
је Фонд скло пио уго во ре о пла-
ћа њу на ра те углав ном се од но се 
на та ко зва ни бе о дан, што зна чи 
пун пан си он са три обро ка днев-
но, у дво кре вет ној со би, уз све 
вр сте те ра пи ја ко је ба ња ну ди. 
Мо гу ће је упла ти ти и са мо пун 
пан си он, без те ра пи ја, али љу ди 
углав ном во ле да, ка да су већ у 
ба њи, ис ко ри сте и трет ма не ко-
ји су на рас по ла га њу. На рав но 
да се те ра пи је, уко ли ко су по-
треб не, до го ва ра ју са бањ ским 
ле ка ром, ко ји по сле пре гле да 
и евен ту ал них ана ли за са ве ту-
је шта би ко ме би ло по треб но и 
шта би нај ви ше од го ва ра ло.

„Ре кре а турс”, ту ри стич ка аген-
ци ја ко ја ор га ни зу је од мор у ба-
ња ма за пен зи о не ре, и ове го ди-

И ОВЕ ГО ДИ НЕ ПО ГОД НО СТИ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ У БА ЊА МА И НА МО РУ

Од мор на ви ше ра та

Да се лак ше од лу чи те...
Гам зи град ска ба ња има ви ше из во ра тер мо ми не рал них во да,
а спе ци ја ли зо ва на је за ре ха би ли та ци ју обо ље ња пе ри фер них 
крв них су до ва. Та ко ђе вр ши оп шту ре ха би ли та ци ју ре у ма ти-
зма, ор то пед ских бо ле сти и пост тра у мат ских ста ња, ано ма ли ја 
деч јег уз ра ста, не у ро ло шких и ги не ко ло шких обо ље ња. По себ-
но је за сту пље на ди јаг но сти ка и ис пи ти ва ње функ ци је пе ри-
фер ног кр во то ка, ср ца, плу ћа и пе ри фер них не ра ва и ми ши ћа.
Ле ко ви те во де Бу ја но вач ке ба ње (43° Ц) ко ри сте се као те ра-
пиј ско сред ство у ле че њу ре у мат ских и ги не ко ло шких бо ле сти,
ре гу ли шу чи тав кар ди о ва ску лар ни си стем, опо ра вља ју ор га не 
за ва ре ње, убла жа ва ју бо ло ве па ци је на та са чи ром на же лу цу
или два на е сто па лач ном цре ву, ре гу ли шу функ ци ју бу бре га…
Лу ков ску ба њу ка рак те ри ше оби ље из во ра ми не рал них во да,
не так ну та при ро да шу мо ви тог Ко па о ни ка и кри стал но чист
ва здух. По бро ју из во ра ми не рал них во да, раз ли чи тог са ста ва 
и тем пе ра ту ре, и њи хо вој из да шно сти (пре ко 100 л/с), спа да
у нај бо га ти је у зе мљи и иде ал но је ме сто за пот пу ни од мор и
опу шта ње.

о Фон ду у ме ди ји ма то ком про-
те кле го ди не има ло по зи тив ну
или не у трал ну ко но та ци ју – ис-
та кла је у сво јој пре зен та ци ји
ди рек тор ка Ка ли но вић.

Чла но ви Управ ног од бо ра
су, по сле усва ја ња Из ве шта ја
о ра ду, раз ма тра ли и усво ји-
ли и Из ве штај о фи нан сиј ском
по сло ва њу у 2011. го ди ни, ко ји
им је пред ста вио Иван Ми мић,
фи нан сиј ски ди рек тор Фон да:

– Про шлу го ди ну је, ка да је
реч о фи нан сиј ском по сло-
ва њу, ка рак те ри сао ста би лан
при лив сред ста ва и, сход но
то ме, ре дов на ис пла та пен зи-
ја. Укуп ни при хо ди и при ма ња
из но си ли су 501,44 ми ли јар де
ди на ра, од че га је од до при но-
са укњи же но 267,2 ми ли јар де.
То је 5,64 од сто ви ше од пла-
ни ра ног, а у укуп ним при хо-
ди ма и при ма њи ма со ци јал ни
до при но си про цен ту ал но уче-
ству ју са 53,2 од сто. Од то га
оно што је, да та ко ка жем, „жив
но вац” из при вре де из но си 254
ми ли јар де, 12,9 је упла ће но из
бу џе та за по ве зи ва ње ста жа
рад ни ци ма ко ји ма по сло дав-
ци ни су упла ћи ва ли до при но-
се ре дов но, а 6,7 ми ли јар ди су
до при но си ко ји се оства ру ју
из дру гих ин сти ту ци ја, као што
су Ре пу блич ки фонд за здрав-
стве ну за шти ту, На ци о нал-
на слу жба за за по шља ва ње...
Оста ла сред ства у из но су од
236,4 ми ли јар де су из до на ци ја
и тран сфе ра, што про цен ту ал-
но из но си 47,1 од сто. Ме ђу тим
до та ци ја ма по сто ји не што што
је оба ве за др жа ве, од но сно
оно што она из два ја за пен зи-
је по по себ ним про пи си ма, за-
тим за раз ли ку из ме ђу нај ни же
и за кон ске пен зи је. Рас хо ди
су у про шлој го ди ни из но си ли
500,3 ми ли јар де ди на ра, та ко
да је за бе ле жен бу џет ски су-
фи цит од 280 ми ли о на ди на ра
– на гла сио је Иван Ми мић.

То ком 2011. го ди не пен зи је
су ре дов но ис пла ћи ва не уз за-
кон ска по ве ћа ња, та ко да је на
кра ју го ди не про сеч на пен зи ја
за бив ше за по сле не из но си ла
23.076 ди на ра, за не ка да шње
за на тли је 22.722 ди на ра, а за
пен зи о ни са не по љо при вред-
ни ке 9.099 ди на ра. Удео про-
сеч не пен зи је у не то за ра ди
за по сле них кра јем про шле го-
ди не из но сио је 61 од сто.

Ве сна Ана ста си је вић



Це нов ник и те ле фо ни
Ако од лу чи те да не ко ри сти те услу ге аген ци ја, већ да са ми ор га-
ни зу је те од ла зак на од мор, тре ба да по зо ве те ба њу или од ма ра-
ли ште за ко је сте се од лу чи ли, а са ко ји ма Фонд ПИО има уго вор. 
Да би смо вам олак ша ли, ево спи ска са це на ма бе о да на у про сеч-
ној, дво кре вет ној со би, уз на по ме ну да ове це не углав ном ва же 
до кра ја ју на и у сеп тем бру, а да су у пу ној се зо ни не што ви ше.
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не у по ну ди има све ба ње у Ср би-
ји, уз мо гућ но ст пла ћа ња на ра те: 
кре дит ним кар ти ца ма, че ко ви ма, 
или пре ко удру же ња пен зи о не ра 
и РФ ПИО, од би ја њем од пен зи-
је. У овој аген ци ји пен зи о не ри ма 
ко ји се од лу че за објек те „Ре кре-
а тур са” у Ча њу, Ра фа и ло ви ћи ма 
код Бе чи ћа, на Зла та ру, Ко па о ни-
ку, у Ива њи ци и на Сре бр ном је-
зе ру, одо бра ва се и по пуст.

По тро шач ко-услу жна за дру га  
„Пен зи о нер” из Бе о гра да у свом 
са ста ву има ре ги стро ва ну ту-
ри стич ку аген ци ју „Тре ће до ба” 
ко ја за пен зи о не ре обез бе ђу је 
ре гре си ра не це не и од ло же но 

пла ћа ње за бо ра вак у ба ња ма. 
Услу ге аген ци је мо гу ко ри стити 
сви пен зионери и чла но ви њи-
хо вих по ро ди ца.

– Има мо уго во ре са по не ко-
ли ко хо те ла и ле чи ли шта у ско-
ро свим ба ња ма Ср би је, та ко да 
од њих за сво је кли јен те, пен зи-

о не ре, до би ја мо ре гре си ра не
це не и мо гућ ност од ло же ног
пла ћа ња. Ко ри сник пен зи је ко ји
од лу чи да пре ко на ше аген ци је
оде на од мор, ле че ње, опо ра вак
у не ку од ба ња са ко ји ма са ра ђу-
је мо има ће, опет за ви сно од то га
где иде, и до 20 од сто по пу ста у

од но су на ко мер ци јал не це не.
У по ну ди су Си ја рин ска, Вр њач-
ка, Со ко ба ња, Ри бар ска, Ни шка,
Ба ња Ју на ко вић, Ма та ру шка, Бо-
гу то вач ка, Про лом, Ба ња Љиг,
Гор ња Треп ча и Врд ник, за тим
Ива њи ца, али и пла ни не – Зла-
ти бор, Та ра, Зла тар. Ну ди мо и
ле то ва ње на мо ру, та ко ђе по
ре гре си ра ним це на ма за пен зи-
о не ре. Пла ћа ње је од ло же но на
шест ме сеч них ра та, или че ко ви-
ма гра ђа на или ад ми ни стра тив-
ном за бра ном од пен зи је – ка же
за наш лист Ду ши ца Цвет ко вић,
ди рек тор за дру ге „Пен зи о нер”.

В. Ана ста си је вић

1.
„Пла нин ка”, Кур шу мли ја, Лу ков ска ба ња
Беодан: 2.600 динара, уз попуст за пензионере од пет одсто 

027/381-512

2.
„Бо ро Шко рић”, Ба ња Ба да ња
Беодан: 2.680 динара

015/863-190

3.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Агенс”, Ма та ру шка ба ња
Беодан: 2.860 динара

036/5412-124

4.
За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти кр ви „Ива њи ца”, Ива њи ца
Беодан: 2.700 динара

032/662-261

5.
За вод за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ју на ко вић”, Апа тин
Беодан: од 2.750 до 3.298 динара

025/772-311

6.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко ви ља ча”, Ба ња Ко ви ља ча
Бе о дан: од 3.650 до 7.750 за апарт ман

015/818-270

7.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Геј зер”, Си ја рин ска ба ња
Бе о дан: 2.519 ди на ра до кра ја ју на; 2.629 ди на ра од 1. ју ла

016/895-128

8.
Здрав стве на уста но ва за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Вре ло”, Бу ја но вач ка ба ња
Беодан 2.370 динара

017/653-459

9.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”, Гам зи град ска ба ња
Беодан: 2.760 динара

019/450-447
019/450-444

10.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи жа”, Ка њи жа
Беодан: 3.400 динара, плус 1.500 динара за први преглед

024/875-163

11.
Спе ци јал на бол ни ца за ор то пед ска, ко шта но-зглоб на и де ге не ра тив на обо ље ња, Ри бар ска ба ња
Беодан: 3.100 динара

037/865-270

12.
Спе ци јал на бол ни ца за не у ро ло шка обо ље ња „Др Бо ри во је Гња тић”, Ста ри Слан ка мен
Беодан: 2.560 динара

022/2591-077

13.
Спе ци јал на бол ни ца „Со ко ба ња”
Бе о дан: 2.600 ди на ра, уз по пуст за пензионере од 10 одсто

018/830-367

14.
Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју „Сел терс”, Мла де но вац
Беодан: 3.100 динара

011/824-1425
011/8241-100

15.
Ин сти тут „Ра дон”, Ни шка ба ња
Беодан: 3.710 динара

018/502-046
018/502-010

16.
Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур”, Вр њач ка Ба ња
Бе о дан: 3.940 ди на ра. Од 1. јула 4.340 динара, плус 120 динара боравишна такса

036/611-147
036/611-626

17. 
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма „Врањ ска ба ња”, Врањ ска ба ња
Беодан: од 1.930 до 2.530 динара

017/546-284

18.
Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да”, Ме лен ци
Беодан: 2.300, плус 1.000 динара за специјалистички преглед

023/731-050
023/732-152

19.
Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње ми шић них бо ле сти „Но во па зар ска ба ња”, Но ви Па зар
Беодан: 2.700 динара

020/371-559

20.
При род но ле чи ли ште „Ба њи ца”, Со ко ба ња
Беодан: 2.090 динара

018/830-224

21.
За вод за ре ха би ли та ци ју „Про лом ба ња”, Про лом ба ња
Беодан: 2.700 динара, уз попуст за пензионере од 10 одсто

027/88-022

22.
ХТП Бања Ковиљача, Хотел „Подриње”
Пансион: од 1.500 до 2.500 динара

015/819-550

23.
Атомска бања Горња Трепча
Беодан: од 2.570 до 3.500 динара

032/822-383
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између два броја

Бе о град про сла вио кр сну сла ву
Бе о град је и ове го ди не ли ти јом

обе ле жио сво ју кр сну сла ву Спа сов-
дан. Све ча ну ар хи је реј ску ли тур ги-
ју у Ваз не сењ ској цр кви слу жио је
па три јарх срп ски Ири неј. По том је
ли ти ја са мно штвом гра ђа на, пред-
во ђе на па три јар хом, чел ни ци ма
гра да, пре сто ло на след ни ком Алек-
сан дром, као и пред став ни ци ма Вој-
ске, про шла цен трал ним град ским
ули ца ма до Те ра зиј ске че сме, где је
слу же на пр ва мо ли тва за здра вље
Бе о гра ђа на. У Са бор ној цр кви одр-
жа на је, по том, мо ли тва за по ште ду
од стра да ња да би, за тва ра ју ћи круг,
ли ти ја по но во до шла до Ваз не сењ ске цр кве где је одр жан по мен за по кој ду ша па лим ју на ци ма 
Бе о гра да. На кон ли ти је, у Скуп шти ни Бе о гра да упа ље ни су све ћа и кан ди ло, а по том је при ре ђен и 
све ча ни при јем.

Пра зник Ваз не се ња Го спод њег, Спа сов дан, узет је за сла ву Бе о гра да у част об но ве и на прет ка, по до би-
ја њу ста ту са пре сто ни це од де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа, 1403. го ди не. Да на шња фор ма слав ског об ре да 
уоб ли че на је 1862. го ди не. Град ска сла ва ни је обе ле жа ва на од 1946. до 1992. го ди не, ка да је об но вље на, а 
све ча ни је се про сла вља од 1993. ка да је ли ти ја по но во кре ну ла ули ца ма Бе о гра да.

Отво рен Еду ка тив ни цен тар
Пред сед ник Вла де Вој во ди не, Бо јан Пај тић, отво рио је 17. ма ја, у Но вом Са ду, Еду ка тив ни цен тар за обу ке

у про фе си о нал ним и рад ним ве шти на ма чи ја ће основ на де лат ност би ти струч но обра зо ва ње од ра слих и
бр зо сти ца ње зна ња и ве шти на за ко ји ма по сто ји тра жња, као и обу ка за по сле них и не за по сле них осо ба.

Циљ овог цен тра са на ци о нал ним ка рак те ром је сте пре вен ци ја ду го роч не не за по сле но сти, по др шка раз-
во ју пред у зет ни штва, ства ра ње прет по став ки за от по чи ња ње по сло ва ња и ква ли тет но ула га ње у об у ча ва-
ње и обра зо ва ње за ин те ре со ва них и по моћ у сти ца њу зна ња ра ди лак шег за по шља ва ња. Ово је пр ви еду-
ка тив ни цен тар у на шој зе мљи по европ ском мо де лу и го ди шње ће око 5.000 љу ди ту мо ћи да стек не но ва
зна ња и ква ли фи ка ци је за 30 за ни ма ња.

Еду ка тив ни цен тар се на ла зи у по слов-
ном објек ту фа бри ке „Пе тар Драп шин”,
по де љен је на ви ше обра зов них це ли на
за тре нин ге и обу ку пре ма кон крет ним
по тре ба ма по сло да ва ца, а из гра ђен је и
про стор за сме штај и бо ра вак до 47 по ла-
зни ка из це ле Ср би је. Цен тром ће упра-
вља ти По кра јин ски се кре та ри јат за рад,
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва у
ко ор ди на ци ји са На ци о нал ном слу жбом
за за по шља ва ње, а по сле две го ди не ра да,
у дру гој фа зи, пре ћи ће се и на осни ва ње
ре ги о нал них или на мен ских цен та ра на
ни воу Вој во ди не.

Но ви бројеви 
те ле фо на за 
хит не слу жбе

За по зи ва ње те ле фо на хит-
них слу жби у Ср би ји (ва тро га-
сци, по ли ци ја и хит на по моћ) од
21. ма ја ове го ди не нео п ход но
је ис пред већ по зна тих бро је ва
92, 93 и 94 до да ти је ди ни цу.

Та ко ће убу ду ће гра ђа ни по-
ли ци ју мо ћи да до би ју на број
192, хит ну по моћ на 194, а у слу-
ча ју по жа ра ва тро га сну слу жбу
зва ће на 193.

На чел ник Сек то ра за ван-
ред не си ту а ци је МУП-а Ср би је,
Пре драг Ма рић, ре као је да се
про ме на бро је ва те ле фо на уво-
ди из тех нич ких раз ло га, а да ће
ауто мат упо зо ра ва ти гра ђа не
да мо ра ју да до да ју је ди ни цу
ис пред бро је ва хит них слу жби.

По зи ва ње те ле фо на нео п ход-
них слу жби и да ље ће би ти бес-
плат но.

Ку хи ња на
точ ко ви ма
за ста ре 
и не моћ не

Са рад њом бе о град ске оп-
шти не Зве зда ра, Удру же ња за
по др шку осо ба ма оме те ним у
раз во ју „На ша ку ћа” и фир ме
„Топ Рест”, по кре нут је про је кат
„Ку хи ња на точ ко ви ма”.

То је сер вис ко ји, с јед не стра-
не, омо гу ћа ва до ста вља ње то-
плих обро ка на кућ ну адре су
ста рим, бо ле сним и не моћ ним

осо ба ма, а с дру ге, за по шља-
ва ње мла дих љу ди оме те них у
раз во ју.

За са да је ан га жо ва но са мо
не ко ли ко мла дих ко ји ра де
уз по др шку рад ног тре не ра, а
у пла ну је да се с по ве ћа њем
бро ја ко ри сни ка „Ку хи ње на
точ ко ви ма”, по ве ћа и број за-
по сле них.

На гра де При вред не ко мо ре Бе о гра да
На све ча но сти одр жа ној 23. ма ја у Са ва цен тру по 28. пут до де ље на је тра ди ци о нал на Го ди шња на-

гра да При вред не ко мо ре Бе о гра да „Бе о град ски по бед ник”.
Пре ма од лу ци жи ри ја При вред не ко мо ре Бе о гра да, при зна ње „По слов ни чо век го ди не” за ре зул та те

оства ре не у 2011. го ди ни при па ло је Го ра ну Пер че ви ћу, ге не рал ном ди рек то ру ком па ни је „Ин тер ко мерц”.
За ре зул та те оства ре не у при вре ђи ва њу у 2011. до бит ни ци „Бе о град ског по бед ни ка” су: Тер мо е-

лек тра на „Ни ко ла Те сла”, Hew lett Pac kard Ср би ја, По слов ни си стем Ви сан д.о.о, ЈКП Зе ле ни ло Бе о град,
Мле ка ра Гра ни це д.о.о, Гранд ка си но Бе о град д.о.о, Кнез пе трол д.о.о, Ду нав оси гу ра ње.

За из у зе тан до при нос и уна пре ђе ње по сло ва ња у де лат но сти ко јој при па да ју, по себ ном Пла ке том
на гра ђе ни су Ре пу блич ки ге о дет ски за вод, Сло бо дан Ми ћић, пред сед ник ком па ни је Кон ти ки тре вел, и
Жи во слав Ка ра кла јић, по љо при вред ник.

Спе ци јал ну пла ке ту за по се бан до при нос раз во ју при вред не са рад ње Ре пу бли ке Ср би је и Ита ли је
и ус по ста вља њу парт нер ских од но са и за јед нич ких по сло ва на ших пред у зе ћа, до био је Ан то нио Па о-
ле ти, пред сед ник ко мо ре Тр ста.
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Тре ћи филм ски фе сти вал осо ба са ин ва ли ди те том
Гран при тре ћег ин тер на ци о нал ног

филм ског фе сти ва ла осо ба са ин ва ли ди-
те том „Бо си фест 2012”, ко ји је под сло га-
ном „Не зо ви ме по себ ним” од 21. до 23.
ма ја одр жан у бе о град ском До му омла ди-
не, до де љен је фил му „Ne ces sary Ga mes”,
ре ди тељ ке Со фи Хајд из Аустра ли је. На гра да пу бли ке при па ла је фил му „Ти хи”, ко ји је ре жи рао Мар ко
Цве јић.

Фил мо ви при ка за ни на „Бо си фе сту” и ове го ди не су иза зва ли из у зет ну па жњу ме ди ја и нај ши ре јав-
но сти. То ком три фе сти вал ска да на ве ли ки број по се ти ла ца имао је при ли ку да ви ди бли зу 40 игра них
и до ку мен тар них фил мо ва из це лог све та. Ор га ни за тор фе сти ва ла био је Хен ди цен тар „Ко ло се ум”.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог 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 25.
ма ја.

Бив шим по љо при вред-
ни ци ма дру ги део при на-
дле жно сти за април ис пла-
ћен је 21. ма ја.

Пен зи о не ри са мо стал-
них де лат но сти при ми ће
це ле мај ске пен зи је 2. ју на,
а вој ни пен зи о не ри 6. ју на.

Ја го ди на: 
отво рен 
6Д би о скоп

У Ја го ди ни је по чео да ра ди
6Д би о скоп, ко ји уз по моћ 14
раз ли чи тих ефе ка та син хро ни-
зо ва них са фил мом гле да о ци-
ма пру жа осе ћај као да су део
са мог фил ма. Овај би о скоп,
је ди ни та кав у ре ги о ну, сме-
штен је у мон та жном објек ту
у цен тру Ја го ди не, а са ла има
осам се ди шта. На ре пер то а ру
је ви ше од 20 крат ких фил мо-
ва ко ји тра ју око де сет ми ну та
и спе ци јал но су при ла го ђе ни
за 6Д, па ове про јек ци је гле да-
о ци ма до ча ра ва ју ки шу, ве тар,
дим, ва тру, ми рис и ви бри ра-
ју ће ефек те. На екра ну по ред
ула за у би о скоп мо гу се ви де-
ти ре ак ци је гле да ла ца у са ли.
Рад но вре ме би о ско па је од 10
до 24 са та, а це на ула зни це 250
ди на ра.

Ор га ни за ци је ОСИ на „Но ћи му зе ја”
У окви ру не дав но одр жа не ма ни фе ста ци је „Ноћ му зе ја”, у Но вом Са ду, ра до-

ве сво јих чла но ва из ло жи ле су и ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том (ОСИ).
У Удру же њу дис тро фи ча ра Ју жно бач ког окру га, у окви ру из ло жбе „Умет ност

ко ја се ра ђа из на де”, при ка за ни су ра до ви чла но ва Са ве за бу бре жних ин ва-
ли да Вој во ди не, Удру же ња тран сплан ти ра них Вој во ди не, Удру же ња ин ва ли-
да ра да Бе о чи на, Дру штва мул ти пле скле ро зе Вој во ди не, Удру же ња мул ти пле
скле ро зе Бе чеј, Са ве за сле пих Вој во ди не и удру же ња дис тро фи ча ра. По се ти о-
ци су мо гли да ку пе из ло же не ра до ве и ти ме по мог ну ове ор га ни за ци је ОСИ.

У про сто ри ја ма Збир ке стра не умет но сти Му зе ја гра да Но вог Са да пред-
ста вље на је из ло жба умет нич ких и исто риј ских пред ме та „До так ни исто ри ју”,
ура ђе на по стан дар ди ма нео п ход ним за кре та ње сле пих и сла бо ви дих осо ба.
Сви нат пи си су би ли на Бра је вом пи сму, а екс по на ти су се мо гли пре гле да ти
до ди ром. При пре мљен је и по се бан ка та лог из ло жбе на ме њен сле пим и сла-
бо ви дим по се ти о ци ма.

У ате љеу ШО СО „Ми лан Пе тро вић”, у окви ру из ло жбе „Раз ли чи ти све то ви”, та лен то ва ни уче ни ци са смет ња ма у раз во ју при ка за ли су 
сво је ви део ра до ве – при зо ре ствар но сти и ли чан по глед на свет, а мо гла се оби ћи и про дај на из ло жба умет нич ких ра до ва на ста лих у 
ли ков ној ко ло ни ји и школ ским ра ди о ни ца ма.

Но ви Сад: струч но оспо со бља ва ње
и за по шља ва ње при прав ни ка

Игор Па вли чић, гра до на чел ник Но вог Са да, до нео је Од лу ку о из бо ру по сло да ва ца ко ји ма се одо-
бра ва ју сред ства за струч но оспо со бља ва ње и за по шља ва ње 73 при прав ни ка у 2012. го ди ни. Град је
обез бе дио око 31,5 ми ли о на ди на ра за фи нан си ра ње ме сеч них за ра да при прав ни ка са при па да ју ћим
по ре зом и до при но си ма за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, у из но су од 36.000 ди на ра, за пе ри од од
12 ме се ци. Не за по сле ни ма из Но вог Са да се на овај на чин омо гу ћа ва да пр ви пут за сну ју рад ни од нос
у стру ци за ко ју су се шко ло ва ли, да се оспо со бе за са мо ста лан рад, као и да по ло же струч ни или при-
прав нич ки ис пит.

Пре ма по ме ну тој од лу ци при о ри тет има ју по сло дав ци из при ват ног сек то ра да би се под ста кло за-
по шља ва ње код при ват них по сло да ва ца.

Про сеч на за ра да у апри лу 42.215 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји у апри лу је би ла

42.215 ди на ра и у од но су на прет ход ни ме сец но ми-
нал но је ви ша за 4,1, а ре ал но за 3,5 од сто, са оп штио је
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Про сеч на за ра да са по ре зи ма и до при но си ма из но-
си ла је 58.465 ди на ра, што је у од но су на март но ми-
нал но ви ше за 4,2, а ре ал но за 3,6 по сто.

У од но су на исти ме сец про шле го ди не, про сеч на не-
то за ра да у апри лу је но ми нал но ви ша за 7,4, а ре ал но
за 4,6 од сто, док је про сеч на бру то за ра да но ми нал но
ви ша за 7,2, а ре ал но за 4,4 про цен та.

Про сеч на за ра да без по ре за и до при но са у пе ри о ду
ја ну ар–април 2012. но ми нал но је ви ша за 10,2, а ре ал но за 5,9 од сто у од но су на исти пе ри од ла не.

У том че тво ро ме сеч ном пе ри о ду про сеч на за ра да са по ре зи ма и до при но си ма у од но су на исти пе ри од
2011. но ми нал но је ви ша за 9,9, а ре ал но за 5,6 од сто.
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„Глас” подсећа

Основ ни услов да би се
оства рио бар део пен зи је
у на шој зе мљи, а та ко је

ре гу ли са но и у Аустри ји, је сте да
је оси гу ра ник ра дио нај ма ње јед-
ну це лу го ди ну у тој др жа ви. Ти ме
се сти че пра во на нај ма њи део
сра змер не пен зи је. Ако је уку-
пан пен зиј ски стаж, ко ји се пре ма
прав ним про пи си ма јед не др жа-
ве уго вор ни це узи ма у об зир за
об ра чу на ва ње да ва ња, кра ћи од
12 ме се ци, не одо бра ва се пра во
на да ва ње, из у зев у слу ча ју ка да,
пре ма тим прав ним про пи си ма,
по сто ји пра во на да ва ње са мо по
осно ву тог пен зиј ског ста жа. Но,
нај ва жни је је да се у при пре ми за
од ла зак у пен зи ју тра жи и до би је
по твр да о оства ре ном ста жу у тој
др жа ви – у овом кон крет ном слу-
ча ју у Аустри ји. То је пр ви и нај ва-
жни ји ко рак, јер без зва нич не по-
твр де о ду жи ни ста жа оси гу ра ња
по сту пак знат но ду же тра је.

У Аустри ји су усло ви за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју ско ро исти
као и у Ср би ји – да би се оства ри-
ла ста ро сна пен зи ја по треб но је
65 го ди на ста ро сти за му шкар це
а 60 го ди на за же не, и 15 го ди на
пен зиј ског ста жа оси гу ра ња (јер
код њих има ви ше вр ста ста жа
оси гу ра ња). Сва пра ва из обла сти
пен зиј ског, ин ва лид ског и здрав-
стве ног оси гу ра ња ре гу ли са на су
Спо ра зу мом о со ци јал ном оси гу-
ра њу из ме ђу Са ве зне Ре пу бли ке
Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Аустри-
је, ко ји је пот пи сан у Бе о гра ду, 5.

ју на 1998. го ди не из ме ђу те две 
др жа ве.

Ка да је, пре ма прав ним про пи-
си ма јед не др жа ве уго вор ни це, 
сти ца ње, очу ва ње или по нов но 
при зна ва ње пра ва усло вље но 
на вр ше њем пен зиј ског ста жа, 
но си лац те др жа ве уго вор ни це 
узи ма у об зир, ако је по треб но, 
и пен зиј ски стаж на вр шен пре ма 
прав ним про пи си ма дру ге др жа-
ве уго вор ни це као да је на вр шен 
пре ма ње го вим прав ним про пи-
си ма, под усло вом да се не од но-
си на исто вре ме.

Ка да се стек ну усло ви за са мо-
стал ну пен зи ју, мо же се де си ти да 
се то пра во мо же ко ри сти ти и у 
Аустри ји и у Ср би ји, јер се пра во 
на са мо стал ну пен зи ју оства ру је 
у сва кој од др жа ва пре ма ње ним 
про пи си ма. Но, то је ве о ма ре дак 
слу чај. Нај че шће се у јед ној др жа-
ви оства ру је пра во на са мо стал ну, 
а у дру гој на сра змер ну пен зи ју.

Пра во на сра змер ну пен зи ју 
утвр ђу је се пре ма рад ном ста-
жу. Ако је не ко на пу нио 65 го-
ди на жи во та, а ра дио нај ма ње 
јед ну це лу го ди ну у Аустри ји, он 
сти че пра во на сра змер ни део 
ино стра не пен зи је, и обрат но – 
ако је пре те жно ра дио у Аустри-
ји, а кра ће вре ме у Ср би ји, сти-
че пра во и на део пен зи је ов де, 
што на ши љу ди ко ри сте по сле 
по врат ка са при вре ме ног ра да у 
ино стран ству иако им тај из нос 
пен зи је у еко ном ском сми слу 
мно го не зна чи, али им омо гу ћа-

ва ко ри шће ње пра ва из здрав-
стве ног оси гу ра ња.

Сра змер не мо гу би ти и ин ва-
лид ске пен зи је јер ако се, на при-
мер, стек не пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју, а не ис пу ња ва се стаж 
оси гу ра ња ни у јед ној др жа ви (15 
го ди на у Аустри ји, а пет у Ср би ји), 
већ је, ре ци мо, у Ср би ји оства ре-
но три, а у Аустри ји 12 го ди на, он-
да се до би ја сра змер на пен зи ја.

У Ср би ји је, да под се ти мо, услов 
за сти ца ње пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју пет го ди на ста жа, док је 
у Аустри ји услов 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. За то се то пра во при-
зна је пре ма про пи си ма др жа ве у 
ко јој се пра во оства ру је. Раз у ме се 
да се, као и код нас, и у Аустри ји у 
ин ва лид ску пен зи ју мо же оти ћи 
и ако не ма пред ви ђе них го ди на 
ста жа (не сре ћа на по слу, про фе-
си о нал на бо лест), ка да се сти че 
пра во као да оси гу ра ник има 40 
го ди на ста жа, и у том слу ча ју стаж 
је мар ги на ли зо ван.

Код Аустри ја на ца, као и код 
Не ма ца, по сто ји и пре вре ме на 
пен зи ја и она се мо же оства ри ти 
и пре на пу ње них 65, од но сно 60 
го ди на жи во та, ако оси гу ра ник 
има 35 го ди на ста жа. У Ср би ји не 
по сто ји пре вре ме на пен зи ја.

Ка да је реч о по ро дич ној пен-
зи ји, пра во на њу има ју удо ва, 
удо вац, де ца, усво је ни ци и ван-
брач на де ца, а усло ви за сти ца ње 
те пен зи је су иден тич ни са усло-
ви ма ко ји се тра же за ин ва лид ску 
пен зи ју. Удо ва, од но сно удо вац 

има ју пра во на по ро дич ну пен-
зи ју са мо ако је у мо мен ту смр ти 
по сто јао брак, а раз ве де на су пру-
га мо же сте ћи пра во на по ро дич-
ну пен зи ју ако је пре ми ну ли био 
ду жан да је из др жа ва. За бра ко ве 
без де це та ко ђе по сто је од ре ђе на 
огра ни че ња, осим ако је брак тра-
јао 10 го ди на и ви ше.

На след ни ци има ју пра во на
по ро дич ну пен зи ју до на вр ше-
не осам на е сте го ди не жи во та, а 
ако су на шко ло ва њу, он да и до 
26. го ди не. Де ци при па да пра-
во на по ро дич ну пен зи ју по сле 
осам на е сте го ди не по осно ву 
не спо соб но сти за рад, уко ли-
ко је та не спо соб ност на ста ла 
пре осам на е сте го ди не жи во та, 
а удо ва или удо вац мо гу по ред 
сво је лич не пен зи је оства ре не у 
Аустри ји у исто вре ме да ужи ва-
ју и по ро дич ну аустриј ску пен-
зи ју. Нај ви ша по ро дич на пен зи-
ја у Аустри ји из но си 60 од сто од 
пу не по кој ни ко ве пен зи је, док је 
у Ср би ји тај из нос не што ви ши – 
70 про це на та.

У Аустри ји по сто ји и тзв. ко ри-
дор пен зи ја на ко ју сти чу пра во 
они ко ји су ро ђе ни пре 1. ја ну а ра 
1955. го ди не. Она се за са да при-
зна је са мо му шкар ци ма ко ји има-
ју 62 го ди не жи во та и 37,6 го ди на 
(450 ме се ци) ефек тив ног рад ног 
ста жа (не ура чу на ва се бе не фи-
ци ра ни рад ни стаж) и ко ји ма је, 
на рав но, пла ће но пен зиј ско оси-
гу ра ње.

Ја сми на Мек Ке вит

КА КО ОСТВА РИ ТИ ПРА ВО НА ПЕПЕН Н ЗИЗИ Ј ЈУ У У У АУАУСТС РИ ЈИ

Без
по твр де
о ста жу
те же до
пен зи је

Ве ли ки број на ших љу ди на ла зи се на при вре ме ном ра ду у стра ним зе мља ма, углав ном у државама 
Европ ске уни је, где оста ју све до сти ца ња пра ва на пен зи ју. Због тога ће мо у „Гла су оси гу ра ни ка” поновити 

ко ја су за кон ска пра ва оси гу ра ни ка у тим зе мља ма и на ко ји на чин се она мо гу оства ри ти.
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Ве шта че ње по тре бе за по-
мо ћи и не гом дру гог ли ца 
(ТПН), што је са мо је дан део 

по сло ва ко је оба вља ју ле ка ри у 
Фон ду ПИО, од мар та 2012. го ди-
не оба вља се у згра ди Фон да на 
Но вом Бе о гра ду, у Бу ле ва ру умет-
но сти 10. Ова слу жба је оформ-
ље на да би се убр за ла про це ду ра 
и скра ти ло вре ме че ка ња на ре-
ше ње. 

Осо бе ко је су оства ри ле пра-
во на на кна ду за по моћ и не гу 
дру гог ли ца, као и не ке дру ге ка-
те го ри је ли ца са ин ва ли ди те том, 
мо гу да оства ре ва жне суб вен ци-
је. При ме ра ра ди, Те ле ком Ср би ја 
ли ци ма са те ле сним оште ће њем 
од нај ма ње 70 од сто одо бра ва 
50 од сто по пу ста на прет пла ту 
за фик сну те ле фо ни ју и 300 бес-
плат них им пул са, као и 80 од сто 
по пу ста за уво ђе ње при кључ ка. 
Са ре ше њем на оства ре но пра во 
на ТПН мо же се до би ти и по пуст 
за пла ћа ње да жби на код ка блов-
ских про вај де ра. Да би се оства-
рио по пуст од 35 од сто на ра чу не 
за елек трич ну енер ги ју (ва жи за 
ре дов не пла ти ше), по ред дру гих 
до ку ме на та, по треб но је при ло-
жи ти ко пи ју ре ше ња о оства ре-
ном пра ву на на кна ду за по моћ 
и не гу дру гог ли ца Град ском цен-
тру за со ци јал ни рад. Пу та ри ну на 
ауто пу те ви ма у Ср би ји не пла ћа ју 
осо бе ко је има ју нај ма ње 80 од-
сто те ле сног оште ће ња, од но сно 
ми ни мум 60 од сто ако се оно од-

но си на до ње екс тре ми те те. По-
треб на до ку мен та ци ја под но си се 
Ре пу блич кој ди рек ци ји за пу те ве, 
а на леп ни ца и до зво ла ва же го ди-
ну да на. У Мо бил ној те ле фо ни ји 
Ср би је ка жу да има ју по себ не по-
год но сти за осо бе са ин ва ли ди те-
том у окви ру пост пејд па ке та, али 
да не да ју олак ши це за при пејд 
прет плат ни ке.

Осо бе са ин ва ли ди те том има ју 
пра во на осло ба ђа ње од пла ћа-
ња уво зних да жби на на ор то пед-
ска и дру га по ма га ла ко ја слу же 
као за ме на те ле сних ор га на ко ји 
им не до ста ју, од но сно оште ће них 
те ле сних ор га на, као и на ре зер-
вне де ло ве и по тро шни ма те ри-
јал за ко ри шће ње тих по ма га ла. 

Ца рин ским за ко ном, по ред осо ба
са ин ва ли ди те том, и оста ли до ма-
ћи и стра ни др жа вља ни осло бо-
ђе ни су пла ћа ња уво зних да жби-
на на ле ко ве за лич ну упо тре бу
ко је при ма ју из ино стран ства у
по шиљ ка ма. Фи зич ко ли це мо же
уво зи ти ле ко ве са мо у ко ли чи ни
за лич ну упо тре бу – за уоби ча је ну
те ра пи ју.

За кон пред ви ђа осло ба ђа ње
од пла ћа ња уво зних да жби на на
пут нич ке ауто мо би ле за лич не
по тре бе за од ре ђе ну ка те го ри ју
ли ца, у ко ју спа да ју: осо бе са те-
ле сним оште ће њем од нај ма ње
70 од сто, вој ни ин ва ли ди од пр ве
до пе те гру пе, ци вил ни ин ва ли ди
ра та од пр ве до пе те гру пе, сле па

ли ца, обо ле ли од дис тро фи је или
срод них ми шић них и не у ро ми-
шић них обо ље ња, од па ра пле ги-
је и ква дри пле ги је, це ре брал не
и деч је па ра ли зе и од мул ти пле
скле ро зе, као и ро ди те љи ви-
ше стру ко оме те не де це ко ја су
у отво ре ној за шти ти, од но сно о
ко ји ма ро ди те љи не по сред но
бри ну.

Пла ћа ња уво зних да жби на
осло бо ђе не су осо бе с ин ва ли ди-
те том 1. и 2. ка те го ри је, као и ли ца
чи ји сте пен ин ва ли ди те та од го-
ва ра ин ва ли ди те ту 1. и 2. ка те го-
ри је, ко ја се, на кон спро ве де не
про фе си о нал не ре ха би ли та ци је,
оспо со бе за не ку де лат ност, и то
на опре му за вр ше ње те де лат-
но сти ко ја се не про из во ди у Ср-
би ји. Чла но ви ор га ни за ци ја ли ца
са по себ ним по тре ба ма (глу ви и
на глу ви, сле пи и сла бо ви ди, дис-
тро фи ча ри, па ра пле ги ча ри, обо-
ле ли од не у ро ми шић них бо ле сти
и др.) осло бо ђе ни су ца рин ских
да жби на на спе ци фич ну опре му,
уре ђа је и ин стру мен те и на њи хо-
ве ре зер вне де ло ве, као и на по-
тро шни ма те ри јал за ко ри шће ње
те опре ме ко ји се не про из во ди
код нас.

С об зи ром на то да се суб вен-
ци је оства ру ју на ни воу ло кал них
са мо у пра ва, под се ћа мо да је нај-
бо ље да се осо бе са ин ва ли ди-
те том у ве зи са сво јим пра ви ма
ин фор ми шу у оп шти на ма пре ма
ме сту пре би ва ли шта. Ј. Оцић

ЖИ ВОТ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Оства ри ва ње
олак ши ца
и пра ва

ТПН у си сте му со ци јал не за шти те
До да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, по чла ну 92 За ко на о со ци-
јал ној за шти ти, има осо ба ко јој је због те ле сног или сен зор ног
оште ће ња, ин те лек ту ал них по те шко ћа или про ме на у здрав стве-
ном ста њу нео п ход на ту ђа не га и по моћ да би за до во љи ла основ-
не жи вот не по тре бе. Пра во на до да так за по моћ и не гу оства ру је 
се по овом за ко ну ако то пра во не мо же да се оства ри по дру гом
прав ном осно ву. Ко ри сник нов ча не на кна де за по моћ и не гу дру-
гог ли ца, ко ји је то пра во оства рио као ин ва лид но де те у си сте му
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња по про пи си ма о ПИО ко ји су
би ли на сна зи до 1. ју на 1992. го ди не, оства ру је пра во на до да так 
за по моћ и не гу дру гог ли ца у ви си ни раз ли ке из ме ђу из но са до-
дат ка за по моћ и не гу дру гог ли ца утвр ђе ног у скла ду са За ко ном o
со ци јал ној за шти ти и из но са оства ре не нов ча не на кна де за по моћ
и не гу дру гог ли ца ко ји при ма пре ко Фон да ПИО.
Из нос до дат ка за ТПН ускла ђу је се са ин дек сом по тро шач ких це на
у прет ход них шест ме се ци, на осно ву ста ти стич ких по да та ка, два 
пу та го ди шње, 1. апри ла и 1. ок то бра. За април те ку ће го ди не тај
до да так је у но ми нал ном из но су био 8.526 ди на ра.

ФОНД ПИО

Ху ма ни гест Но во бе о гра ђан ки
Же не за по сле не у Слу жби I Но ви Бе о град бе о град ске фи ли ја ле Фон да ПИО

свој осмо мар тов ски по клон ове го ди не од лу чи ле су да да ру ју они ма ко ји ма је
по треб ни ји. Та ко су удру жи ле све по клон че стит ке и ку пи ле гар де ро бу за де-
цу без ро ди тељ ског ста ра ња из Цен тра за за шти ту одој ча ди, де це и омла ди не
у Зве чан ској ули ци у Бе о гра ду.

Пред став ни ци син ди ка та Слу жбе I Но ви Бе о град пре не ко ли ко да на су уру чи ли
по кло не – јак не, пан та ло не, ма ји це... де ци ко ја по ха ђа ју основ ну и сред њу шко лу
из овог цен тра. По ред за до вољ ства због де чи је ра до сти иза зва не по кло ни ма, са
су сре та са њи ма по не ле су и за хвал ни цу за ово ху ма но де ло.  В. А.
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актуелно

Су ми ра ње ре зул та та ра-
да у 2011. го ди ни и да љи
ко ра ци на уна пре ђи ва њу

ма те ри јал ног и ста ту сног по ло-
жа ја бе о град ских пен зи о не ра,
би ли су на днев ном ре ду ре-
дов не Скуп шти не Град ске ор га-
ни за ци је пен зи о не ра Бе о гра да,
одр жа не кра јем апри ла, ко јој је
пред се да вао Ђу ро Пе рић.

Кон ста та то ва но је да се рад
ор га ни за ци је бе о град ских пен-
зи о не ра од ви јао у из у зет но
те шким до ма ћим и ме ђу на род-
ним еко ном ским од но си ма, и
да је у про те клој го ди ни у Бе о-
гра ду би ло укуп но 374.400 пен-
зи о не ра свих ка те го ри ја, ко ји са
вој ним пен зи о не ри ма до сти жу
број од 400.000 ко ри сни ка пен-
зи ја. На Скуп шти ни је ре че но
да је у овом пе ри о ду у глав ном
гра ду про сеч на пен зи ја из но-
си ла 61 од сто про сеч не за ра де,
док је на ни воу це ле Ср би је тај
про це нат био ма њи и из но сио
је 56,1 од сто.

Уз на во ђе ње оно га што је
учи ње но у про шлој го ди ни (ре-
дов на ис пла та пен зи ја, ускла ђи-
ва ње ра ста пен зи ја са за ко ном,
на бав ка огре ва, по моћ нај у гро-
же ни јим пен зи о не ри ма, ор га-
ни зо ва ње Олим пи ја де тре ћег
до ба, из ле ти итд.), чу ле су се и
при мед бе, али и пред ло зи ка ко
да се обез бе ди бо ље функ ци о-
ни са ње ор га ни за ци ја и по ди за-
ње стан дар да пен зи о не ра.

– По на шем ми шље њу, За кон
о удру же њи ма, по ко ме смо од-
не дав но мо ра ли да се пре ре ги-
стру је мо, го то во да се пре тво-
рио у ко пи ју За ко на о при вред-
ним дру штви ма. При о ри тет
се да је ма те ри јал ној осно ви и
по сло ва њу, а не ста ту су ор га ни-
за ци је и те ли ма у њој, што ни је
при хва тљи во за пен зи о нер ске
ор га ни за ци је. Оне су осно ва не
пре све га због со ци јал но-ху ма-
ни тар них ци ље ва и као та кве
не мо гу да се из јед на че са при-
вред ним дру штвом чи ји је циљ
по сло ва ње ра ди ства ра ња до-
би ти – на гла сио је Ђу ро Пе рић,

пр ви чо век бе о град ских пен зи-
о не ра.

По во дом истог за ко на чу ле су 
се и при мед бе на од ред бу ко ја да-
је мо гућ ност да три ли ца мо гу да 
осну ју пен зи о нер ску ор га ни за-
ци ју. Чел ни ци ГОП-а Бе о гра да ни-
су про тив ове за кон ске мо гућ но-
сти, али ка жу да но во фор ми ра не 
ор га ни за ци је вр ше при ти сак на 
Град ску ор га ни за ци ју уме сто да 
се при дру же по сто је ћој мре жи 
ор га ни за ци ја и да је дин стве ном 
по ли ти ком што ви ше по мог ну 
оства ри ва њу ин те ре са пен зи о-
не ра. Ђу ро Пе рић на гла ша ва да 
ни су про тив са рад ње са но во о-
сно ва ним ор га ни за ци ја ма али да 
је у ор га ни за ци о ном сми слу на-
ста ло ха о тич но ста ње.

Уз по хва ле за рад ГОП-а и 
до бру са рад њу са Скуп шти-
ном гра да, Дар ко Бо жић, члан 
Град ског ве ћа, при дру жио се 
ми шље њу да је осни ва ње па ра-
лел них пен зи о нер ских ор га ни-
за ци ја крат ког да ха. За то је ве о-
ма бит но, на гла сио је Бо жић, да 
оп штин ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра на пра ве до бру са рад-
њу са ло кал ним са мо у пра ва ма, 
јед ну чвр сту „коп чу”, јер са мо из 

та кве са рад ње и по ве за но сти 
мо гу да про ис тек ну бо ље мо-
гућ но сти за њи хов рад. На и ме, 
ор га ни за ци је до би ја ју са мо део 
сред ста ва из град ског бу џе та, 
док би оста так, као и про стор 
за рад, тре ба ло да обез бе де ло-
кал не са мо у пра ве. На ве де но је 
да у де сет бе о град ских оп шти на 
пен зи о нер ске ор га ни за ци је не 
рас по ла жу ни јед ним ква драт-
ним ме тром про сто ра за рад, а 
дру гих про сто ра не ма ју.

У Из ве шта ју о ра ду у 2011. на-
ве де ни су и пред ло зи и ме ре 
ко је ва ља пред у зе ти, а са ко ји-
ма су се јед но гла сно са гла си ли 
сви чла но ви Скуп шти не. Град-
ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
за ла га ће се за ома со вље ње 
члан ства; за обез бе ђи ва ње про-
сто ра за рад ме сним од бо ри ма 
и клу бо ви ма; ра ди ће на по ве ћа-
њу бро ја чла но ва До бро вољ ног 
фон да со ли дар но сти (о че му је 
по себ но го во рио Ва си ли је Бе-
ло бр ко вић, се кре тар ГОП-а); 
за ла га ће се за уки да ње пар ти-
ци па ци је у здрав ству, пре све га 
за пен зи о не ре чи ја је пен зи ја 
ис под 50 од сто про сеч не пен-
зи је; за про ши ри ва ње ли сте 

ле ко ва ко ји иду на те рет здрав-
стве ног оси гу ра ња; за то да се, 
у са рад њи са Кан це ла ри јом за 
ста ра ли ца и Град ским за во дом 
за јав но здра вље, на ста ви са 
про јек том „Здрав стве на еду ка-
ци ја и под сти ца ње ства ра лач ке 
ак тив но сти ста рих Бе о гра да”; 
да се пре ко „Се ни ор сер ви са” 
про ду жи са је дин стве ном и за-
јед нич ком на бав ком огре ва за 
све бе о град ске пен зи о не ре итд.
Ка да је реч о са рад њи са ме ди-
ји ма, на Скуп шти ни је ре че но да
по себ ну па жњу за слу жу је „Глас 
оси гу ра ни ка” ко ји ре дов но и 
успе шно пи ше о про бле ми ма 
пен зи о не ра и о ра ду оп штин-
ских пен зи о нер ских ор га ни за-
ци ја и удру же ња.

Град ска ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра Бе о гра да оце ни ла је да, 
иако је ван стра нач ка ор га ни за-
ци ја, сма тра из у зет но по зи тив-
ном по ја ву ПУПС-а на по ли тич кој 
сце ни Ср би је и да је ле ги тим но 
пра во пен зи о не ра и дру гих гра-
ђа на да по др же ову пар ти ју ко ја 
шти ти ин те ре се пен зи о не ра, и 
са ко јом ГОП има до бру са рад њу 
од ње ног осни ва ња.

Ми лан ка Иван ча јић

СКУП ШТИ НА ГРАД СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА

Ја ча „коп ча” са ло кал ном
са мо у пра вом

ЧеЧеЧеЧеЧелнлнлнлнллницицицициццци и и ии ГрГрГрГррГрадададддада сксксксксс е е е е ороророророророргагагагаагаанинининннинининиининниизаззазазаазацицицициц јејјјеејеее 
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Ге рон то ло шко дру штво Ср-
би је (ГДС) одр жа ло је 10. ма ја 
го ди шњу скуп шти ну на ко јој је, 
по ред оста лог, под нет Из ве штај 
за 2011. го ди ну. У ње му су на ве-
де не број не ак тив но сти, од на-
уч них ску по ва пре ко пу бли ци-
стич ке де лат но сти, до са рад ње 
са ре ле вант ним ин сти ту ци ја ма 
и ор га ни за ци ја ма. Би ло је и до-
ста ре чи о пла но ви ма и ак ци ја-
ма у те ку ћој го ди ни.

С об зи ром на то да је 2012. 
про гла ше на за го ди ну ак тив ног 
ста ре ња и ме ђу ге не ра циј ске со-
ли дар но сти, нај ви ше се го во ри ло 
упра во о овој те ми. Др Ли ди ја Ко-
зар ча нин, пот пред сед ни ца ГДС, 
под се ти ла је на то шта ак тив но 
ста ре ње под ра зу ме ва и да овај 
по јам Свет ска здрав стве на ор га-
ни за ци ја де фи ни ше као про цес 
оп ти ми за ци је мо гућ но сти ко је 
се од но се на здра вље, уче шће и 
без бед ност у ци љу уна пре ђе ња 

ква ли те та жи во та то ком ста ре ња. 
Оно омо гу ћа ва љу ди ма да ис ко-
ри сте по тен ци јал за бла го ста ње 
то ком свог жи во та и да уче ству ју 
у дру штву у скла ду са сво јим по-
тре ба ма, же ља ма и спо соб но сти-
ма, да ју ћи им од го ва ра ју ћу за шти-
ту. Др Ко зар ча нин је ис та кла да је 
ова го ди на ва жна и због то га што 

се у Бе чу одр жа ва Еко ном ска ко-
ми си ја УН за Евро пу – Кон фе рен-
ци ја о ста ре њу, на ко јој ће глав на
те ма би ти „Ство ри ти дру штво за
сва ста ро сна до ба: про мо ви са ње
ква ли тет ног жи во та и ак тив ног
ста ре ња”.

У пла но ви ма Ге рон то ло шког
дру штва Ср би је за ову го ди ну

су, из ме ђу оста лог, ис тра жи вач-
ки про је кат „Опа жа ње ста ре ња
и ста ро сти код де це основ но-
школ ског уз ра ста”, на уч ни скуп
о од но су мла дих пре ма ста ри-
ји ма, као и два окру гла сто ла
– о ге рон то за ни ма њу у Ср би-
ји да нас и о за шти ти ста ри јих
као по тро ша ча. Пред ла жу ћи
план ра да, др Ми лош Не ма њић,
пред сед ник ГДС, на вео је да Са-
вез пен зи о не ра Ср би је об у хва-
та ве ли ки број оп штин ских ор-
га ни за ци ја са све ве ћим бро јем
чла но ва и да је еви дент на по-
тре ба да се при сту пи ду го роч-
ни јем и ком плек сном ис тра жи-
ва њу уло ге свих ор га ни за ци ја у
Ср би ји. По ред оста лих ини ци ја-
ти ва, пред ло же но је и по ве зи-
ва ње ГДС са фа кул те ти ма ра ди
из ра де ди плом ских, ма ги стар-
ских и ма стер ра до ва на ге рон-
то ло шке те ме.

Ј. Оцић

Осим бо ле сти ко је им оте жа ва ју пен-
зи о нер ске да не и са ко ји ма се хра-
бро но се, љу де у тре ћем до бу по-

не кад до дат но оп те ре ћу је и уса мље ност.
Зна ју ћи то, ак ти ви сти Удру же ња пен зи о-
не ра гра да Но вог Са да, из По штан ске 3, во-
де стал ну бри гу и по све ћу ју ве ли ку па жњу
сво јим чла но ви ма – не ка да ско ро и 24 ча са.
Јед на од нај ак тив ни јих је и Пер ка Ма рин-
ко вић, пред сед ни ца МО Пр ва вој во ђан ска
бри га да, ко ја је на че лу Ко ми си је за од мор и
ре кре а ци ју и из ле те. Пер ка се тру ди да бу де
на рас по ла га њу и да пру жи по моћ сво јим
ко ле га ма пен зи о не ри ма и то ком од мо ра и
опо рав ка у Ба њи Врд ник.

На и ме, за хва љу ју ћи успе шној са рад њи
са Спе ци јал ном бол ни цом за ре ха би ли та-
ци ју „Тер мал”, чла но ви ма овог удру же ња је
омо гу ће но да, под ве о ма по вољ ним усло-
ви ма, оду на сед мо днев ни или де се то днев-
ни од мор, али и на јед но днев не из ле те до
ове по зна те ба ње. „Тер мал” је Удру же њу
пен зи о не ра гра да Но вог Са да по кло нио и
три бес плат на де се то днев на аран жма на, а

удру же ње је од лу чи ло да на је дан гра тис
од мор у Врд ник по ша ље свог нај ста ри јег
чла на, Дра го ра да Бе ге ни ши ћа, ко ји је то-
ком бо рав ка у „Тер ма лу” про сла вио 89. ро-
ђен дан.

Дра го рад, ста ри на би строг и креп ког ума,
ко ји је по сле 30 го ди на ра да у но во сад ској
„Цен тро сла ви ји” оти шао у ин ва лид ску пен-
зи ју, за мо лио је Пер ку Ма рин ко вић да му
пре по се те „по диг не” на о ча ре од оп ти ча ра,
те да му их до не се у Врд ник, али ни је оче ки-
вао да ће се у Удру же њу се ти ти и да 16. ма ја
сла ви ро ђен дан. Тим пре је био при јат но из-
не на ђен и вид но дир нут ка да су му ко ле ге
из Но вог Са да, осим на о ча ра, до не ле и по-
клон за ро ђен дан.

– Та кву па жњу ни сам оче ки вао и, да бу-
дем искрен, ово ми је је дан од нај леп ших
тре ну та ка у жи во ту – уз бу ђе но је кон ста то-
вао Дра го рад.

Да му бо ра вак у ба њи бу де леп ши, по бри-
ну ла се и ње го ва су пру га Еви ца, ко ја је пре-
ко Удру же ња упла ти ла аран жман у Врд ни ку
у истом тер ми ну.

И за по сле ни у „Тер ма лу” ка жу да су за до-
вољ ни ре а ли за ци јом уго во ра о са рад њи
са Удру же њем пен зи о не ра из По штан ске 3
у Но вом Са ду. Они на во де да осо бље „Тер-
ма ла” кон стант но во ди ра чу на да чла но ви
удру же ња ко ри сте све њи хо ве услу ге на
пра ви на чин, да би по бољ ша ли сво је здрав-
стве но ста ње то ком бо рав ка у ба њи.

Тре ба ре ћи и то да је Дом Оп штин ског
удру же ња пен зи о не ра Врд ник ре кон стру и-
сан и адап ти ран уз ве ли ко за ла га ње и по моћ
Мо ме Чо ла ко ви ћа, пред сед ни ка Удру же ња
пен зи о не ра гра да Но вог Са да, баш да би био
при ла го ђен за дру же ње и збли жа ва ње љу ди
тре ће га до ба из це ле Вој во ди не ка да бо ра ве у
Врд ни ку. М. Мек те ро вић

Пр ви број „Ге рон то ло ги је”
за 2012.
Ге рон то ло шко дру штво Ср би је је у фе бру а ру, на Пр вом сај му
со ци јал не за шти те има ло свој штанд на ко ме је пред ста вљен
зна ча јан број из да ња, као и пу бли ка ци је „Во дич за ди ја спо ру”, 
„Де тек ци ја и хра ни тељ ство ста ри јих љу ди” и „Иза зо ви во лон-
тер ског ра да”, и пр ви број ча со пи са „Ге рон то ло ги ја” за ову
го ди ну. У ње му су об ја вље ни ра до ви пред ста вље ни на ску пу 
„Ин те лек ту ал ни по тен ци јал у тре ћем жи вот ном до бу”, а је дан
блок је по све ћен ра до ви ма из ге ри ја три је. Тре ћи и нај о бим ни ји 
део од но си се на те ме у ве зи са европ ском го ди ном ак тив ног 
ста ре ња и ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти, а ме ђу ра до ви ма је
и пр ви на ци о нал ни Из ве штај о спро ве де ним ак ци ја ма Ма дрид-
ског ин тер на ци о нал ног пла на о ста ре њу (MIP PA, 2002).

СКУП ШТИ НА ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ДРУ ШТВА СР БИ ЈЕ

Го ди на ак тив ног ста ре ња

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА
ГРА ДА НО ВОГ СА ДА БРИ НЕ
О СВО ЈИМ ЧЛА НО ВИ МА

Бес пла тан
опо ра вак за
нај ста ри јег
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кроз Србију

Ово го ди шњи, 79. Ме ђу на-
род ни по љо при вред ни
са јам, нај ве ћу из ло жбу

агра ра у ре ги о ну, по се ти ло је
то ком се дам са јам ских да на, од
12. до 18. ма ја, упр кос ло шим
вре мен ским усло ви ма, 270.000
љу ди.

– Око 20.000 љу ди до шло је
ор га ни зо ва но на Са јам, а ан ке-
та је по ка за ла да је про сеч но
сва ки дру ги по се ти лац на ње-

му бо ра вио ви ше од пет са ти. 
Они су се нај ви ше ин те ре со ва-
ли за из ло жбу хра не и по љо-
при вред не ме ха ни за ци је – ре-
као је Го ран Ве сић, ди рек тор 
Но во сад ског сај ма, и до дао да 
је ово го ди шњи По љо при вред-
ни са јам по се ти ло и око 50 

др жав них и при вред них де ле-
га ци ја. По ред Аустри је, зе мље-
парт не ра Сај ма, нај број ни је 
де ле га ци је би ле су из Ал жи ра, 

Ин ди је, Ин до не зи је, Хр ват ске 
и Бе ло ру си је.

Са јам са око 1.500 из ла га ча 
из 58 зе ма ља све ча но је отво-
рио Бо јан Пај тић, пред сед ник 
Вла де Вој во ди не, у при су ству 
Ду ша на Пе тро ви ћа, ми ни стра 
по љо при вре де и тр го ви не, шу-

мар ства и во до при вре де Вла де 
Ср би је, Ни ко ла са Бер ла ко ви ча, 
ми ни стра по љо при вре де у Вла-
ди Аустри је, дру гих зва нич ни ка 

из зе мље и ре ги о на и број них
по се ти ла ца. Ми ни стар Пе тро-
вић на отва ра њу је ре као да ће
се ула га ње у по љо при вре ду и
ин ду стри ју хра не и њи хо во уре-
ђи ва ње у Ср би ји на ста ви ти јер
се ра ди о при вред ном сек то ру
ко ји је прак тич но не ис цр пан.

То ком тра ја ња сај ма одр жа но
је ви ше од 50 струч них са ве то-
ва ња, три би на, окру глих сто-
ло ва, се ми на ра и пре да ва ња,
а про да то је око 500 по љо при-
вред них ма ши на.

По во дом да на сто ча ра, 17.
ма ја, ор га ни зо ва на је све ча на
до де ла при зна ња за ква ли тет
жи вих екс по на та, на ко јој су на-
гра ђе ни нај бо љи уз га ји ва чи у
го ве дар ству, сви њар ству, жи ви-
нар ству, ов чар ству, ко њар ству
и ко зар ству.

До де ље на су и тра ди ци о нал на
при зна ња за вр хун ски ква ли тет
по љо при вред них про из во да –
ап со лут ни шам пи о ни ква ли те та
су „Кар некс” из Вр ба са и Фа бри-
ка со ко ва „Пи ре ла” из Да ни лов-
гра да, док су до бит ни ци ве ли ког
шам пи он ског пе ха ра у сто чар-
ству фар ма сви ња „Бе у ко вић”,
Го ран Чо лић, Ми ло рад Чу ле тић,
Зо ран Ту ра ко вић, Оп штин ска
упра ва оп шти не Сви лај нац, ер ге-
ла „Бу лић” и ком па ни ја „Агро жив”.

М. Мек те ро вић

Пр ва ово го ди шња ак ци ја Град ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста 
Кра гу јев ца и ло кал не са мо у пра ве „Се лу у по хо де” спро ве де на је у 
се лу До бра ча. Жи те љи ма овог жи во пи сног шу ма диј ског се ла омо-
гу ће ни су раз ли чи ти ле кар ски пре гле ди, ор га ни зо ва на је бес плат-
на кон тро ла ви да, а ме шта ни  су мо гли од мах и да до би ју на о ча ре.

Пре да ва ња за До бра ча не при пре ми ли су и при пад ни ци Ва тро-
га сно-спа си лач ке бри га де и По ли циј ске упра ве Кра гу је вац, док 
су нај у гро же ни јим до ма ћин стви ма по де ље ни па ке ти са хра ном и 
сред стви ма за хи ги је ну.

Овог про ле ћа одржано је пет ак ци ја у окви ру про гра ма „Се лу у 
по хо де”, а на ред не ће би ти ор га ни зо ва не у се ли ма Ра ма ћа и Гр би-
це. М. Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Тра ди ци о нал на ак ци ја
„Се лу у по хо де”

МЕ ЂУ НА РОД НИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ СА ЈАМ У НО ВОМ СА ДУ

Нај по се ће ни је из ло жбе хра не и
по љо при вред не ме ха ни за ци је
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У ор га ни за ци ји ком-
па ни је Ин фо студ, ко ја се
ба ви по сре до ва њем око
за по шља ва ња, не дав но
су у Бе о гра ду до де ље на
при зна ња нај бо љим по-
сло дав ци ма у Ср би ји за
2011. го ди ну.

Ге рон то ло шки цен тар
Су бо ти ца про гла шен
је за нај бо ље пред у зе-
ће из обла сти јав ног и
ко му нал ног сек то ра, а 
на гра ду је др Не на ду 
Ива ни ше ви ћу, за ме ни ку 
ди рек то ра Цен тра, уру чи ла Рад ми ла Бу ку ми-
рић-Ка тић, по моћ ник ми ни стра ра да и со ци-
јал не по ли ти ке у Вла ди Ср би је.

– Ова на гра да је плод на пор ног ра да ру ко-
вод ства на шег цен тра и свих за по сле них, ко јих 

има ви ше од три сто ти-
не. За до во љан рад ник
је и успе шан рад ник, то
је мо то ко јим се ру ко-
во ди мо не са мо ове го-
ди не, не го и ина че. За то
се усло ви ра да на ших
за по сле них из го ди не
у го ди ну по бољ ша ва ју,
на ба вља се нај са вре-
ме ни ја опре ма и дру га
сред ства за рад, ула же
се у еду ка ци ју и раз вој
ве шти на свих за по сле-
них, од рад ни ка у одр-

жа ва њу до струч них ли ца ко ја ра де са нај те жим
ко ри сни ци ма – на гла сио је при ма ју ћи на гра ду
за ме ник ди рек то ра су бо тич ког Ге рон то ло шки
цен тра, др Не над Ива ни ше вић.

Д. Ко раћ

КУР ШУ МЛИ ЈА

По моћ
у ку ћи

До кра ја ове го ди не 60 ста рих и не-
моћ них ли ца у оп шти ни Кур шу мли ја
до би ће не гу и по моћ, а сва ко дне ви-
ца ће им би ти знат но олак ша на.

На и ме, Ми ни стар ство за рад и
со ци јал на пи та ња Вла де Ср би је
одо бри ло је три ми ли о на ди на ра
за оства ре ње про јек та „По моћ у
ку ћи”. У ре а ли за ци ју овог про јек та
укљу че ни су Оп штин ска ор га ни-
за ци ја Цр ве ног кр ста, ме сни Дом
здра вља и Кан це ла ри ја за мла де
ове то плич ке оп шти не.

Про јек том ће би ти об у хва ће но
60 осо ба, ко је ће, ка ко је на ја вље-
но, до би ја ти од го ва ра ју ћу по моћ
код сво јих ку ћа – по чев од спре-
ма ња ста но ва до на бав ке ле ко ва и
на мир ни ца.

Да би се ова ак ци ја спро ве ла за-
по сле но је де сет ге рон то до ма ћи ца
ко је ће сво јим зна њем и ен ту зи ја-
змом по мо ћи да жи вот ста рих осо-
ба у овом пе ри о ду бу де лак ши и
ква ли тет ни ји. Ж. Д.

ПО ИЗ БО РУ ИН ФО СТУ ДА

Ге рон то ло шки цен тар из
Су бо ти це ме ђу нај бо љим
по сло дав ци ма у Ср би ји

ЗА ЈЕ ЧАР

При зна ња за Дан гра да
И ове го ди не За је чар је, 10. ма ја, обе ле жио Дан гра да и тим по-

во дом одр жан је ве ћи број ма ни фе ста ци ја. На ка сно ан тич ком ло-
ка ли те ту „Ро му ли ја на” одр жа на је све ча на ака де ми ја, а уру че на су 
и при зна ња гра да За је ча ра: за по ча сног гра ђа ни на про гла шен је 

Фра њо Во гри нац, ди рек тор „Го ре ња” из Ве ле ња, а на гра де су уру-
че не Ме ди цин ској шко ли, До му уче ни ка сред њих шко ла и Ка ра те 
клу бу „Ла вље ср це”. Од по је ди на ца на гра ђе ни су: Оли ве ра Ва си ли-
је вић, про фе сор ка ге о гра фи је ОШ „Ђу ра Јак шић”, Бра ни слав Жив-
ко вић из За је ча ра и Не над Пет ко вић из Вра жо грн ца (за не го ва ње 
и очу ва ње из вор ног на род ног ства ра ла штва). По себ на при зна ња 
уру че на су сед мо ри ци осно ва ца и јед ној уче ни ци сред ње шко ле за 
успе хе на так ми че њи ма из на став них пред ме та и спорт ских обла-
сти. На кон уру чи ва ња на гра да упри ли чен је кон церт Фил хар мо ни-
је мла дих „Бо ри слав Па шћан”, а уве че је, на Тр гу осло бо ђе ња, на-
сту пио Жељ ко Јок си мо вић. М. Славковић

Радмила Букумирић-Катић 
и Ненад Иванишевић
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Кром пир чор ба са вир шла ма
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 500 гр мла дог кром пи ра, гла ви ца цр ног лу-

ка, струк пра зи лу ка, по ла ве зе зе ле ни, ма ли це лер, две 
вир шле, коц ка су пе од по вр ћа, две ка ши ке уља, ка ши ка 
бра шна, со, би бер, лист пер шу на.

На чин при пре ме: На уљу из дин ста ти сец ка ни лук и 
пра зи лук. Кром пир очи сти ти, опра ти и исе ћи на коц ки-
це, као и це лер, а оста ло по вр ће на ко лу то ве. Кром пир, 
по вр ће и це лер до да ти лу ку и дин ста ти још не ко ли ко 
ми ну та. До да ти бра шно и крат ко про ме ша ти. На ли ти са 
1,5 л во де, до да ти коц ку су пе и на сред њој тем пе ра ту ри 

ку ва ти око 40 ми ну та. До да ти по же љи со и би бер. Вир шле исе ћи на та ње ко лу то ве и до-
да ти их у су пу. На ти хо ку ва ти још пет ми ну та и по су ти сец ка ним пер шу ном.

За пе че ни пра зи лук
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та

Са стој ци: 600 гр пра зи лу ка, 300 гр па ра-
дај за, јед на ке ле ра ба, 150 гр бе лог си ра, шо-
ља мле ка, ма ла па вла ка, 100 гр кач ка ва ља,
со, би бер, пу тер за под ма зи ва ње теп си је.

На чин при пре ме: Пра зи лук очи-
сти ти, опра ти, исе ћи на та ње ко лу то-
ве. Па ра дајз пре ли ти вре лом во дом и
очи сти ти од ко же. Ке ле ра бу ољу шти-
ти, исе ћи на ко лу то ве. Ва тро стал ну
по су ду на ма за ти пу те ром, а за тим ре-
ђа ти на из ме нич но ред пра зи лу ка, ред
па ра дај за, ред ке ле ра бе. Сир исе ћи
на коц ке. Па вла ку и мле ко из ме ша ти
и ти ме пре ли ти по вр ће. Од о зго по су-
ти коц ки це си ра и рен да ни кач ка ваљ.
Ста ви ти је ло у хлад ну рер ну, па за гре-
ја ти на 180 сте пе ни и пе ћи око 40 ми-
ну та, од но сно док не до би је злат но-
жу ту бо ју.

здрав живот

Лагани мениЛагани мени

Му шка тле: Има их око
280 вр ста, са мо ви се ћих му-
шка тли има ви ше од 20 вр-
ста, и сва ка је ле па на свој
на чин. Али, да би би ле и
оста ле ле пе, тра же и од ре-
ђе ну не гу. Тре ба их је дан-
пут не дељ но за ли ва ти ве-
штач ким ђу бри вом бо га тим
фос фо ром. Ре дов но тре ба
од стра њи ва ти пре цве та ле
цве то ве. Пре зи мљу ју та ко
што се пре мра зе ва уно се
у про сто ри ју где је тем пе-
ра ту ра од 5 до 10 сте пе ни.
За ли ва ју се на 15 да на.

Ослић, шам пи њо ни и па ра дајз
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: шест ко ма да осли ћа, 500 гр па ра-

дај за, 300 гр шам пи њо на, цр ни лук, три че на 
бе лог лу ка, по ла ли му на, 150 гр кај ма ка, три 
ка ши ке уља, со, би бер, ори га но.

На чин при пре ме: На уљу из дин ста ти цр ни 
и бе ли лук. Па ра дајз опра ти и исе ћи на сит не 
коц ке. Шам пи њо не очи сти ти, исе ћи на ли сти-
ће. Лу ку до да ти па ра дајз и шам пи њо не и крат ко дин ста ти. До да ти со, би бер, ма ло ори га на. 
Ослић опра ти, обри са ти и по пр ска ти со ком од ли му на. Плех под ма за ти, си па ти дин ста но по-
вр ће а на то по ре ђа ти ко ма де ри бе пре ма за не кај ма ком. Пре кри ти фо ли јом и пе ћи у рер ни 
за гре ја ној на 200 сте пе ни око 25 ми ну та. Пе че но се мо же по су ти сец ка ним бо сиљ ком.

БАШТЕНСКО ЦВЕЋЕ

Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: 350 гр пи рин ча (ду гог зр на), два мла да 

лу ка, 150 гр ма ху на мла дог гра шка ше ћер ца, чен бе-
лог лу ка, три па ра дај за, две ма ње ти кви це, 100 гр па-
вла ке, уље, со, би бер, пер шу нов лист.

На чин при пре ме: У 700 мл кљу ча ле во де ску ва ти 
пи ри нач и про це ди ти. На уљу из дин ста ти исец кан 
лук, бе ли лук, до да ти исец ка не ти кви це, ма ху не гра-
шка. Уз ме ша ње пр жи ти око пет ми ну та. Па ра дајз пре-

ли ти вру ћом во дом и очи сти ти од љу ске. Исе ћи га на 
коц ке и до да ти по вр ћу, а за тим и па вла ку. Дин ста ти 
на сред њој ва три уз по вре ме но ме ша ње, да по ста не 
ме ко. Кад је го то во, до да ти пи ри нач, со, би бер. Ла га-
но све из ме ша ти и по су ти сец ка ним пер шу но вим ли-
стом.

На по ме на: По уку су, је лу се мо же до да ти и ка ри 
или му скат ни ора шчић. Исто ово је ло мо же се при-
пре ми ти и са бо ра ни јом.

Сур фи ни ја: Ви ше го ди-
шња ви се ћа биљ ка ко ја
цве та од про ле ћа до зи ме.
Зах тев на је и тре ба је за ли-
ва ти сва ко днев но па зе ћи
да се не за ли ва ју ли сто ви.
Мо же да по ра сте и до је-
дан ме тар.

Трај ни це: Ви ше го ди-
шње биљ ке от пор не на 
хлад но ћу. По сто је обич не 
и во де не. Ни је зах тев но 
цве ће, а по сто ји ви ше од 
300 вр ста. Мо гу да по ра сту 
од све га не ко ли ко цен ти-
ме та ра па до два ме тра.

Кле ме ти си: Пу за ви це ра зних бо ја,
по ра сту уз до бар осло нац и до два
ме тра. Зах те ва ју сун ча ну, евен ту ал-
но по лу сун ча ну стра ну дво ри шта.
Нај бо ље је зе мљи ште ко је има пе ска,
шљун ка, тре се та. Ово је биљ ка ко ју
тре ба оре зи ва ти и обил но за ли ва ти.
Од го ва ра јој да бу де у дру штву оста-
лог цве ћа.

Бо жур: Во ли сун це и обил но за ли-
ва ње. Ра сте бо ко ра сто до 50 цм. Цве-
та то ком про ле ћа, а цве то ви су те шки,
бе ле, ро зе или цр ве не бо је. Цвет бо-
жу ра се ко ри сти у ме ди ци ни.

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

Пи ри нач са ма ху на ма гра шка
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Интернет (5)
Пре тра жи ва ње ин тер нет
пре зен та ци ја

Ин тер нет пре зен та ци ја (WEB 
SI TE) је гра фич ки пред ста вљен 
скуп ин фор ма ци ја ко је се на ла-
зе на не ком ра чу на ру ко ји има 
стал ну ве зу (24/7) са ин тер не-
том. Пре зен та ци је мо гу да са-
др же текст, фо то гра фи је, звук 
и ви део. Са др жај пре зен та ци ја 
по де љен је на ин тер нет стра ни-
це ме ђу соб но по ве за не лин ко-
ви ма. Линк, да кле, пред ста вља 
ве зу из ме ђу ин тер нет стра ни ца 
и пред ста вљен је фо то гра фи-
јом или тек стом (углав ном пла-
ве бо је ко ји је под ву чен пла вом 
ли ни јом). Знак да је не ки обје кат 
(сли ка, текст, ани ма ци ја) линк 
је сте про ме на кур со ра ми ша са 
стре ли це у ру ку са ис так ну тим 
ка жи пр стом. Ка да клик не мо на 
не ки линк, про грам нам учи та ва 
стра ни цу до ко је тај линк во ди. 
Са те стра ни це мо же мо да оде-
мо на сле де ћу, итд. То се зо ве 
сур фо ва ње. Прак тич но, сур фо-
ва ње ин тер не том из гле да ова ко: 

при сту па мо пре зен та ци ји ко ја 
се на ла зи на ра чу на ру у Лон до-
ну и јед ним кли ком на линк отва-

ра мо стра ни цу ко ја се на ла зи на
ра чу на ру у Сид не ју, па по нов-
ним кли ком на не ки линк отва-

ра мо стра ни цу ко ја се на ла зи на
ра чу на ру у Бе о гра ду.

Сва ка пре зен та ци ја мо ра да
има је дин стве ну адре су, као на
при мер www.yahoo.com или
www.be o grad.org.rs. Да би смо
при сту пи ли не кој пре зен та ци-
ји, мо ра мо тач но зна ти ње ну
адре су. Уко ли ко же ли мо да пре-
тра жи мо ин тер нет у по тра зи
за не ким кон крет ним пој мом,
он да ће мо ко ри сти ти ин тер нет
пре тра жи ва че као што су www.
bing.com или www.yahoo.com.
Сва ка ин тер нет адре са мо ра да
са др жи сле де ће: WWW (World
Wi de Web), на зив пре зен та ци-
је (Yahoo, Go o gle, Be o grad итд.)
и до мен (com, org, net, rs итд.).
WWW, на зив пре зен та ци је и до-
мен увек мо ра мо одво ји ти тач-
ком. При ме ри не ких адре са су:
www.pio.rs, www.go o gle.com. За
пре гле да ње са др жа ја ин тер нет
пре зен та ци ја мо ра мо да ко ри-
сти мо од ре ђе не про гра ме. Нај-
ра спро стра ње ни ји је сва ка ко
In ter net Ex plo rer.

Из глед про зо ра про гра ма In ter net Ex plo rer
Ка да отво ри мо про грам In ter net Ex plo rer, на екра ну ће се по ја-

ви ти про зор ко ји се са сто ји из сег ме на та:

а) Дуг мад На пред/На зад
(Back/For ward – две стре ли це) – 
на ла зе се са ле ве стра не адре сне 

тра ке и ко ри сти мо их да би смо учи та ли сај то ве 
ко је смо прет ход но отва ра ли или се вра ћа-
мо у њих, ко рак по ко рак. Уко ли ко же ли мо да 
се вра ти мо ви ше ко ра ка уна пред или уна зад, 
кли ком на стре ли цу по ред ове дуг ма ди отва-
ра мо ли сту прет ход но по се ће них ло ка ци ја, па 
мо же мо да иза бе ре мо же ље ну адре су;

Уко ли ко ни је при ка за-
на, клик не мо на стре ли цу 
дуг ме та To ols, се лек ту је-
мо To ol bars, па иза бе ре мо 
Me nu Bar. Тра ка се по ја вљу је на вр ху про-
зо ра, ис под адре сне тра ке и ко ри сти мо је
за ак ти ви ра ње па да ју ћих ме ни ја ко ји нам
ну де од ре ђе не оп ци је у In ter net Ex plo-
rer-у. То су:

а) Fi le – ко ри сти мо је за отва ра ње, сни-

ма ње, штам па ње, као и за сла ње са др жа ја
не ког сај та;

б) Edit – ко ри сти мо је за ко пи ра ње и се-
лек то ва ње са др жа ја же ље ног сај та;

ц) Vi ew – ко ри сти мо је за по де ша ва ње из-
гле да екра на;

д) Fa vo ri tes – ко ри сти мо је за ор га ни зо-

ва ње фол де ра са збир ком
ин тер нет адре са на ших
оми ље них пре зен та ци ја;

е) To ols – ко ри сти мо је
за по де ша ва ње при ка за и функ ци о ни са ња
пре тра жи ва ча;

ф) Help – ко ри сти мо је за по моћ при ра ду
са овим про гра мом.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се

На ла зи се на вр ху про зо ра 
и ко ри сти мо је за упи си ва ње

адре се на ко јој се на ла зи же ље-
на пре зен та ци ја или за на ви га-

ци ју кроз адре се ко је смо већ
по се ћи ва ли. Са сто ји се из:

АДРЕ СНА ТРА КА

б) По ље Ad dress – на ла зи се на цен трал ном де лу адре сне тра ке и ко ри сти мо га за 
пре ци зан унос адре се сај та ко ји же ли мо да по се ти мо;

ц) In stant Se arch box – по ље за бр зо пре тра жи ва ње (ми смо иза бра ли пре тра жи вач
bing) на ла зи се на де сној стра ни адре сне тра ке и ко ри сти мо га за пре тра жи ва ње са-
др жа ја ко ји се на ла зе на ин тер не ту;

ТРА КА ПА ДА ЈУ ЋИХ МЕ НИ ЈА
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поводи

По сле са мо по ла ве ка од
вре ме на ка да је срп ско
ста нов ни штво би ло ме ђу

нај мла ђим у Евро пи, Ср би ја се да-
нас убра ја у гру пу зе ма ља са из-
ра зи то ста рим љу ди ма. Пре ма де-
мо граф ским по да ци ма, про сеч на
ста рост ста нов ни штва Ср би је у
2010. го ди ни из но си ла је 41,4 го-
ди ну, што на шу зе мљу свр ста ва
у гру пу пет нај ста ри јих др жа ва у
Евро пи, за јед но са Ита ли јом, Не-

мач ком, Бу гар ском и Швед ском,
ка же за „Глас оси гу ра ни ка” др Та-
ња Кне же вић, ди рек тор Ин сти-
ту та за јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”. На ша
са го вор ни ца до да је да се „пре ма
свим обе леж ји ма де мо граф ске
ста ро сти, на ше ста нов ни штво
свр ста ва у из ра зи то ста ру по пу-
ла ци ју, не са мо у европ ским, већ
и у свет ским окви ри ма”.

Про фе сор Рат ко Бо жо вић
сма тра да је до ова квог де мо-
граф ског по ре ме ћа ја до шло
„због то га што смо у прет ход-
ном пе ри о ду има ли стра вич ну
кри зу, ко ја је пре ки ну ла про цес
ре про дук ци је”. По про фе со ру
Бо жо ви ћу, у вре ме санк ци ја,
ра то ва и оп штег ни хи ли зма „жи-
вот је био обез вре ђен и ни је би-
ло мо ти ва за ре про дук ци ју”.

– Осим то га, од ра ни је има мо 
при чу о за у ста вља њу ре про-
дук ци је у се ли ма због од ла ска 
мла дих у гра до ве, као у но ви 
об лик жи во та, при че му је тра-
ди ци о нал на по ро ди ца по ста ла 
обез вре ђе на – ка же про фе сор 
Бо жо вић и до да је да смо „ла-
ко ми сле но при хва ти ли не ке 
бе ло свет ске трен до ве” ко ји су 
та ко ђе ути ца ли на де мо граф ске 
по ре ме ћа је.

И струч ња ци за ову област из-
но се став да је је дан од глав них 
раз ло га ста ре ња ста нов ни штва 
у Ср би ји не га ти ван при род ни 
при ра штај и пад сто пе на та ли-
те та. По да ци за 2010. го ди ну 
го во ре да ста нов ни ци Ср би је 
мла ђи од 15 го ди на чи не са мо 
15 од сто оп ште по пу ла ци је, што 
је ма ње од уде ла ста нов ни штва 
ста ри јег од 65 го ди на, ко је из-
но си 17 од сто. Про јек ци је ка жу 
да ће до 2050. го ди не удео ста-
ри јих у про цен ту укуп ног ста-
нов ни штва у Ср би ји из но си ти 
чак 23,2 од сто.

Пре ма по да ци ма Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку, основ-
на од ли ка кре та ња про јек то-
ва ног ста нов ни штва Ср би је од 
2002. до 2032. го ди не огле да ће 
се кроз про цес де по пу ла ци је, 

од но сно сма ње ња укуп ног бро-
ја ста нов ни ка. Пре ма сва кој од 
ура ђе них ва ри јан ти про јек ци-
ја, број ста нов ни ка Ср би је у тој 
2032. го ди ни био би ма њи не го 
2002. го ди не, док би се за Ср би-
ју мо гло ре ћи да се убра ја у ти-
пич но под руч је са не га тив ним 
при ра шта јем. За то се пред ви ђа 
да би на кра ју тог про јек то ва ног 
пе ри о да сва ки че твр ти ста нов-
ник био ста ри ји од 65 го ди на.

Пре ма рас по ло жи вим по да-
ци ма, „нај ста ри ји” ста нов ни ци 
жи ве у ре ги о ну ју жне и ис точ не 
Ср би је, где је чак че твр ти на ста-
нов ни штва већ са да ста ри ја од 
60 го ди на. Ди рек тор ка ин сти ту-
та „Ба тут”, др Та ња Кне же вић, ка-
же да број ни дру штве ни трен до-
ви, али и здра вље исто вре ме но 
ути чу јед ни на дру ге – при вре да 
се раз ви ја, све ви ше љу ди жи ви 
и ра ди у ур ба ним под руч ји ма, 
обра зац по ро ди це се ме ња, а 
тех но ло ги ја убр за но на пре ду-
је. Док тор ка Кне же вић на по ми-
ње да је у пе ри о ду од 2002. до 
2010. удео мла дих у укуп ном 
бро ју ста нов ни штва пао са 16,1 
на 15,1 од сто, док је исто вре ме-
но про це нат ста рих 65 и ви ше 
го ди на по рас тао са 16,6 на 16,9 
од сто. У истом пе ри о ду сто па 

на та ли те та сма њи ла се са 10,4 
на 9,4 про цен та. Сма њио се и 
удео про цен та фер тил них же на 
у укуп ном бро ју ста нов ни штва 
за је дан од сто, на по ми ње др Та-
ња Кне же вић.

Струч ња ци као је дан од раз-
ло га „ста ре ња” на во де и број-
не и че сте ми гра ци је, од но сно 
по да так да је из зе мље оти шло 
ви ше од 320.000 мла дих ста нов-
ни ка. Исто вре ме но, ка жу, ста-

нов ни штво ко је се до се ља ва ло 
при сил ним ми гра ци ја ма ни је се 
бит но раз ли ко ва ло од укуп ног 
ста нов ни штва са под руч ја исе-
ља ва ња, али и са под руч ја до се-
ља ва ња. Осим то га, још од пе ри-
о да по сле Дру гог свет ског ра та 
срп ске по ро ди це пре тр пе ле су 
бит не про ме не, та ко да су тра ди-
ци о нал но ви шеч ла не по ро ди це 
за ме ње не оним са јед ним до два 
де те та. За бри ња ва и по да так из 
по пи са 2002. го ди не, по ко ме су 
по ро ди це без де це чи ни ле 30,08 
од сто по ро ди ца у Ср би ји, при-
бли жан број чи ни ле су по ро ди-
це са два де те та, чак 32,9 од сто 
по ро ди це са јед ним де те том, 
док их је са тро је и ви ше де це би-
ло тек 5,4 од сто од укуп ног бро ја 
по ро ди ца у Ср би ји.

Љиљана Ми лен ко вић

СР БИ ЈА ПО СТА ЈЕ СВЕ СТА РИ ЈА

До 2032. ма ње ста нов ни ка 
не го 2002. го ди не

Про ду жен
људ ски век
На пре дак ме ди ци не, али и по раст 
дру штве ног стан дар да ути ца ли су
на то да се у по след њем сто ле ћу, 
у све ту и код нас, знат но про ду жи
људ ски век. Пре ма зва нич ним по-
да ци ма, људ ски век се у дру гој по ло-
ви ни 20. ве ка про ду жио за 20 го ди-
на. Оче ки ва но вре ме жи во та, по сле 
65. го ди не за же не је 20,7 го ди на, 
док је за му шкар це не што кра ће и 
из но си 17,2 го ди не, ка же др Ли ди ја 
Ко зар ча нин из Ре пу блич ког за во да
за со ци јал ну за шти ту. Она на по ми-
ње да је код нас оче ки ва на про сеч на 
ду жи на жи во та не што кра ћа не го у
Евро пи, по себ но код же на.
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Свет ски дан без ду ван ског ди ма обе ле-
жа ва се од 1988. го ди не ши ром све та
31. ма ја, с ци љем да скре не па жњу на

гло бал ну рас про стра ње ност упо тре бе ду-
ва на и да се јав ност ши ром све та ин фор ми-
ше о опа сно сти ма ко је до но си ду ван.

Те ма ово го ди шњег Свет ског да на без
ду ван ског ди ма је „Упли та ње ду ван ске ин-
ду стри је” (To bac co in du stry in ter fe ren ce),
па ће кам па ња би ти усме ре на на раз от-
кри ва ње и су прот ста вља ње по ку ша ји ма
ду ван ске ин ду стри је да пот ко па Оквир ну
кон вен ци ју о кон тро ли ду ва на Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО). Тај до ку-
мент оба ве зу је др жа ве ко је су га при хва-
ти ле, а ме ђу њи ма је и Ср би ја, да при ме не
по треб не ме ре ка ко би се сма њи ло обо-
ле ва ње и пре вре ме но уми ра ње као по-
сле ди ца упо тре бе ду ва на и из ло же но сти
ду ван ском ди му. Ова кон вен ци ја је пр ви
спо ра зум СЗО у обла сти јав ног здра вља, а
исто вре ме но је и нај бр же и нај ши ре при-
хва ћен спо ра зум у исто ри ји Ује ди ње них
на ци ја. Али, по ве ћа њем бро ја др жа ва ко је
ис пу ња ва ју оба ве зе из Кон вен ци је, ја ча ју
и на по ри ду ван ске ин ду стри је да овај спо-

ра зум осла би, што је озбиљ на прет ња јав-
ном здра вљу.

Упо тре ба ду ва на је во де ћи узрок смр ти
ко ји је мо гу ће успе шно спре чи ти. Ско ро
шест ми ли о на љу ди го ди шње умре од по-
сле ди ца ње го ве упо тре бе, а од тог бро ја
ви ше од 600.000 су не пу ша чи из ло же ни ду-
ван ском ди му. Због ду ва на на сва ких шест
се кун ди умре при бли жно јед на осо ба, што
чи ни је дан од 10 смрт них слу ча је ва од ра-
слих. Уко ли ко се у ме ђу вре ме ну ни шта не
пре ду зме, до 2030. због ду ва на ће го ди шње
уми ра ти ви ше од осам ми ли о на љу ди.

Пу ше ње је и у на шој зе мљи во де ћи фак тор
ри зи ка ко ји до при но си смрт но сти и од го во-
ран је за 13,7 од сто из гу бље них го ди на жи-
во та. Ме ђу тим, до бра вест је да је у Ср би ји,
од сту па ња на сна гу За ко на о за шти ти ста-
нов ни штва од из ло же но сти ду ван ском ди му,
у но вем бру 2010. го ди не, знат но сма ње на
из ло же ност ду ван ском ди му на рад ним ме-
сти ма и у шко ла ма, а по сте пе но се сма њу је и
у ку ћа ма. Ка ко по да ци го во ре, због при ме не
овог за ко на, пе ти на пу ша ча је сма њи ла број
днев но по пу ше них ци га ре та, док че твр ти на
пла ни ра да пре ки не са пу ше њем.

Ре зул та ти при ме не овог за ко на пра ће ни
на кон три, шест и два на ест ме се ци од да на
ка да је сту пио на сна гу, по ка зу ју да је по др-
шка ста нов ни ка Ср би је ње го вој при ме ни
кон ти ну и ра но ви со ка, а по сле го ди ну да на
би ла је чак 81 од сто. Зна чај но је по ве ћа на
и оба ве ште ност ста нов ни штва о штет ним
ефек ти ма ко је ду ван ски дим има на здра-
вље – о штет ним по сле ди ца ма ду ва на ин-
фор ми са но је ви ше од 90 од сто од ра слих у
Ср би ји.

У ци љу по мо ћи пу ша чи ма да се ота ра се
ове на ви ке штет не по здра вље, по след њих
го ди на су ти мо ви здрав стве них рад ни ка
об у ча ва ни да при ме не не ки од при зна тих
ме то да од ви ка ва ња од пу ше ња и да у окви-
ру сво јих уста но ва отво ре са ве то ва ли шта.

Ве сна Ка дић

Кон такт ор га ни за ци је ци вил ног 
дру штва (ко а ли ци ја ор га ни за ци ја: 
Amity, Ауто ном ни жен ски цен тар, 
Цен тар за са мо стал ни жи вот осо-
ба са ин ва ли ди те том, Дру штво за 
раз вој де це и мла дих – отво ре-
ни клуб, Гра ђан ске ини ци ја ти ве 
и Гру па 484), 22. ма ја су одр жа ле 
јав ну три би ну под на зи вом „Ка ко 
до јед на ких мо гућ но сти за кре-
и ра ње бу џе та”. Од 2007. го ди не 
Кон такт ор га ни за ци је ци вил ног 
дру штва (КОЦД) спро во де ак тив-
но сти у ци љу сма ње ња си ро ма-
штва и со ци јал ног укљу чи ва ња 
мар ги на ли зо ва них гру па (ста ри ји 
љу ди, де ца, мла ди, же не, осо бе 
са ин ва ли ди те том, Ро ми, из бе-
гла и ра се ље на ли ца), а од 2009. 
ре а ли зу ју и за јед нич ки про је кат 
„За сма ње ње си ро ма штва – ци-
вил но дру штво и од го вор на вла-
да”, у парт нер ству са Ин сти ту том 
за одр жи ве за јед ни це (ИСЦ) и уз 

фи нан сиј ску по др шку Ми ни стар-
ства фи нан си ја Нор ве шке.

На три би ни су пред ста вље ни 
ре зул та ти ис пи ти ва ња о укљу че-
но сти гра ђа на у бу џет ски про цес. 
Ан ке та у ко јој је уче ство ва ло 804 
ис пи та ни ка из Бе о гра да, Ни ша, 
Кра гу јев ца и Но вог Са да, три ста-
ро сне до би, ме ђу ко ји ма и осо бе 
ста ри је од 65 го ди на, по ка за ла 
је да је чак 88 од сто ис пи та ни ка 
за ин те ре со ва но да зна ка ко се 

пла ни ра и тро ши бу џет. Мар ко
Сто ја но вић из Гра ђан ских ини ци-
ја ти ва је, из ме ђу оста лог, на вео да
се 91 од сто гра ђа на из ја сни ло да
ни је до вољ но пи та но и укљу че но
у пла ни ра ње и пра ће ње бу џе та, а
да би чак 93 од сто гра ђа на же ле-
ло да уче ству је у том про це су.

На та ша Јо ва но вић из Ауто ном-
ног жен ског цен тра под се ти ла је
да се пре по ру ке КОЦД од но се на
ства ра ње ме ха ни за ма и прет по-

став ки ко је би омо гу ћи ле ши рок
кон сул та тив ни про цес и од го во-
ри ле на за ин те ре со ва ност са мих
гра ђа на, а ди рек тор ка Кан це ла-
ри је за са рад њу са ци вил ним дру-
штвом, Ива на Ћир ко вић, по др жа-
ла је КОЦД кам па њу за по ве ћа ње
уче шћа свих осо ба у пла ни ра њу
бу џет ских по ли ти ка, као и све
оста ле ак тив но сти ко је до при но-
се ве ћој уло зи гра ђа на у до но ше-
њу од лу ка.

У ци љу кон тро ле и пар ти ци па-
ци је јав но сти у пла ни ра њу јав них
при хо да и рас хо да, као и кон тро-
ле над тро ше њем јав них сред ста-
ва на ло кал ном и на ци о нал ном
ни воу, Кон такт ор га ни за ци је ци-
вил ног дру штва су из ра ди ле и
пор тал www.od go vor no bud ze tu.
Овај сајт је исто вре ме но под сти-
цај по је дин ци ма и ор га ни за ци ја-
ма да се укљу че у пра ће ње бу џет-
ских по ли ти ка у Ср би ји. Ј. Оцић

ТРИ БИ НА КОН ТАКТ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЦИ ВИЛ НОГ ДРУ ШТВА

За уче шће у кре и ра њу бу џе та

СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ ДУ ВАН СКОГ ДИ МА 2012.

Ду ван – во де ћи
фак тор ри зи ка

у
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Гра до ви су за мла де. Ка да до ђу не ке го-
ди не, при род но се ја ви по ми сао ка ко
би би ло ле по оста так жи во та про ве сти

у не ком при јат ном, ма њем ме сту, где је све
на до хват ру ке, и ужи ва ти у при ро ди и спо-
ром рит му, да ле ко од хи сте рич не вре ве.

Ни шта од то га, на рав но. Број оних ко ји су
у мо гућ но сти да та ко не што оства ре је за не-
мар љив. Ве ћи на оста је та мо где је и про ве ла
век, у окру же њу пу ном иза зо ва и но во на ста-
лих те шко ћа, већ пре ма жи вот ном до бу и пси-
хо фи зич кој кон ди ци ји. Па, та ко и тре ћи спрат
од јед ном бу де пре ви со ко, ако не ра ди лифт,
про дав ни ца пре да ле ко кад се но си би ло шта
те же од ки ло гра ма, а ауто бу ска ста ни ца на
не згод ном ме сту, јер тре ба пре ћи ули цу.

У ста ро сти, ина че, обич не ства ри по ста ју
ком пли ко ва не, а жи вот у гра до ви ма, по го-
то во ве ли ким, ком пли ко ван је сам по се би.
Кад се то дво је удру жи, до би ја ју се про-

ПЛА НЕ ТАР НА УР БА НИ ЗА ЦИ ЈА

Цео свет је дан град

Ово је пр ва
де ка да у

ко јој је
град ско

ста нов ни штво
по број но сти

пре те кло
се о ско,

а пре ма
прог но за ма

тај ће се
тренд

на ста ви ти
за стра шу ју ћом

бр зи ном

бле ми ко ји ће се у бу дућ но сти дра стич но
умно жа ва ти, с об зи ром на то да је ста рих
све ви ше и све су ста ри ји, ка ко се жи вот
про ду жа ва, а ве ли ки гра до ви су све ве ћи,
до не по јам них раз ме ра.

Ка ко уоп ште за ми сли ти град са по пу ла-
ци јом од 34 ми ли о на? Да узме мо на ма бли-
зак па ра ме тар, то је јед на и по не ка да шња
ве ли ка Ју го сла ви ја, а то ли ко ста нов ни ка
има са мо је дан То кио, пр ви на спи ску нај ве-
ћих од нај ве ћих гра до ва све та.

Пра ва ве ли чи на тих мо дер них на се о би-
на, ме га по ли са, прак тич но је не у хва тљи ва
ка те го ри ја, по што се про це њу је по ви ше
кри те ри ју ма, про стор но и по пу ла циј ски, па
се и ре до след на по је ди ним ранг-ли ста ма
уне ко ли ко раз ли ку је. Ме ђу тим, То кио, за-

пра во ње го во ши ре под руч је, за јед но са Јо-
ко ха мом, сву да је на пр вом ме сту, а у пр вих
де сет, са ста нов ни штвом од пре ко 20 ми ли-
о на, на ла зе се још Гандјо, Се ул, Шан гај, Мек-
си ко Си ти, Њу јорк, Сао Па у ло, Мум бај (бив-
ши Бом бај), Њу Дел хи и Ма ни ла.

У свим овим при ме ри ма ур ба ни кон гло-
ме рат чи ни град ско је згро са окол ним на-
се љи ма ко ја се на до ве зу ју по пут гро здо ва
ства ра ју ћи но ву, стал но ра сту ћу це ли ну.
Та ко до ла зи до спа ја ња и фор ми ра ња ме-
га ре ги о на или та ко зва них бес крај них гра-
до ва, што је аген ци ја УН Ха би тат, ко ја се
ба ви про бле ма ти ком на се ља и ста но ва ња,
пр ви пут кон ста то ва ла у свом (по след њем
до ступ ном) пе ри о дич ном из ве шта ју за
2010/2011, док се об ја вљи ва ње ра пор та за
2012/2013. тек оче ку је.

Овај тренд до вео је до исто риј ске де мо-
граф ске пре крет ни це. Свет је у те ку ћу де ка-

ду за ко ра чио са из ме ње ним од но сом сна га
се ло–град и пр ви пут је град ско ста нов ни-
штво број ча но пре те кло се о ско.

Ур ба ни за ци ја је не за у ста вљи ва, на ве ли
су та да екс пер ти Ха би та та, уз по да так да
про це нат „гра ђа на” из но си не што ви ше од
50 од сто, али да ће сре ди ном сто ле ћа до-
сти ћи и свих 70 од сто. До та да у бо га тим зе-
мља ма са мо ће 14 од сто ста нов ни ка жи ве ти
ван гра до ва, а у си ро ма шним 33 од сто.

Раст ме га ре ги о на оце њен је у из ве шта ју
као по зи ти ван, јер су упра во они, пре не-
го др жа ве, мо то ри раз во ја и ства ра ња бо-
гат ства. Као до бар при мер и исто вре ме но
нај ве ћи ре ги он узи ма се под руч је у Ки ни,
област Хонг конг-Шен жен-Ган дјо са ви ше од
120 ми ли о на ста нов ни ка.

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да се у 25 нај-
ве ћих гра до ва све та сти че по ло ви на це ло-
куп ног свет ског бо гат ства, а у пет нај ве ћих
гра до ва у Ки ни и Ин ди ји и 50 од сто бла га
тих зе ма ља.

Оно што и без ика квих ана ли за па да у
очи је сте кон ти нен тал ни рас по ред ур ба них
ко ло са. Нај ви ше их је у Ази ји, што отва ра
про стор и за огром не не во ље по пут екс-
пло зи је кри ми на ла, за га ђе ња, пре на се ље-
но сти, пре оп те ре ће но сти ин фра струк ту ре,
со ци јал них и здрав стве них про бле ма.

У Аме ри ци, у ко јој је ди но Њу јорк са 22
ми ли о на жи те ља спа да у „ме га врх”, док је
Лос Ан ђе лес (18 ми ли о на) на до мак, про-
блем пред ста вља и ор га ни за ци ја жи во та
оста ре лог ста нов ни штва. Кон крет ни је, жи-
во та без ауто мо би ла.

Ве ли ки број ста ри јих осо ба до ђе у си ту а-
ци ју ка да ви ше не мо же да во зи и због њих

и за њих са чи њен је про је кат „Без бед не ста-
зе за се ни о ре”, по ко јем су улич ни плоч ни ци
и пре ла зи та ко ура ђе ни да и оне мо ћа ли ма
омо гу ћа ва ју да се гра дом кре ћу си гур ни је
и сло бод ни је.

Про јект је за по чет 2003. у Њу јор ку, а са да
се слич на иде ја раз ма тра и на дру гим ме сти-
ма, са спе ци јал ним са о бра ћај ним ре ше њи-
ма у су сед ству до мо ва за пен зи о не ре или
де ло ви ма гра да по зна тим по ве ћем бро ју
ста ри јих ста нов ни ка. При год но, у про прат-
ном тек сту кам па ње уз оста ле пред но сти
се ис ти че да је то пра ви на чин да се и нај-
ста ри ји жи те љи под стак ну на пе ша че ње,
нај јеф ти ни ји вид тран спор та, а ујед но ти ме
учи не нај бо ље за се бе и сво је здра вље.

Д. Дра гић
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Кра љи ца Ује ди ње ног
кра љев ства по твр ди ла оно
што су пре то га на ја ви ли
ми ни стри: да ће се ра ди ти ду же,
упла ћи ва ти ви ше, а до би ја ти
ма ње

Бла го да нас ро ђе ни ма. Они ће мо ћи, или
бо ље ре че но мо ра ти, да ра де до сво је
80 го ди не!

Ово је по да ни ци ма Ује ди ње ног кра љев ства
Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не Ир ске по ру чи ла
њи хо ва кра љи ца, Ели за бе та Дру га. У тра ди-
ци о нал ном обра ћа њу на ци ји – у го во ру ко ји
не пи ше њен ка би нет, не го онај пре ми је ров,
јер као мо нарх она „кра љу је, али не вла да” 
– зна тан део је био по све ћен упра во пен зиј-
ском си сте му зе мље и ње го вој ре фор ми, што
је по твр да да је то по ли тич ки при о ри тет.

Кра љи ца је го во ри ла 8. ма ја, а са мо два да-
на ка сни је на де се ти не хи ља да (ор га ни за то-
ри твр де да их је би ло чак 200.000) за по сле-
них у др жав ном сек то ру иза шло је на ули це
истим по во дом: због пен зиј ске ре фор ме.

У ре до ви ма де мон стра на та би ли су и по-
ли цај ци ко ји ра де на па со шкој кон тро ли
аеро дро ма Хи троу, чу ва ри за тво ра, ле ка ри и
ме ди цин ске се стре, про све та ри... Да кле, сви
они на плат ном спи ску др жа ве, ко ји ма је ово
био тре ћи про тест ове вр сте у по след њих 12
ме се ци (ма да по бро ју уче сни ка ипак знат но
скром ни ји од до сад нај ве ћег из но вем бра
про шле го ди не, ко ји је оку пио око ми ли он и
по не за до вољ ни ка).

И кра љи чин го вор (ко ји је уства ри про-
грам ска из ја ва вла де) и де мон стра ци је до-
шли су у окол но сти ма ка да су би ра чи у Евро-
пи (на пред сед нич ким из бо ри ма у Фран цу-
ској, пар ла мен тар ним у Грч кој, по кра јин ским
у Не мач кој и ло кал ним у са мој Бри та ни ји),
из ре кли ја сно „не” до са да шњој стра те ги ји за
ре ша ва ње фи нан сиј ске кри зе, од но сно урав-
но те жа ва ња сву где де фи ци тар них бу џе та.
Стра те ги ји ко ја се за сни ва ла ис кљу чи во на
фи скал ној стро го сти, или, на род ски ре че но,
„сте за њу ка и ша”.

Та по ли ти ка је у струч ној јав но сти, од стра-
не не ких про фе со ра овен ча них Но бе ло вим
на гра да ма за еко но ми ју, оце ње на као по гре-
шна, јер ма ња др жав на по тро шња успо ра ва
еко ном ске то ко ве и по ве ћа ва не за по сле-
ност, што као крај њи ре зул тат има да лек ко-
ји је про пи сан за ле че ње фи скал не бо ле сти,
ста ње па ци јен та са мо по гор ша ва.

Кра љи ца је, ина че, у сво јој бе се ди по твр-
ди ла оно што су ње ним по да ни ци ма, то јест
бри тан ским гра ђа ни ма, већ на ја ви ли над ле-
жни ми ни стри: да ће пр во по ме ра ње ста ро-
сне гра ни це за пен зи о ни са ње би ти убр за но и
по че ти да ва жи већ од 2026, по сле че га ће се
ду жи на рад ног ве ка ауто мат ски ускла ђи ва ти
са ста ти сти ком о оче ки ва ном жи вот ном ве ку
(ко ји, на рав но, и на сре ћу, стал но ра сте).

За по сле ни јав ног сек то ра већ су по ли-
ве ни хлад ним ту шем у ви ду об ја ве да ће се
пен зи је убу ду ће из ра чу на ва ти на осно ву
ка ри јер ног про се ка (свих го ди на ста жа), а
не на осно ву по след ње пла те, као до сад. То
је, раз у ме се, бо ље за др жа ву, али ло ши је за
но ве пен зи о не ре.

То су би ли и глав ни раз ло зи за из ла зак на
ули це, јер по о штре ни ро ко ви за пен зи о ни са-
ње ви ше ни су не ка да ле ка бу дућ ност. Струч-
ња ци из та мо шњих пен зиј ских фон до ва већ
су, на и ме, из не ли ра чу ни цу по ко јој не ко ко
да нас има 37 го ди на, на пен зи ју по сле др жав-
не слу жбе мо же да ра чу на тек кад на пу ни 70,
а не ко ко се упра во за по слио у сво јој 21. го-
ди ни, тек кад на вр ши 75.

Све у све му, ре фор ма је ве ро ват но нај бо-
ље опи са на у јед ној ре че ни ци: ра ди ће се
ду же, упла ћи ва ти ви ше, а до би ја ти ма ње.
Ре сор ни ми ни стар Лејн Дан кан Смит упр кос
то ме твр ди да је но ви си стем бо љи јер је „јед-
но став ни ји”, на су прот прет ход ном ко ји је био
„ха о ти чан”.

У се ри ји ло ших ве сти са пен зиј ског фрон та,
Бри тан ци ма је, као ме лем на ра ну, сер ви ра на
и јед на до бра, јер је ре фор мом пред ви ђе но
да се за др жав ну пен зи ју пр ви пут ква ли фи-
ку ју и мај ке ко је су због не ге де це пре ки ну ле
ка ри је ру и због то га ни су ис пу ња ва ле услов
од ми ни мум 30 го ди на рад ног ста жа.

Тим мај ка ма ће уства ри би ти вра ће но оно
што им је до сад би ло узи ма но: око 40 фун ти
(50 евра) не дељ но. Од 2015. оне ће има ти
пра во на пу ну основ ну пен зи ју ко ју обез бе-
ђу је др жа ва: 140 фун ти (175 евра) не дељ но,
што зна чи да се њи хо ва при ма ња по ве ћа ва ју
за у про се ку 2.000 фун ти (2.500 евра) го ди-
шње.

Али, да ли ће ово по ква ри ти не ки „ђа во у
де та љи ма”, ви де ће се тек кад вла да об ја ви пу-
ни текст ре форм ског до ку мен та, што се оче-
ку је сле де ћих не де ља.

М. Бе кин

НЕ ЗА ДО ВОЉ ССТТВО О РЕР  ФФОР ММАА МАМААА У У ВВЕ ЕЛИЛИЛЛИЛ  ККККОЈОЈ БББРИРИИРИРИТ Т Т ТА А ААНИНИНИИ ЈЈ ЈИИИИИ

У пен зи ју са 80
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хроника

УГе рон то ло шком цен тру
Кру ше вац, ис под Баг да ле,
бо ра ви и Ми лош Ми лић,

офи цир ЈНА у пен зи ји. Иако
тро ши 74. го ди ну жи во та, Ми-

лош не зна шта је то до са да. Са
су пру гом Стан ком че сто оде до
пи ја це да ку пи не што во ћа и

по вр ћа и по треб не на мир ни це 
да би при пре ми ли не ко је ло за 
сво ју ду шу, али и за уну ке и пра-
у ну ку Ђи ну ко ји их че сто по се-
ћу ју.

Док је ра дио, Ми лош се ак-
тив но ба вио пи са њем по е зи је 
и про зе, а сво је ра до ве об ја-

вљи вао је у број ним ли сто ви ма 
и ча со пи си ма. Та га па си ја још 
ни је на пу сти ла. Че сто се ла ти 
олов ке и па пи ра да му иде је и 
ми сли сро че не у ма шти не би 

по бе гле, а да су му де ла вред на 
до каз су и на гра де са кон кур са 
за ли те рар но ства ра ла штво Ге-

рон то ло шког цен тра „Срем” из
Ру ме – дру го ме сто про шле и
пр во ме сто ове го ди не.

Ми лош има још љу ба ви. Као
де чак на се лу во лео је да га ји

воћ ке и да се сла ди њи хо вим
пло до ви ма. Он се и да нас др жи
сти хо ва чи ка Јо ве Зма ја „где год

Пла нин ски вр хо ви и реч ни
из во ри од вај ка да су сма тра ни
све тим ме сти ма, ста ни шти ма
бо жан ских и мит ских би ћа. У 
Бу џа ку, под но Ми џо ра, Ђур-
ђев дан по чи ње бер бом цве ћа
и би ља, ри ту ал ним пле те њем
ве на ца на ре ци и ни зом дру гих
рад њи ве за них за раз ли чи те
пре хри шћан ске кул то ве би ља и
жи во ти ња. Ова ко очу ван оби чај
да нас се из во ди у се лу Вр тов цу,
у ће ли ји Ка пе ли ци по све ће ној
све том Ђор ђу.

Та ко је и овог про ле ћа, пр ве
су бо те по Ђур ђев да ну, у Бал та
Бе ри лов цу, на ли ва да ма по ред
Тр го ви шког Ти мо ка, по три на-
е сти пут ожи вље на тра ди ци ја
сто ча ре ња. На по чет ку је, као и
прет ход них го ди на, нај ста ри ји
чо ба нин у име оста лих по ло-
жио за кле тву да ће увек и у сва-
ко вре ме чу ва ти ста да на Ста рој
пла ни ни, а за тим су усле ди ле
спорт ске и чо бан ске игре, уоб-
ли че не у кул тур но-умет нич ки

про грам „Дух Ста ре пла ни не у 
ре чи и му зи ци”. Уче ство ва ли су 
из во ђа чи ет но му зи ке, из вор не 
во кал не гру пе и ве ли ки број на-
род них пе ва ча ама те ра.

Исто вре ме но је одр жа но и 
так ми че ње ме шта на под ми-
џор ских се ла са го сти ма из 
Кња жев ца, За је ча ра и Пи ро та у 
спре ма њу ста рих је ла – „за тор 
и двор”. На тр пе за ма се на шао 
ве ли ки број ста рих је ла: па суљ 

са мај чи ном ду ши цом, ва суљ-
ни ца, по сна су ва пу ње на па-
при ка, мо ру зни ца, пи та зе ља-
ни ца, ба ни ца од су ка не ко ре, 
а би ран је и нај у ку сни ји сир, 
на да ле ко по знат спе ци ја ли тет 
бел муж.

У кул тур но-умет нич ком про-
гра му пр во ме сто за у зе ла је 
Тех нич ка шко ла из Жа гу би це, 
дру го Удру же ње пен зи о не ра 
из Кња жев ца, а на тре ће ме сто 

се пла си ра ло КУД „Сло га” из
Вра жо грн ца, чи јим чла но ви ма
је при па ло при зна ње за нај бо-
љу јаг ње ћу чор бу. Нај у ку сни ји
бел муж на пра вио је Алек сан-
дар Ћи рић из Вр тов ца, а нај-
бо љи сир је из Ет но удру же ње
Со ко ба ња. За ле ко ви то би ље и
нај бо љи про из вод од шум ских
пло до ва на гра ђен је Не бој ша
Ми ло је вић из Со ко ба ње.

Удру же ње пен зи о не ра из
Кња жев ца, ко је је осво ји ло дру-
го ме сто у из во ђе њу про гра ма и
при пре ма њу ста рин ских је ла и
ет но из ло жбе, до би ло је и спе-
ци јал ну за хвал ни цу за стал ност
у уче шћу.

Био је ово још је дан од по ку-
ша ја да се са чу ва ју ста ри оби ча-
ји и бо га та тра ди ци ја кња же вач-
ког кра ја. Ова кве ма ни фе ста ци-
је, ка жу ме шта ни и го сти, отва-
ра ју мо гућ ност за при ди за ње
оста ре лих се ла и на леп на чин
пред ста вља ју за ви чај и Ср би ју.

Д. Ђор ђе вић

ТРИ НА Е СТИ ЂУР ЂЕВ ДАН СКИ СУ СРЕ ТИ НА СТА РОЈ ПЛА НИ НИ

Ожи вље на тра ди ци ја сто ча ре ња

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР КРУ ШЕ ВАЦ

Ми лош не зна за до са ду

Кајсије ће оволике да порасту – Милош, Станка и праунука ЂинаМи лош има различите таленте
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У про сто ри ја ма Кул тур но-умет-
нич ког цен тра „Пе те фи Шан дор”, у 
Но вом Са ду, не дав но је ор га ни зо-
ван су срет кул тур но-умет нич ких 
дру шта ва је да на ест на ци о нал них 
за јед ни ца Вој во ди не под на зи вом 
„Ами цис”.

Те о до ра Мар тон Ба линд, пред-
сед ни ца цен тра „Пе те фи Шан дор”, 
ис та кла је да је ово пр ви су срет 
кул тур них цен та ра на ци о нал них 
ма њи на са те ри то ри је Но вог Са-
да ко ји ак тив но ра де, и да се на да 
да ће по ста ти тра ди ци о на лан.

Ма ни фе ста ци ји су при су ство-
ва ли Вик тор Не до пас, ам ба са дор 
Ре пу бли ке Укра ји не у Ср би ји, 
Зол тан Вар га Ха со нич, за ме ник 
ам ба са до ра Ре пу бли ке Ма ђар-
ске у Ср би ји, Ми ло рад Ђу рић, по-
кра јин ски се кре тар за кул ту ру и 
ин фор ми са ње, и Игор Па вли чић, 
гра до на чел ник Но вог Са да.

– Вој во ди на и Но ви Сад пред-

ста вља ју Евро пу у ма лом јер на
овом про сто ру жи ви 26 на ци о-
нал них за јед ни ца, док је чак шест
је зи ка у слу жбе ној упо тре би. Са-
вр шен склоп раз ли чи тих кул ту ра
и тра ди ци ја је нај ве ће бо гат ство
на шег гра да – на гла сио је Ми ло-
рад Ђу рић.

У за ни мљи вом про гра му на-
сту пи ли су фол клор ни и ин стру-
мен тал ни ан сам бли, хо ро ви и
ре ци та то ри кул тур но-умет нич-
ких дру шта ва, а у цен тру „Пе те фи
Шан дор” овим по во дом је отво-
ре на и из ло жба руч них ра до ва и
по став ка сли ка. Д. Ко раћ

У на се љу Ве ли ко Цр ни ће (оп-
шти на Ма ло Цр ни ће), не дав но 
је отво рен пр ви клуб пен зи о не-
ра у окви ру Оп штин ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра.

Отва ра њу клу ба при су ство-
ва ли су чла но ви Ме сне ор га ни-
за ци је пен зи о не ра Ве ли ко Цр-
ни ће и број ни го сти и зва ни це.

– Ме сна ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра Ве ли ко Цр ни ће има 72 

чла на. Дра го ми је што смо ус-
пе ли да оства ри мо иде ју отва-
ра ња овог клу ба у ре ла тив но 
крат ком ро ку. За хвал ност, пр-
вен стве но ка да је у пи та њу до-
би ја ње по треб не про сто ри је, 
ду гу је мо Са ве ту МЗ Ве ли ко Цр-
ни ће, али и Оп штин ској ор га ни-
за ци ји пен зи о не ра ко ја нам је 
обе ћа ла по моћ при опре ма њу. 
Пла ни ра мо да ор га ни зу је мо 

ра зна дру же ња у клу бу, за тим
из ле те и екс кур зи је, ор га ни зо-
ва ни при јем пен зи ја, до ла зак
ле ка ра јед ном не дељ но ра ди
ме ре ња при ти ска и слич них
услу га, и мно ге дру ге ак ци је ко-
је ће олак ша ти жи вот нај ста ри-
ји ма у овом на се љу – ис та кла је
Све тла на Јо вић, пред сед ни ца
Ме сног од бо ра пен зи о не ра Ве-
ли ко Цр ни ће.

При сут не је по здра ви ла и
Дра ги ца Ми тро вић, пред сед-
ни ца Оп штин ске ор га ни за ци је
пен зи о не ра Ма ло Цр ни ће.

– Ово је пр ви клуб пен зи о не-
ра у на шој оп шти ни и част ми је
и за до вољ ство што се да нас ов-
де на ла зим. Тру ди ће мо се да и у
дру гим на се љи ма отво ри мо ова-
кве про сто ре, да би пен зи о не ри
мо гли да се ор га ни зу ју и дру же
ка ко же ле. Мно ги ми сле и го во ре
да је ста рост те шка али, ве руј те
ми, мо же да бу де ве о ма ле па уз
ма ло тру да и же ље. При мер за то
су пен зи о не ри из Ве ли ког Цр ни-
ћа, ко ји су до бро ор га ни зо ва ни и
има ју ве о ма до бар про грам ра да.
Оп штин ска ор га ни за ци ја ће им
по мо ћи ко ли ко бу де мо гла – ре-
кла је Дра ги ца Ми тро вић.

Клуб пен зи о не ра Ве ли ко Цр-
ни ће отво ри ли су, све ча ним
пре се ца њем тра ке, нај ста ри ји
чла но ви ове ор га ни за ци је, Љу-
би на Ми ло ва но вић и Ми о драг
Мом чи ло вић.

З. Сто ја но вић

НО ВИ САД

Пр ви су срет дру шта ва
на ци о нал них за јед ни ца

У ВЕ ЛИ КОМ ЦР НИ ЋУ ОТВО РЕН КЛУБ ПЕН ЗИ О НЕ РА

За ле пу ста рост и до бро дру же ње

на ђеш згод но ме сто, ту др во по-
са ди”, па је у зад њем де лу дво-
ри шта Ге рон то ло шког цен тра 
за са дио че ти ри ста бла ја бу ка 
„пе тров ки” ко је уве ли ко ра ђа ју 
већ го ди на ма.

– За ова кво при ми тив но га је ње 
во ћа од лу чио сам се јер су воћ ке 
от пор не, не зах те ва ју оба ве зно 
оре зи ва ње ни ти тре ти ра ње хе-
миј ским сред стви ма, па се ти ме 
мо гу ба ви ти и осо бе сла бе фи зич-
ке кон ди ци је и ло ши јег здра вља 
– ка же нас са го вор ник.

По ред ста за за шет њу и клу па 
за од мор Ми лош је за са дио де-
се так жбу но ва ри би зли ко је су 
ве о ма де ко ра тив не, али је њих 
на жа лост на је зда биљ них ва ши 
ско ро уни шти ла. За са дио је и 
два де се так ба штен ских бре са ка 
и две ка ле мље не кај си је.

Већ је ни кло и не ко ли ко вр-
ста тре ша ња од је се нас уко па-
них ко шти ца.

Све ово Ми лош је учи нио за 
до бро бит свих ко ји у Ге рон-
то ло шком цен тру жи ве или 
ће жи ве ти. Оче ку је да му се и 
дру ги ко ри сни ци при дру же, да 
ужи ва ју и да се ра ду ју док пра те 
ка ко се воћ ке раз ви ја ју.

М. Че лар
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пензионерски кутак

КА ЛЕ НИЋ

Фе сти вал хо ро ва
Шу ма диј ске епар хи је

У пор ти ма на сти ра Ка ле нић код Ре ков ца одр жан је фе сти-
вал хо ро ва Епар хи је шу ма диј ске. Чла но ви де вет хо ро ва из ве-
ли су не ке од нај леп ших ду хов них и тра ди ци о нал них пе са ма. 
Тра ди ци о нал не игре из Шу ма ди је пред ста ви ло је Кул тур но-
умет нич ко дру штво „Зо ра” из ле вач ког се ла Жу па ње вац, ко је 
је би ло по бед ник ово го ди шњих Шу ма диј ских зим ских ига ра.

Из во ђа чи су сви ма ко ји су то га да на по се ти ли ма на стир Ка-
ле нић пру жи ли не сва ки да шњи и ве о ма за ни мљив кон церт. 
Пре по чет ка фе сти ва ла хо ро ва, епи скоп шу ма диј ски Јо ван 
слу жио је све ту ар хи је реј ску ли тур ги ју. М. С.

ПУ ТИН ЦИ

Ком пју тер на дар
Удру же ње пен зи о не ра и же на Пу ти на ца – „Пуж” је ди но је у

оп шти ни Ру ма до би ло од По кра јин ског се кре та ри ја та за рад,
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва ком пју тер на дар. У 
Скуп шти ни Но вог Са да, 19. ма ја, по клон им је уру чио по кра-
јин ски се кре тар Ми ро слав Ва син.

По кра јин ски се кре та ри јат за рад, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва рас пи сао је јав ни по зив за до де лу ком пју-
те ра на ко ји су мо гла да се ја ве се о ска удру же ња же на са те-
ри то ри је АП Вој во ди не. Циљ тог по зи ва је био да се тех нич ки
уна пре ди и оса вре ме ни опре мље ност ових се о ских ор га ни-

за ци ја. Про је кат за Пу тин це на пи са ла је чла ни ца Удру же ња
Је ле на Бје лош, са зна је мо у „Пу жу”.

Укуп но је по де ље но 38 ком пју те ра, а при сут ни ма се, по ред
Ва си на, обра тио и Ду шко Јо ва но вић, ди рек тор Кан це ла ри је
за ин клу зи ју Ро ма.

Ис пред Удру же ња „Пуж” све ча но сти у Скуп шти ни Но вог Са-
да при су ство ва ле су Је ле на Бје лош, Ка ти ца Три фић, Ива на Ра-
ду ло вић и Ива на Пе ја ко вић. Ј. Б.

ВО ДОВ ЦВО ЖДО ВАЦ

Ми има мо нас
Ак тив же на бе о град ске оп шти не Во ждо вац ак тив но уче-

ству је у про јек ту „Ми има мо нас“, а је дан од зна чај них сег-
ме на та ра да су кул тур но-за бав не ак тив но сти.

У окви ру тих ак тив но сти Во ждов чан ке су до би ле и по зив
да при су ству ју кон цер ту Драг сто ра озбиљ не му зи ке, ко ји је
22. ма ја одр жан у са ли Скуп шти не гра да Бе о гра да.

На про гра му су би ла де ла Зол та на Ко да ја, Ро бер та Шу-
ма на и Кло да Де би си ја, а мла ди из во ђа чи Вла ди мир Па-
вло вић, ви о лон че ло, и Ива на Ка рај ков, кла вир, оста ви ли
су по се ти о це без да ха и по твр ди ли свој ве ли ки та ле нат и
на дах ну ће.

Ак тив же на Во ждов ца за хва лан је на овом по зи ву јер је
то би ло див но ве че у ко ме су ужи ва ле. Во ждов чан ке се на-
да ју да ће убу ду ће овај вид ра да Ак ти ва же на кроз ор га-
ни зо ва но пра ће ње кул тур но-за бав ног жи во та у Бе о гра ду
би ти све до ступ ни ји пен зи о не ри ма ко је ова вр ста му зи ке
за ни ма.  В. М.

Пен зи о не ри Жи то ра ђе пла ни ра ју да и ове го ди не ор га ни-
зу ју ви ше из ле та и по се те број на ме ста у Ср би ји. На тај на чин
на ста вља се ак ци ја упо зна ва ња до мо ви не.

Пр ви у ни зу ово го ди шњих из ле та од вео је Жи то ра ђа не до јед-
ног од на ших нај леп ших ме ста за од мор – до Вр њач ке Ба ње.

– На јед но днев ни из лет до Вр њач ке Ба ње пу то ва ло је ви ше
од 70 на ших чла но ва. Осим са ме Ба ње, има ли смо при ли ку да
се упо зна мо и са кул тур ним и исто риј ским зна ме ни то сти ма тог
кра ја – ре кли су нам у ов да шњој оп штин ској ор га ни за ци ји пен-
зи о не ра.

До кра ја го ди не пен зи о не ре из Жи то ра ђе че ка још 16 из-
ле та. Ж. Д.

ЖИ ТО РА ЂА

По се та Вр њач кој
Ба њи
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КИ КИН ДА

По бра тим ско дру же ње
У д р у  ж е  њ а 

пен зи о не ра оп-
шти на Вр шац и 
Ки кин да по бра-
ти ми ла су се 
пре пет на е стак 
го ди на. Та ко су 
Вр шча ни ода ли 
при зна ње сво-
јим ис пи сни-
ци ма Ки кин-
ђа ни ма, чи је је 
Кул тур но-умет-
нич ко дру штво 
„Сун ча на је-
сен” умно го-
ме до при не ло 
осни ва њу КУД 
„Пен зи о нер” у 
Вр шцу.

Ова са рад ња је на ста вље на и ме ђу соб ним по се та ма, те је 
17. ма ја гру па од 49 пен зи о не ра из вр шач ке оп шти не го сто ва-
ла у Ки кин ди. До ма ћи ни су во ди ли го сте у раз гле да ње „Су ва-
че” (мли на ко ји су не ка да по кре та ли ко њи), у ате ље Ин тер на-
ци о нал ног сим по зи ју ма скулп ту ра од те ра ко те „Те ра”, за тим 
у ма на стир Све та тро ји ца, а ви де ли су и ре пли ку ма му ти це 
„Ки ка” из ло же ну у дво ри шту На род ног му зе ја.

По сле за јед нич ког руч ка у ки кинд ском До му пен зи о не ра, 
чла но ви кул тур но-умет нич ких дру шта ва го сти ју и до ма ћи на 
упри ли чи ли су за ба ван про грам.  С. З.

УБ

Го ди шњи ца ак ти ваГ
же на

Уб је ва ро ши ца у бли зи ни Ва ље ва у ко јој до пре го ди ну да-
на нај ста ри је жи тељ ке ни су има ле сво ју ор га ни за ци ју. 

Не дав но су уб ске пен зи о нер ке про сла ви ле го ди шњи цу 
осни ва ња ак ти ва и по во дом то га ор га ни зо ва на је ма ла све-
ча ност. Сла вље ни це су, у на род ним но шња ма, под се ти ле 
при сут не ка ко се не ка да дру жи ло на се о ским пре ли ма, уз 
вре те на и пре сли це и ста ре на род не пе сме и ша ле. По сле то-
га је ор га ни зо ва на игран ка на ко јој су се Убљан ке уз пе сму и 
игру ве се ли ле до зо ре. З. Ч.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

За ба ве, ро ђен да ни, Забаве, рођендани,
из ле ти...

Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев-
ске Па лан ке сва ке дру ге сре де у свом клу бу за од мор и ре-
кре а ци ју ор га ни зу ју ве чер ње за ба ве на ко ји ма се, уз му зи ку 
и пи ће, ле по дру же. Та ко ђе, Ак тив же на при Оп штин ској ор-
га ни за ци ји пен зи о не ра, са пред сед ни цом Жив ком – Ми цом 
Ђур ђе вић, јед ном ме сеч но ор га ни зу је и про сла ве ро ђен да-
на за ста ри је Па лан ча не.

Ина че, по ред ре дов них ак тив но сти око на бав ке огре ва 
и па ке та са на мир ни ца ма, ру ко вод ство пен зи о нер ске ор-
га ни за ци је у гра ду на Ја се ни ци тру ди се да за члан ство ор-
га ни зу је јед но днев не из ле те и екс кур зи је. Уз, то ре дов но се 
оби ла зе бо ле сни, не по крет ни и со ци јал но нај у гро же ни ји 
пен зи о не ри, ко ји ма се уру чу је и скром на по моћ. Сл. К.

СВР ЉИГ

Ју би леј Ра ди ја
„Бу ба ма ра”

Ра дио „Бу ба ма ра” Свр љиг, пр ви при ват ни ра дио у ју го и сточ-
ној Ср би ји, 13. ма ја ове го ди не обележиo је две де це ни је по сто-
ја ња. Да нас, на кон 20 го ди на ра да, ова ме диј ска ку ћа је са вре-
ме на и мо дер на ра дио ста ни ца ко ја еми ту је про грам 24 ча са.

– Пра те ћи по тре бе на ших слу ша ла ца еми ту је мо ин фор ма-
тив не, по ли тич ке, обра зов не, деч је, кул тур не, спорт ске и му-
зич ке еми си је. На кон кур су РРА до би ли смо фре квен ци ју УКТ 
ФМ 96,5 MHz. Тре нут но на шим пре дај ни ком по кри ва мо око 
75 од сто те ри то ри је оп шти не Свр љиг, а про грам Ра ди ја „Бу ба-
ма ра” пре ко ин тер не та слу ша се у це лом све ту – ка же за наш 
лист Јо ви ца – Јо ца Ми ла ди но вић, ди рек тор „Бу ба ма ре”.

На скром ној све ча но сти у при су ству рад ни ка и са рад ни ка 
по слу же на је и ро ђен дан ска тор та. С. Ђ.
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Не дав но сам ов де у Кра ко ву, где жи вим ско-
ро две де це ни је, пр ви пут до био и про чи тао ва-
ше но ви не „Глас оси гу ра ни ка”. Ни сам ни знао да 
та кав ча со пис из ла зи, и још га пен зи о не ри до-
би ја ју бес плат но на кућ ну адре су. Ствар но је то 
по тез за сва ку по хва лу. Не знам ко ли ко лист већ 
из ла зи, али ја сам ствар но био оду ше вљен кад 
сам га до био и на дам се да ћу и убу ду ће мо ћи да 
до ла зим до ње га и да га чи там по што има мно го 
за ни мљи вих те ма и вре ди га чи та ти. У Пољ ској 
има до ста на ших пен зи о не ра и знам да би сви 
они во ле ли да до би ја ју и чи та ју ваш лист, ра до 
би и пла ти ли за то, са мо не знам да ли је то из во-
дљи во и ка ко би се то мо гло ор га ни зо ва ти. Ако 
по сто ји би ло ка ква мо гућ ност да ов де на не ки 
на чин при мам лист, ја бих био вр ло за хва лан за 
то. Спре ман сам и на то да, ако то ика ко мо же 
да се ор га ни зу је, ме ни ша ље те ви ше при ме ра ка 
„Гла са оси гу ра ни ка”, а да ја по сле про сле ђу јем 
на адре се срп ских пен зи о не ра ов де у Пољ ској, 

јер знам да би сви во ле ли да чи та ју ова кве но ви-
не из сво је зе мље.

По што сам се и сам ба вио но ви нар ством, мо гу 
по вре ме но и да на пи шем не што одав де из Пољ-
ске за ва ше но ви не, да упо ре дим њи хов и наш
пен зиј ски си стем, на при мер. Ов де се во ди ла кам-
па ња да се сма ње по треб не го ди не жи во та за од-
ла зак у пен зи ју, али ни је ус пе ла, та ко да му шкар ци
мо ра ју да ра де до 67, а же не до 65 го ди на.

Ина че, жи вот у Пољ ској ни је баш лак, има до-
ста не за по сле них, ску по ћа је та ко ђе при лич на,
пен зи је ми ру ју, пла те ни су баш ве ли ке... Ипак је
зе мља ус пе ла да од бра ни сво ју ва лу ту, злот, и
још се до ста до бро др жи.

Ето, за пр во пи смо то ли ко, на дам се да су ове мо-
је ин фор ма ци је за ни мљи ве за ва ше чи та о це. Ме ни
је лист, да поновим, из у зет но ин те ре сан тан и на-
дам се да ћу мо ћи ре дов ни је да га чи там.

По здрав из Пољ ске,
Дра ги ша Пе тро вић, Кра ков
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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

Поздрав из Кракова

Са рад ња са стра ним
но си о ци ма оси гу ра ња

Гру па струч ња ка со ци јал ног оси гу ра ња из Ита ли је, Ма ђар ске и
Не мач ке осно ва ла је 1935. го ди не по себ ну ме ђу на род ну ор га ни за-
ци ју „Ме ђу на род ни кон грес струч ња ка со ци јал ног оси гу ра ња”. Та
ор га ни за ци ја одр жа ла је свој пр ви са ста нак 16. ма ја 1935. у згра-
ди ма џар ског Сре ди шњег за во да за со ци јал но оси гу ра ње у Бу дим-
пе шти. На ред не, 1936. го ди не одр жан је дру ги са ста нак ове ор га-
ни за ци је од 4. до 8. сеп тем бра у Дре зде ну, ко ме су при су ство ва ли
струч ња ци со ци јал ног оси гу ра ња из Не мач ке, Ита ли је, Аустри је,
Ни зо зем ске, Ру муњ ске, а на ко ме су би ла рас пра вља на сле де ћа пи-

та ње: ме ђу др жав ни од но си со ци јал ног оси гу ра ња, по пу лар ност
со ци јал ног оси гу ра ња, здрав стве на слу жба у со ци јал ном оси гу-
ра њу, и ад ми ни стра ци ја со ци јал ног оси гу ра ња. Тре ћи са ста нак 
одр жан је од 18. до 22. ма ја 1938. у Бе чу, ко ме су при су ство ва ли
пред став ни ци струч ња ка со ци јал ног оси гу ра ња Не мач ке, Лук-
сем бур га, Пољ ске, Ни зо зем ске, Ру муњ ске, Ма џар ске, Ита ли је и
Шви цар ске, а на ко ме се рас пра вља ло о си сте му ле кар ске слу жбе
и о пра ви ма ле ка ра у со ци јал ном оси гу ра њу, на да ље о ста ра њу за
здра ве као јед но ме од за да та ка со ци јал ног оси гу ра ња и ко нач но
о ула га њу имо ви не но си о ца со ци јал ног оси гу ра ња. На ши струч-
ња ци со ци јал ног оси гу ра њу ни су још узе ли уче шћа у ра ду ових 
кон гре са.

(Пет на ест го ди на сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни-
ка, За греб, 1938)

Да ни раз го во ра са
дру гим др жа ва ма

Основ на де лат-
ност За во да за со ци-
јал но оси гу ра ње је
оба вља ње струч них
по сло ва и по сло ва
др жав не упра ве у
обла сти со ци јал ног
оси гу ра ња. Она се
оства ру је кроз оба-
вља ње струч них
по сло ва и по сло ва
др жав не упра ве ко-
ји се од но се на при-
ме ну ме ђу на род них уго во ра о со ци јал ном оси гу ра њу; оба вља ње
струч них по сло ва и по сло ва др жав не упра ве ко ји се од но се на из-
ра ду ад ми ни стра тив них уго во ра за при ме ну ме ђу на род них уго во ра
о со ци јал ном оси гу ра њу, као и на дру ге по сло ве. За вод за со ци јал но
оси гу ра ње, као ор ган за ве зу Ре пу бли ке Ср би је, одр жа ва раз го во ре
са ор га ни ма за ве зу дру гих др жа ва ра ди раз ма тра ња и ре ша ва ња
пи та ња и про бле ма при ли ком спро во ђе ња спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу. Та ко су, 21. и 22. фе бру а ра ове го ди не, одр жа ни раз го во-
ри ор га на за ве зу Ср би је и Сло ве ни је у обла сти здрав стве ног оси гу-
ра ња, а сре ди ном мар та раз го во ри струч ња ка из Ср би је и Бу гар ске
у обла сти здрав стве ног оси гу ра ња, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња и оси гу ра ња за слу чај не за по сле но сти.

Од 19. до 23. мар та тра ја ли су Ин тер на ци о нал ни да ни раз го-
во ра из ме ђу Ср би је и Не мач ке, а по чет ком апри ла одр жа ни су и
раз го во ри ор га на за ве зу Ср би је и Тур ске у обла сти здрав стве-
ног оси гу ра ња, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и оси гу ра-
ња за слу чај не за по сле но сти. Се ми нар о уред ба ма Европ ског
пар ла мен та и Са ве та Европ ске уни је у обла сти со ци јал ног оси гу-
ра ња (здрав стве но оси гу ра ње) био је 11. и 12. апри ла. Од 24. до
26. апри ла оба вље ни су раз го во ри до ма ћих струч ња ка и ти ма из
Не мач ке у обла сти ПИО, а у исто вре ме и Ин тер на ци о нал ни да ни
раз го во ра из ме ђу на ше др жа ве и Аустри је. Ј. О.
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Од ре ђи ва ње нај ни жег из но са
пен зи је

Стаж оси гу ра ња и по љо при вред на 
пен зи ја

Вој на књи жи ца и утвр ђи ва ње ста жа 
оси гу ра ња

При о ри тет у оси гу ра њу
– рад ни од нос

?П. Ча нак, Бе о град: На вр шио сам 65 го ди на жи во та кра јем 
ја ну а ра 2012. го ди не. У Ср би ји сам оства рио 15 го ди на 
и се дам ме се ци ста жа, а у Хр ват ској имам око 19 го ди на 

пен зиј ског ста жа. Да ли имам пра во у Ср би ји на са мо стал ну 
нај ни жу пен зи ју, без ве зи ва ња за хр ват ски део, јер та нај ни жа 
пен зи ја из но си пре ко 12.000 ди на ра, а ја сам по при вре ме ном 
ре ше њу до био пен зи ју од 6.927 ди на ра? Да ли ми је ста ро сна 
пен зи ја у Ср би ји пра вил но об ра чу на та?

?Сми ља Бран ко вић, По лој це: Ба вим се ис кљу чи во по љо-
при вре дом. Ко ли ко би ми тре ба ло го ди на ста ро сти да бих
до би ла по љо при вред ну пен зи ју и ко ли ко тре ба да имам

упла ће ног пен зиј ског ста жа? Ро ђе на сам 1954. го ди не.

?Ми ло рад Пан тић, Но ви Бе о град: Да ли слу же ње вој ног
ро ка има ути ца ја на ви си ну пен зи је, тј. да ли има не ког
ути ца ја на пен зи о ни са ње? Уко ли ко вој ни рок не ће про-

ме ни ти ви си ну пен зи је и без ути ца ја је, би ло на по ве ћа ње или
сма ње ње пен зи је, би ло да је од слу жен вој ни рок или не, мо је
пи та ње је ко ја је свр ха тра же ња вој не књи жи це уз до ку мен та-
ци ју при ли ком под но ше ња зах те ва за пен зи ју?

?Сте ван Мир ко вић, Бе о град: При вре ме ним ре ше њем од 7.
7. 2011. го ди не утвр ђе но ми је пра во на ин ва лид ску пен-
зи ју по чев од 1. 4. 2011. Пен зиј ски стаж по овом ре ше њу

ми је 36 го ди на и 9 ме се ци, док је мој ствар ни стаж 39 го ди на
и 10 ме се ци јер сам не пре кид но био у рад ном од но су. Пре гле-
дом ли сте за ра да и лич них ко е фи ци је на та при ме тио сам да ми
не до ста ју три го ди не рад ног ста жа од 2006. до 2008. го ди не. У 
том пе ри о ду сам ра дио у две дру штве не фир ме, а раз лог не-
при зна ва ња тог ста жа је што ни су упла ће ни до при но си за те
го ди не. На по ми њем та ко ђе да сам у пе ри о ду од 1998. до 2011.
го ди не оба вљао и са мо стал ну де лат ност, и то до 1998. до 2008.
го ди не из стал ног рад ног од но са, а од 2009. го ди не па до од ла-
ска у пен зи ју ра дио сам ис кљу чи во као са мо стал ни при вред ни
пред у зет ник. За све вре ме оба вља ња са мо стал не де лат но сти
ре дов но сам упла ћи вао сво је оба ве зе пре ма Фон ду ПИО. За то
сам и оче ки вао да ће ми у об ра чун ви си не пен зи је ући и већ
по ме ну те спор не го ди не од 2006. до 2008. го ди не са из но си ма
за ра да и осно ви ца ма за ко је сам пла тио до при но се. Мо лим да
ми са ве том по мог не те ка ко да ко нач но ре шим мој про блем.

Од го вор: У Ср би ји пра во на 
нај ни жи из нос пен зи је мо гу сте-
ћи и ко ри сни ци ино стра не пен-
зи је ко ји део пен зи је при ма ју у 
Ср би ји, под усло вом да има ју и 
пре би ва ли ште у Ср би ји. Дру ги, 
ва жни ји услов за од ре ђи ва ње 
нај ни жег из но са пен зи је је да 
збир Ва ше пен зи је из Хр ват ске 

са де лом пен зи је из Ср би је не
пре ла зи из нос нај ни жег из но са
пен зи је. Прет по став ка је да Ви
не ис пу ња ва те овај дру ги услов
из чл. 77 За ко на о ПИО, тј. да
збир Ва ших пен зи ја из Хр ват ске
и Ср би је пре ла зи из нос нај ни же
пен зи је ко ји тре нут но из но си
12.645,26 ди на ра.

Од го вор: За оси гу ра ни ке по-
љо при вред ни ке ва же исти усло-
ви за од ла зак у ста ро сну пен зи ју
као и за оста ле оси гу ра ни ке. За
оси гу ра ни ка же ну ти усло ви су
за са да 60 го ди на жи во та и ми-
ни мум 15 го ди на ста жа оси гу ра-
ња. Из Ва шег пи сма се не ви ди
да ли сте уоп ште при ја вље ни на
по љо при вред но оси гу ра ње и од
ка да, као и да ли сте до са да пла-
ћа ли до при но се за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње. Сва ка ко
тре ба на по ме ну ти да до при нос

за ПИО тре ба да бу де упла ћен
за све вре ме од ка да сте при ја-
вље ни на по љо при вред но оси-
гу ра ње, о че му еви ден ци ју во ди
По ре ска упра ва на те ри то ри ји
оп шти не где има те пре би ва ли-
ште. Уко ли ко до при но си ни су
пла ће ни у це ло сти, а ис пу ња ва-
те услов за ста ро сну пен зи ју по
го ди на ма жи во та и упла ће ним
до при но си ма за ми ни мум ста жа,
дуг на име не у пла ће них до при-
но са на пла ти ће се кроз об у ста ву
1/3 пен зи је.

Од го вор: Вре ме слу же ња вој-
ног ро ка не ма ди рект ног ути ца ја 
на ви си ну пен зи је, као ни чи ње-
ни ца да не ко ни је слу жио вој ску. 
Раз лог због ко га се уз зах тев за 
пен зи ју тра жи и ко пи ја вој не књи-
жи це је сте чи ње ни ца да ка да је 
не ко од ла зио на слу же ње вој ног 
ро ка из рад ног од но са, по сло да-
вац че сто ни је тог рад ни ка од ја-
вљи вао са оси гу ра ња или су од-
ја ве, па и при ја ве, ако су под не те, 
би ле са по гре шним да ту мом. Ина-
че, вре ме слу же ња вој ног ро ка се 
не при зна је у стаж оси гу ра ња по 
За ко ну о ПИО. Ка да је у прак си 
уоче на ова не пра вил ност ко ју су 
фир ме пре ви де ле, од та да се ре-
дов но уз зах тев за пен зи ју тра жи 

и ко пи ја вој не књи жи це да би се
ис кљу чи ла мо гућ ност по гре шно
при зна тог ста жа оси гу ра ња. У 
од ре ђе ним си ту а ци ја ма ова чи-
ње ни ца мо же ути ца ти и на при-
зна ва ње, од но сно не при зна ва ње
пра ва на пен зи ју. На при мер, ако
је оси гу ра ник му шка рац под нео
зах тев за ста ро сну пен зи ју, а има
40 го ди на ста жа оси гу ра ња и ма-
ње од 65 го ди на, ако би се ис по-
ста ви ло да је у тих 40 го ди на об-
ра чу на то вре ме слу же ња вој ног
ро ка у це ли ни или де ли мич но,
мо ра ли би смо да оспо ри мо пра-
во на пен зи ју. У сва ком слу ча ју
ова кав пре вид по сло дав ца до во-
ди до ко рек ци је утвр ђе ног ста жа
оси гу ра ња.

Од го вор: Код при зна ва ња 
ста жа оси гу ра ња уоп ште, а на-
ро чи то код при зна ва ња пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, по сто је при о ри те-
ти у оси гу ра њу. При о ри тет у 
оси гу ра њу је за по сле ност, тј. 
рад ни од нос, а по сле ове вр сте 
оси гу ра ња по при о ри те ту до ла-
зи оси гу ра ње по осно ву са мо-
стал не де лат но сти, па на кра ју 
по љо при вред но оси гу ра ње. У 
ко јој вр сти оси гу ра ња се на ла-
зи не ки оси гу ра ник опре де љу је 
при ја ва на оси гу ра ње, а не да 
ли је за то оси гу ра ње пла ћен 
до при нос или не. Ка ко сте Ви у 
спор ним го ди на ма би ли оси гу-
ра ник за по сле ни, то што сте у 
исто вре ме би ли и оси гу ра ник 
са мо стал них де лат но сти је без 

ути ца ја јер оси гу ра ње по осно-
ву са мо стал не де лат но сти је са-
мо до пун ско оси гу ра ње све док
сте би ли оси гу ра ник за по сле ни.
Оног мо мен та ка да сте пре ста-
ли да бу де те за по сле ни по ста ли
сте оси гу ра ник са мо стал них де-
лат но сти. Из ових раз ло га ни је
би ло мо гу ће за спор не го ди не
узе ти осно ви це оси гу ра ња на
ко је сте пла ћа ли до при но се јер
ни је пла ћен до при нос на за ра де
из истог пе ри о да, а по при о ри-
те ту оси гу ра ња Ви сте та да би ли
оси гу ра ник за по сле ни. Тек ка да
бу ду пла ће ни до при но си на за-
ра де, би ће при знат стаж, као и
збир за ра да и осно ви ца на ко је
сте пла ћа ли до при но се, а ко-
је ће би ти са став ни део Ва шег
пен зиј ског осно ва.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
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СКАНДИНАВКА

По се ја не ми сли
Она зна шта хо ће, а он не зна шта она зна.
Не ком је жи вот у ве ли ком де лу му ка, а не ко је за-

до во љан и ма лим де лом.
Мно ги љу ди пре це њу ју сво је мо гућ но сти, мно ги их

пот це њу ју, та ко да ни ко ни је ре а лан.
Са њам да по се тим Аме ри ку. А он да се про бу дим

и са њам отво ре них очи ју да при мам пла ту на вре ме.
По ли тич ки је ко рек тан. Кра де са мо у свом кра ју.
Гле дао би он сво ја по сла, да има по сао.
Мо гу да ми пљу ну под про зор. То ле ран тан сам чо век.
Рад је мо жда ство рио чо ве ка, али не у Ср би ји.
Љу ди ме чи та ју, же не ме во ле. Са мо да не бу де обр ну то.

Не вен Ши ја ков

Ми са о не на пра ве
Да нас ни ри ба ри ма не тре ба ве ро ва ти на реч.
На ма је до бро по знат и пра вац кре та ња на су ми це.
Про па да мо и да ље, али ће мо то бре ме из не ти до

кра ја.
На уч на са зна ња су дав но на пу ште ни на род ни оби ча-

ји.
Из вр ну те чи ње ни це при ка зу ју исти ну пре ма на-

шим по тре ба ма.
Са мо зва нич не гла си не мо гу ала па ча ма да за пу ше

уста.
Смак све та је про ла зна по ја ва за бе смрт ни ке.
Па ли смо на ни ске гра не, и то се већ уко ре ни ло.

Ву ко са ва Ден чић
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– да се нај ве ћа свет-

ор га ни зу је јед ном у де-

– да је Хо лан ди ја нај ве-

та, а чу ве на Хо ланд ска бер за цве ћа у Алс ме ру го ди шње убе-

– да су ор хи де је дру га по ве ли чи ни 

аме рич ких до ла ра.

ска из ло жба цве ћа одр-

сет го ди на и при вла чи број не ту ри сте из це лог све та.

ћи из во зник цве ћа у све-

ре про мет ко ји пре ма шу је че ти ри ми ли јар де евра.

по ро ди ца ме ђу цвет ни ца ма – бо та ни ча-

жа ва, на рав но, у Хо лан-

х ту? Она цве ћем са сво јих 

ри при зна ју око 1.000 ро до ва с 25.000 до 

ди ји, у ме сту Вен ло? Ова 

план та жа обез бе ђу је чак 

30.000 вр ста – али да и по ред то га спа да ју у нај ску пље цве-

је дин стве на из ло жба се 

80 од сто свет ског про ме-

то ве? Нај ви ша це на по стиг ну та за јед ну ор хи де ју је 202.000 
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Од скоч на да ска
Ми је смо ра зум ни али као па мет ни ји увек по пу шта мо.
Ка да сам са знао да је жи вот веч но са пли та ње, под мет нух му и ја

но гу.
Ба ти на има два кра ја. Онај дру ги је за нас био фа та лан.
Тек ка да су ме ста ви ли из ме ђу че ти ри зи да схва тио сам да мо ји

афо ри зми има ју књи жев ну вред ност.
Ла ко је то пу зу ка да је у ру ка ма бу здо ва на.
Оно што не по пи ше вра не, до ку су ри од лив мо зго ва и оста до ше

пра зне гла ве.
Аб ди ци рао је ум. Ваљ да ни је мо гао да под не се вла да ви ну

глу по сти.
Што ти је иде о ло ги ја! Гла дан си том без гра нич но ве ру је.
Ни су то гре шке из про шло сти, ове су та зе и ква ли тет ни је.
Чи сто ћа обра за огле да се у пра зним џе по ви ма.
Ми ука пи ра мо тек ка да нас куц ну у че ло.
За фре не ти чан апла уз по треб не су уве жба не ру ке.
Не тре ба тра жи ти из лаз. На гр ну ће сви кроз ње га.
Из уста му је по ле те ла реч. За њом је по ле те ла гла ва.
Пре ту рам по да ска ма. Тра жим од скоч ну.
По стао сам бес кич ме њак. Чик да ви дим ка ко ће те ме сло ми ти.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

(Х)умор не ми сли о ле то ва њу
Вре ме је да ми сли мо на ле то ва ње. А да ли ће мо ићи, то је

дру га те ма.
Мно ги за ле то ва ње по тро ше ви ше не го за оста лих је да на ест ме-

се ци. Ле то ва ње се ви ди, а ку ћев ни тро шко ви су по ро дич на тај на.
За ле то ва ње не ма па ра са мо ко уско схва та ту реч. У ши рем

зна че њу, ле то ва ње је жи вот то ком ле та, без об зи ра да ли сте у
чу ве ном ле то ва ли шту или у свом дво ри шту.

Ишао бих на ле то ва ње и зи мо ва ње да не мам на о па ке же ље. Ле ти
бих зи мо вао, а зи ми ле то вао!

По што Сун це ове го ди не има по ја ча но зра че ње, од ма ра ћу се
у де бе лој хла до ви ни сво га ду да.

За вид не ком ши је ме ого ва ра ју за то што сам нај вред ни ји. Док они
ле ти швр ља ју по све ту, ја спре мим зим ни цу.

Ако не мо же те да уште ди те за ово ле то ва ње, ште ди те за иду-
ћу или тре ћу го ди ну. Што ду жа при пре ма, ма ње про пу ста.

Не идем на ле то ва ње јер не мо гу да се одво јим од за ви ча ја. Не
мо гу без сва ђе са ком ши ја ма ни три да на.

Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...
– да је ор хи де ја „флор де ја де” је дан од 

– да пр ве за пи се о га је њу би ља ка у ку ћи или у сак си ја ма 

– да је нај ску пљи би дер ма јер на пра-

– да се нај ве ћа ви се ћа жар ди ње ра 

шљан, бе ле ра де, али и па прат, че ти на ре и ма хо ви ну.

јје те жио 1,7 кг, а ко штао 125.000 аме рич ких до ла ра.

ља ка, укљу чу ју ћи ор хи де је, ру же, бр-

нај ре ђих и нај фа сци нант ни јих цве то ва 

на ла зи мо пре го то во 5.000 го ди на код Ки не за, а не што ка сни-

вљен у Ви јет на му, 2008. го ди не? Реч је о 

на све ту на ла зи у Лон до ну? По ста вље-

на све ту јер је флу о ре сцент не пла во-зе-

јје код Егип ћа на ко ји су ве ро ва ли да се из ла ти ца ло то са уз ди-

цвет ном аран жма ну укра ше ном са сто-

на на 7,6 м ви си не, ве ли чи не 6x3 м, ова 

ле не бо је и све тли у мра ку?

гао Ра, бог Сун ца, ства ра ју ћи свет?

ти ну ко ма да дра гог ка ме ња, од ко јих су 

цвет на жар ди ње ра по зна та је и као 

нај број ни ји би ли ру би ни и ди ја ман ти за-

„Ви се ћи вр то ви Па динг то на“, а са сто ји 

ка че ни за цвет не ста бљи ке. Би дер ма јер 

се од пре ко 100 раз ли чи тих вр ста би-
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