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Че тр на е сте Па ра о лим пиј ске 
игре одр жа ће се у Лон до-
ну, од 29. ав гу ста до 9. сеп-

тем бра ове го ди не, по за вр шет ку 
Олим пи ја де. Ор га ни за то ри пред-
ви ђа ју да ће ово го ди шња олим-
пи ја да за спор ти сте са ин ва ли ди-
те том би ти нај ве ћа до са да − око 
4.200 спор ти ста из пре ко 140 зе-
ма ља так ми чи ће се у 20 спор то-
ва, а чак 16 др жа ва ће на сту пи ти 
пр ви пут. Би ће то пр ви пут и да 
Ве ли ка Бри та ни ја бу де до ма ћин 
ова квог так ми че ња, иако је при-
зна та као за чет ни ца па ра о лим-
пиј ског по кре та. Ко ли ко ин те ре-
со ва ње вла да за овај до га ђај нај-
бо ље илу стру је по да так да је још 
про шле го ди не про да то пре ко 
ми ли он ула зни ца. Фи лип Кра вен, 
пред сед ник Па ра о лим пиј ског ко-
ми те та, је, сто да на пред отва ра-
ње, на ја вио да ће ове игре би ти 
пр ве на ко ји ма ће ско ро си гур но 
спорт ска бо ри ли шта и дво ра не 
то ком так ми че ња би ти ис пу ње на 
до по след њег се ди шта.

Још 1948. го ди не глав ни град 
Ве ли ке Бри та ни је је по след њи 
пут био до ма ћин Олим пиј ских 
ига ра, а ту при ли ку је ис ко ри-
стио др Лу двиг Гут ман ко ји је у 
Игре увео и спорт ска так ми че-
ња за бри тан ске рат не ве те ра не 
са те шким по вре да ма, пре све га 
кич ме. Овај исто риј ски до га ђај 
остао је за бе ле жен под на зи вом 
Ме ђу на род не игре за осо бе у ко-
ли ци ма, а по бол ни ци у ко јој је 

ра дио др Гут ман име је до би ла и
ово го ди шња зва нич на ма ско та
Па ра о лим пиј ских ига ра – Ман-
де вил. У Ри му су, да под се ти мо,
1960. го ди не, на кон Олим пиј ских,
одр жа не и зва нич но пр ве Па ра о-
лим пиј ске игре. Због те зна чај не
ве зе са за чет ком па ра о лим пи зма,
ЛО ЦОГ (Ор га ни за ци о ни ко ми тет
Ига ра у Лон до ну 2012) на сто ји
да ор га ни за ци ју Па ра о лим пи ја-
де што ви ше при бли жи Олим пи-
ја ди. Та ко ће ове Игре би ти пр ве
на ко ји ма су пла ни ра ње и ор га-
ни за ци ја пр вог и дру гог до га ђа ја
це ло ви то по ве за ни, од ди зај на и
ин фра струк ту ре, до јав них по вр-
ши на и јав ног пре во за. А сви за-
ин те ре со ва ни мо ћи ће пре ко ТВ
ста ни це Ка нал 4 да пра те 150 са ти
про гра ма ужи во јер је ова ста ни-
ца от ку пи ла пра ва на еми то ва ње
и ди стри бу ци ју свих до га ђа ја са
па ра о лим пиј ских бо ри ли шта. Та-
ко ђе, по себ на па жња и труд су
уло же ни да дво ра не и ха ле бу ду
до ступ не осо ба ма са по себ ним
по тре ба ма − тај за да так је ме ђу
пр ви ма ста вљен пред све ди зај-
не ре и ар хи тек те, те је це ло куп-
на ин фра струк ту ра при ла го ђе на
ОСИ. Пре ма ре чи ма бри тан ског
ми ни стра спољ них по сло ва, Џе-

ре ми Бра у на, ко ји је над ле жан
за Олим пиј ске и Па ра о лим пиј ске
игре, по ру ка ко ја ће сва ка ко би-
ти по сла та на гло бал ном ни воу
је сна га људ ске спо соб но сти да
се пре ва зи ђе не во ља и до стиг не
пра во са вр шен ство.

Србија има Па ра о лим пиј ски ко-
ми тет (ПОКС) ко ји је члан Ме ђу на-
род ног па ра о лим пиј ског ко ми те-
та (ИПЦ), а ње го ва основ на функ-
ци ја је ре а ли зо ва ње про грам ских
ак тив но сти ве за них за вр хун ски
спорт осо ба са ин ва ли ди те том.
У спор то ве ко ји су за сту пље ни у
ПОКС-у спа да ју: атле ти ка, сто ни
те нис, стре ља штво, пли ва ње, се-
де ћа од бој ка, ко шар ка у ко ли ци-
ма, плес у ко ли ци ма, би ци кли зам,
гол бал, џу до, ски ја ње и ко њич ки
спор то ви. У ПОКС-у ве ру ју да про-
мо ци јом па ра о лим пиј ског по кре-
та мо же зна чај но да се ути че на
ру ше ње ба ри је ра дис кри ми на-
ци је и ис кљу че но сти из дру штве-
них ак тив но сти с ко ји ма је су о чен
нај ве ћи део од 800.000 осо ба са
ин ва ли ди те том у Ср би ји.

За то по след њих ме се ци и на ши
па ра о лим пиј ци “ју ре” ре зул та те и
нор ме за уче шће на сво јој олим-
пи ја ди: на Отво ре ном пр вен ству
у атле ти ци, у ита ли јан ском гра-
ду Па до ви, Сло бо дан Ми ле тић је
не са мо оства рио нор му, већ је
осво јио и злат ну ме да љу у ба ца-
њу ди ска. У Па до ви је нор му А за
Па ра о лим пи ја ду 2012. у ба ца њу
ку гле ис пу нио и Пе тар Ми лен ко-
вић, ко ме је ово би ло пр во уче-
шће на не ком ин тер на ци о нал ном
так ми че њу, а по ре чи ма се лек то-
ра ре пре зен та ци је, Вла сти ми ра
Го лу бо ви ћа, оче ку је се да ће на
отво ре ном пр вен ству Че шке то
ус пе ти и атле ти ча ри ко ји до са да
ни су оства ри ли нор му. Од осам
на ших атле ти ча ра, до са да је чак
шест ис пу ни ло нор му А, ко ја је и
нај ви ше ран ги ра на за уче шће на
Па ра о лим пиј ским игра ма.

Је ле на Оцић

НОР МУ ЗА СВО ЈЕ ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ “ЈУ РЕ” И СПОР ТИ СТИ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Нај ве ћа Па ра о лим пи ја да
до са да

На вр ху
Да ни је ла Јо ва но вић је ро ђе на 1968. го ди не са из у зет но ви со-

ким ин ва ли ди те том екс тре ми те та, без ша ка и сто па ла, и са те-

шким де фор ми те том до ње ви ли це. И по ред то га, 2008. го ди не

ушла је у исто ри ју као пр ва же на са ин ва ли ди те том ко ја се по-

пе ла на нај ви ши врх Евро пе, Ел брус (5.642 ме та ра). Да ни је ла се 

од 2000. ба ви пли ва њем и тр ча њем, а на Свет ском пр вен ству у 

Ар ген ти ни, ме ђу 300 так ми ча ра, осво ји ла је 15. ме сто као члан 

пли вач ке ре пре зен та ци је. Ба ви се и сто ним те ни сом, те ни сом, 

ку гла њем и се де ћом од бој ком. Ак тив на је и у би ци кли зму, а

у мар ту 2011. на Светскм дво ран ском пр вен ству у па ра би ци-

кли зму, у Ита ли ји, за у зе ла је 7. ме сто. Исте го ди не на Свет ском

пр вен ству у Дан ској осва ја 5. ме сто, као и не дав но на Свет ском

ку пу у Ри му, ко ји је оку пио 275 уче ни ка из 34 зе мље.

Да ни је ла Јо ва но вић је на гра ђе на пла ке том Са ве за за спорт

и ре кре а ци ју осо ба са ин ва ли ди те том Бе о гра да за из у зет но

спорт ско по стиг ну ће у про шлој го ди ни. Тре нут но се ин тен зив-

но спре ма за Па ра о лим пи ја ду.
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Ка да се пре ци зно
из ве де ра чу ни ца,
очи глед но је да се из 
бу џе та за са му ис пла ту 
пен зи ја до ти ра око
36 од сто, а раз ли ка до 
47 про це на та, ко ли ко
се ина че збир но
при ка зу је, ја вља се јер 
се ту ра чу на ју и оста ле 
оба ве зе др жа ве ко је 
се ис пла ћу ју пре ко 
Фон да ПИО

Фи нан сиј ско ре струк ту-
ри ра ње Фон да ПИО је 
те ма ко ја има кон стант-

ну па жњу струч не јав но сти и 
ме ди ја, али и ме наџ мен та и 
Управ ног од бо ра Фон да још од 
ра ни је. Све сни чи ње ни це да 
15 го ди на уна зад др жав не до-
та ци је са све ве ћим про цен том 
уче ству ју у струк ту ри фи нан-
си ра ња Фон да, ру ко вод ство 
и УО Фон да су про шле го ди не 
офор ми ли рад ну гру пу ко ја је, 
на те ме љу озбиљ них ана ли за, 

де фи ни са ла по ла зне осно ве за 
фи нан сиј ско ре струк ту ри ра ње. 
Је дан сег мент тих ме ра са крат-
ко роч ним ефек ти ма тре ба ло 
би да до при не се по бољ ша њу, 
од но сно про ме ни струк ту ре 
фи нан си ра ња Фон да, док се ду-
го роч не ме ре од но се на по бољ-
ша ње фи нан сиј ске одр жи во сти 
Фон да и ефек ти би се мо гли 
оче ки ва ти у ду жем ро ку. Ипак, 
ни  је дан па кет ме ра ни је мо-

гу ће спро ве сти са мо у Фон ду, 
од но сно оба под ра зу ме ва ју и 
од ре ђе на си стем ска ре ше ња и 
за кон ске про ме не ко је би омо-
гу ћи ле њи хо во спро во ђе ње.

Пред ло же не крат ко роч не ме-
ре тре ба ло би да до ве ду до из-
ме на у струк ту ри фи нан си ра ња 
пен зи ја, то јест да ја сно де фи ни-
шу про це нат до та ци ја из др жав-
ног бу џе та у фи нан си ра њу пен-
зи ја. То прак тич но зна чи да би се 
при хва та њем ових ме ра тач но 
при ка за ло ко ли ко се из бу џе та 
из два ја за оне оба ве зе ко је је 

ина че др жа ва пре у зе ла на се бе, 
а са мо их ре а ли зу је пре ко Фон да 
ПИО, а ко ли ко се ствар но сред-
ста ва тран сфе ри ше као не до ста-
ју ћа сред ства за ис пла ту пен зи ја. 
Ка да се ова ра чу ни ца пре ци зно 
из ве де, очи глед но је да се из бу-
џе та за са му ис пла ту пен зи ја до-
ти ра око 36 од сто, а раз ли ка до 
47 про це на та, ко ли ко се ина че 
збир но при ка зу је, ја вља се због 
оба ве за ко је је на се бе пре у зе ла 

др жа ва по дру гим за ко ни ма, као
на при мер: фи нан си ра ње пен-
зи ја по по себ ним про пи си ма и
раз ли ке до нај ни же пен зи је, што
на го ди шњем ни воу но ми нал но
из но си 27,6 ми ли јар ди ди на-
ра, од но сно 4,89 од сто укуп них
до та ци ја; за фи нан си ра ње нов-
ча них на кна да за ту ђу по моћ и
не гу, те ле сно оште ће ње и ин ва-
лид ске за шти те др жа ва из два ја
15,7 ми ли јар ди ди на ра го ди шње,
од но сно 2,78 од сто; фи нан си ра-
ње здрав стве не за шти те пен зи-
о не ра је 59,5 ми ли јар ди ди на ра
го ди шње, од но сно 10,54 од сто.
Сви ови рас хо ди др жа ве се, при-
род но, ис пла ћу ју пре ко Фон да и
тре ба ло би та ко и на ста ви ти. У 
ову кал ку ла ци ју ни су укљу че ни
про бле ми у фи нан си ра њу вој-
них и по љо при вред них пен зи-
ја. Циљ ме ра ни је да Фонд ПИО
из бе га ва ис пла ту оста лих пра ва,
већ при ка зи ва ње свих по зи ци ја
у струк ту ри фи нан си ра ња Фон-
да тач но она ко ка ко су и ко ме су
на ме ње не. У са мој ис пла ти ко-
ри сни ци ма не би би ло ика квих
про ме на.

По бољ ша ње фи нан сиј ске
одр жи во сти Фон да би ло би
оства ре но при ме ном се та ду го-
роч них ме ра ко је су си стем ског
ка рак те ра и под ра зу ме ва ју мно-
го број не ак тив но сти и за кон ске
про ме не ко је са мо на си стем-
ском ни воу мо гу би ти утвр ђе не
и спро ве де не. Оно што за ви си
од Фон да ПИО од но си се на
ства ра ње пред у сло ва за при хо-
до ва ње од имо ви не, ко ја је још
увек по тен ци јал на, али у не ком

ду жем ро ку би мо гла да до при-
не се по бољ ша њу при ход не
стра не Фон да.

– Пред Фон дом је ве ли ки по-
сао утвр ђи ва ња пра ва сво ји-
не над имо ви ном ко ја је за и ста
де це ни ја ма уна зад ства ра на
из сред ста ва Фон да, чи ме би-
смо сте кли и пра во упра вља ња.
Наш при о ри тет ни циљ је да тој
имо ви ни, а пре све га ми слим
на ре ха би ли та ци о не цен тре и
спе ци јал не бол ни це у бањ ско-
кли мат ским ле чи ли шти ма, обез-
бе ди мо усло ве за спро во ђе ње
на ме не због ко је су и осно ва ни,
а то је пре вен ци ја ин ва лид но сти
и ре ха би ли та ци ја рад ни ка, за-
шти та од по вре да на ра ду и по-
бољ ша ње стан дар да ко ри сни ка
пен зи ја. О ро ко ви ма ка да мо же-
мо оче ки ва ти окон ча ње суд ских
спо ро ва и по тен ци јал ним при-
хо ди ма од те имо ви не сма трам
да је са да пре у ра ње но го во ри-
ти. Ре дов ност ис пла те пен зи ја је,
ме ђу тим, већ обез бе ђе на кроз
из вор не при хо де и до та ци је др-
жа ве и она не за ви си од ис хо да
суд ских спо ро ва – ка же за наш
лист Иван Ми мић, фи нан сиј ски
ди рек тор Фон да ПИО.

Фонд је 2006. го ди не по кре-
нуо пи та ње сво је имо ви не, од-
но сно имо ви не у ко ју су, по чев
од 1970. па до 90-их го ди на ула-
га на сред ства из до при но са.
Сред ства из до при но са Фонд
је ко ри стио за сво ју основ ну
на ме ну, а то је ис пла та пен зи ја,
а знат на сред ства ко ја су пре-
о ста ја ла ко ри стио је за фи нан-
си ра ње про гра ма ко је је до но-
си ла Скуп шти на Фон да, а ко ји
су се од но си ли на пре вен ци ју
ин ва лид но сти и ре ха би ли та ци-
ју рад ни ка, здрав стве ну за шти-
ту, за шти ту рад ни ка од по вре да
на ра ду, по бољ ша ње стан дар да
ко ри сни ка пен зи ја, пре вен ци ју
од ши ре ња за ра зних бо ле сти,
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва-
ње ин ва ли да ра да итд. У окви-
ру по ме ну тих про гра ма Фонд
је фи нан си рао из град њу или
уче ство вао у из град њи преко
три де сет спе ци јал них бол ни-
ца за ре ха би ли та ци ју и бањ-
ских ле чи ли шта, у из град њи,
ре кон струк ци ји, адап та ци ји и

КРАТ КО РОЧ НЕ И ДУ ГО РОЧ НЕ МЕ РЕ ЗА ФИ НАН СИЈ СКО РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊЕ ФОН ДА ПИО

Нео п ход на си стем ска ре ше ња
ИвИИИИИИИвИИИИИИИИИИИИИ ан Мииииимимимимиииииииимии ићићићић
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Фонд пред у зи ма
број не ак тив но сти
ка ко би пре по ступ ка
за до но ше ње ре ше ња
о пен зи ји оси гу ра ни ци 
има ли уред ну
еви ден ци ју, и ре дов но 
оба ве шта ва гра ђа не
о пра ви ма из ПИО
и на чи ни ма њи хо вог
оства ри ва ња

Из ме не За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу, ко је су сту-

пи ле на сна гу 1. ја ну а ра про-
шле го ди не, пред ви ђа ју да се 
гра ни ца за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју  сва ке го-
ди не по ди же за че ти ри ме се ца 
до 2023. То је би ла са мо јед на 
од нео п ход них ме ра ко ји ма је 
За кон при ла го ђен кре та њи ма 
у дру штву, од но сно про ду же-
ном жи вот ном ве ку ста нов ни-
штва и еко ном ским при ли ка ма 
у зе мљи. Бра ни слав Ра шић, по-
моћ ник ди рек то ра у Сек то ру за 
оства ри ва ње пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
Фон да ПИО, под се ћа на усло ве 

за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју у овој го ди ни.

– У те ку ћој го ди ни му шка рац 
мо же да под не се зах тев са 65 
го ди на жи во та и ми ни мум 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња, од но сно 
са на вр ше них 40 го ди на ста жа 
и нај ма ње 53 го ди не и осам ме-
се ци жи во та, а же не са 60 го ди-
на жи во та и нај ма ње 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња, од но сно са 35 
го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма-
ње 53 го ди не жи во та. А оба по ла, 
без об зи ра на ста ро сну доб, са 45 
го ди на ста жа оси гу ра ња. Рад ни-
ци ма са бе не фи ци ра ним ста жом 
ста ро сна гра ни ца је у 2012. го ди-
ни сни же на до 53 го ди не и осам 
ме се ци, и то: за сва ких пет го ди-
на про ве де них на по слу на ко-
ме се ефек тив но про ве де них 12 
ра чу на у стаж оси гу ра ња као 14 
ме се ци; за сва ке че ти ри го ди не 
про ве де не на рад ном ме сту на 
ко ме се ефек тив но про ве де них 
12 ме се ци ра чу на у стаж оси гу-
ра ња као 15 ме се ци; за сва ке три 
го ди не про ве де не на по слу на 
ко ме се ефек тив но про ве де них 
12 ме се ци ра чу на у стаж оси-
гу ра ња као 16 ме се ци; за сва ку 
јед ну го ди ну и шест ме се ци про-
ве де них на рад ном ме сту, од но-
сно по слу на ко ме се ефек тив но 

про ве де них 12 ме се ци ра чу на у 
стаж оси гу ра ња као 18 ме се ци. 
Ста ро сна гра ни ца се и да ље мо-
же сни жа ва ти нај ви ше до 50 го-
ди на жи во та за оси гу ра ни ке ко ји 
ра де на по сло ви ма на ко ји ма је 
сте пен уве ћа ња 12/18 ме се ци – 
пре ци зан је наш са го вор ник.

За кон је исти за све, али је
сва ко про вео стаж оси гу ра ња 
дру га чи је, ра де ћи у раз ли чи тим 
пред у зе ћи ма од ко јих су, на при-
мер, мно га да нас уга ше на или су 
под сте ча јем; по је дин ци су ра ди-
ли у зе мља ма бив ше СФРЈ; има 
гра ђа на ко ји су на вр ши ли стаж и 
у дру гим зе мља ма, као и ли ца ко-
ја од ла зе у пен зи ју а при ја вље на 
су код На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње. Мно го то га ста не у 
је дан рад ни век што мо же, по ред 
не пла ће них до при но са, са мо да 
про лон ги ра при ме ну за кон ских 
од ред би у прак си. Због то га сви 
тре ба да раз ми шља мо уна пред. 
Фонд ре дов но ин фор ми ше јав-
ност о усло ви ма за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО, а од ове го ди не 
за по сле ни у Сек то ру за оства ри-
ва ње пра ва из ПИО пред у зи ма ју 
и ак ци ју оба ве шта ва ња свих фи-
ли ја ла у Ср би ји о оси гу ра ни ци ма 
ко ји по еви ден ци ји ис пу ња ва ју 
усло ве за под но ше ње зах те ва по 

РФ ПИО У СЛУ ЖБИ БУ ДУ ЋИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Спрем но до че ка ти 
под но ше ње зах те ва

Бра ни слав 

Ра шић

на бав ци опре ме за око две ста
здрав стве них уста но ва и више
од шест сто ти на пред у зе ћа, и то
ка ко ор га ни за ци ја удру же ног
ра да, та ко и ко му нал них пред-
у зе ћа, пред у зе ћа за за по шља-
ва ње ин ва ли да ра да, руд ни ка,
до мо ва пен зи о не ра.

Са мо у из град њу спе ци јал-
них бол ни ца за ре ха би ли та ци ју,
од но сно бањ ских и кли мат ских
ле чи ли шта, као и за њи хо во те ку-
ће и ин ве сти ци о но одр жа ва ње,
Фонд је уло жио ви ше од пет сто-
ти на ми ли о на евра. До ове су ме
се до шло ва ло ри за ци јом уло же-
них сред ста ва до 2005. го ди не по
кур су евра од 95 ди на ра.

По ред по тен ци јал не имо ви-
не у не по крет но сти ма, по сто ји
и фи нан сиј ска имо ви на Фон да
у ак ци ја ма ко је су по сле при ва-
ти за ци је дру штве них пред у зе ћа
при па ле Фон ду. Под се ти мо са мо
да је Фонд, по За ко ну о пре тва-
ра њу дру штве не сво ји не у дру ге
об ли ке сво ји не, из 1990. го ди не,
оства рио пра во на 30 од сто ак ци-
ја у сва ком пред у зе ћу; по За ко ну
о сво јин ској тран сфор ма ци ји, из
1997, пра во Фон да на ак ци је се
сма њу је на 10 од сто вред но сти
пред у зе ћа; по За ко ну о при ва ти-
за ци ји из 2001. го ди не Фон ду и
да ље при па да по 10 од сто при-
о ри тет них ак ци ја од вред но сти
при ва ти зо ва ног пред у зе ћа, с тим
што ак ци ја ма Фон да упра вља Ак-
циј ски фонд, а сам Фонд ПИО не-
ма пра во упра вља ња.

– Пен зиј ски си стем и ње го ва
ре фор ма и ре струк ту ри ра ње
Фон да ни су ни ти мо гу би ти са-
мо ствар Фон да ПИО, већ ди-
рект но и не по сред но за ви се од
си стем ских ре ше ња у обла сти
де мо граф ске и еко ном ске по-
ли ти ке. Очи то је да се из лаз за
фи нан сиј ску одр жи вост пен-
зиј ског си сте ма мо ра тра жи ти
кроз ре фор му при ход не стра-
не, што се мо же по сти ћи убр-
за ним при вред ним раз во јем,
ви со ком сто пом ра ста бру то
дру штве ног про из во да, по-
ве ћа њем за по сле но сти чи ме
се по ве ћа ва и број об ве зни ка
упла те до при но са, чвр стом фи-
скал ном ди сци пли ном... Све би
ово омо гу ћи ло бо љу и ве ћу на-
пла ту до при но са, то јест по ве-
ћа ње из вор них при хо да и ма ње
до та ци је из бу џе та, да кле бо љу
струк ту ру фи нан си ра ња Фон да
– об ја шња ва ди рек тор Ми мић.

В. Ана ста си је вић



ва же ћим ста ро сним усло ви ма. То је још је дан
у ни зу за да та ка у окви ру де ло кру га по сло ва
Фон да ко ји ма се убр за ва по сту пак оства ри-
ва ња пра ва.

– На ши за по сле ни, уз сво је ре дов не за дат-
ке, ли ста ју спи ско ве оси гу ра ни ка, кон тро-
ли шу тач ност по да та ка за сва ког по је дин ца
ко ји ис пу ња ва ста ро сни услов, а по том ра де
на при ба вља њу по да та ка о ста жу, за ра да ма и
пла ће ним до при но си ма за све не до ста ју ће го-
ди не, те не по сред но кон так ти ра ју по сло дав-
це. Циљ нам је да сва ко ко је под нео зах тев,
у што кра ћем ро ку до би је ре ше ње о оства ре-
ном пра ву на пен зи ју. По зна то је да и пи са ним
пу тем опо ми ње мо не са ве сне по сло дав це јер
се при ли ком оства ри ва ња пра ва при зна је са-
мо стаж за ко ји су пла ће ни до при но си. Гра ђа-
ни мо гу са ми да 
про ве ре свој М-4 
обра зац пре ко 
веб сер ви са уз 
лич ни ПИН код, 
или да до би ју ли-
стинг са по да ци-
ма о свом ста жу 
и за ра да ма у над-
ле жној фи ли ја ли 
Фон да. Ако ви де 
не што спор но, 
мо гу од мах да 
ре а гу ју и обра те 
се за по сле ни ма 
у РФ ПИО ко ји 
ће им да ти по-
треб не од го во-
ре и упу ти ти их 
у на чи не да љег 
ре ша ва ња евен-
ту ал ног про бле-
ма. Због то га је 
из у зет но ва жна 
ко му ни ка ци ја и 
отво ре ност ко ју 
Фонд има пре ма 
дру гим ин сти ту-
ци ја ма: Аген ци ји 
за при вред не ре ги стре, На ци о нал ној слу жби
за за по шља ва ње, По ре ској упра ви, За штит-
ни ку гра ђа на, Ми ни стар ству уну тра шњих по-
сло ва. Тре ба по ме ну ти и са рад њу са За во дом
за со ци јал но оси гу ра ње, са ко јим ор га ни зу-
је мо ме ђу на род не да не раз го во ра са по је-
ди ним др жа ва ма за ли ца ко ја има ју на вр шен
стаж и ван на ше зе мље. Ср би ја је пот пи са ла
спо ра зу ме са 26 др жа ва а њи ма су ре гу ли са-
на пи та ња при зна ва ња рад ног ста жа, ис пла те
пен зи ја, дру гих да ва ња и здрав стве ног оси гу-
ра ња. Оси гу ра ни ци ко ји има ју на вр шен стаж
у Ср би ји и у ино стран ству, под но се зах тев код
нас, ми пи ше мо про прат ни акт и сту па мо у
кон такт са том зе мљом, али не ма мо ни ка ква
овла шће ња да ути че мо на по сту пак у слу жба-
ма дру гих др жа ва – ја сан је Ра шић.

Фонд не са мо да ре дов но оба ве шта ва гра-
ђа не о свим про ме на ма и но ви на ма из ПИО,
већ пре ко сред ста ва јав ног ин фор ми са ња са-

ве ту је да се бла го вре ме но кон тро ли шу лич ни
по да ци ко ји по сто је за сва ког оси гу ра ни ка у
ма тич ној еви ден ци ји Фон да. То је део при пре-
ме за ста ро сну пен зи ју ко ја олак ша ва да оси-
гу ра ник у нај кра ћем ро ку до ђе до за слу же-
них при ма ња ка да пре ста не да ра ди. Та ко ђе,
сва ко ко има не до у ми цу у ве зи са пра ви ма из
ПИО, јер је то ма те ри ја стро го ве за на за За кон,
мо же да се ин фор ми ше код струч ња ка за ду-
же них за прав ну по моћ ко ји им сто је на рас-
по ла га њу у свим фи ли ја ла ма РФ ПИО.

– У Фон ду је ме ђу сек тор ска са рад ња ве о ма
до бра, та ко да се у Сек то ру за од но се с јав но-
шћу, по ред ди стри бу ци је ин фор ма ци ја пу тем
ме ди ја, кон ти ну и ра но ра ди на што ефи ка сни-
јем упо зна ва ју гра ђа на са њи хо вим пра ви ма и
на чи ни ма оства ри ва ња тих пра ва. Сва ко мо же

да ис ко ри сти
мо гућ ност бес-
плат ног по зи ва
го вор ног ауто-
ма та, да до би-
је у нај кра ћем
ро ку од го вор
пу тем ПР офи са
или да се обра-
ти пред став-
ком, од но сно
при ту жбом. Та-
ко ђе, ис црп не
ин фор ма ци је
и ак ту ел но-
сти на ла зе се
на зва нич ном
пор та лу Фон-
да ПИО, ко ји се
ре дов но ажу-
ри ра чак и на
ен гле ском је-
зи ку. Ру ко во ди-
мо се на ме ром
да гра ђа ни ма
при бли жи мо
све што се ти че
оства ри ва ња и
на чи на оства-

ри ва ња њи хо вих пра ва из обла сти ПИО, па
је ре зул тат те ме ђу сек тор ске са рад ње, по ред
оста лог, и тај да гра ђа ни не мо ра ју да до ла зе
лич но у згра де Фон да да би би ли оба ве ште ни.
А кад до ђу, по ред ди рект ног раз го во ра, че ка-
ју их и ли фле ти на ко ји ма су штам па ни по да ци
о свим вр ста ма пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња (ста ро сна пен зи ја, ин ва-
лид ска, по ро дич на, за тим са мо стал на упла та
до при но са, нов ча не на кна де), са пре гле дом
усло ва и по треб не до ку мен та ци је. За кон ски
рок за до но ше ње ре ше ња је два ме се ца, а сви
ко ра ци ко је Фонд пред у зи ма ви де се у ре зул-
та ти ма ра да – ка же по моћ ник ди рек то ра Сек-
то ра за оства ри ва ње пра ва из ПИО, Бра ни-
слав Ра шић, и још јед ном под се ћа да је ла не у
за кон ском ро ку до не то 78 од сто ре ше ња, што
све до чи да је у од но су на прет ход не го ди не
ажур ност го то во ду пли ра на.

Је ле на Оцић
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Ва жно је зна ти
При зна је се са мо стаж за ко ји су

пла ће ни до при но си, за то на вре ме

про ве ри те свој М-4 обра зац (веб сер-

ви си). Ли стинг са по да ци ма о ста жу и 

за ра да ма мо же те до би ти и у фи ли ја-

ли уз лич ну кар ту, бес плат но.

Уко ли ко ис пу ња ва те ми ни мум

усло ва за пен зи ју, а ни је вам ре гу ли-

сан уку пан стаж, до би ће те при вре-

ме но ре ше ње о ви си ни пен зи је, а ко-

нач но кад се на ми ре сви до при но си.

Уко ли ко по сло да вац, из би ло ког

раз ло га, ни је у при ли ци да пла ти

за о ста ле до при но се, мо же те то да

учи ни те са ми, ако вам је то услов за 

пен зи ју.

Ако сте ра ди ли у ино стран ству,

укљу чу ју ћи и бив ше ју го сло вен ске

ре пу бли ке, о пра ву на тај део пен зи је

од лу чи ће се по про пи си ма те зе мље.

За кон ски рок за до но ше ње ре ше-

ња је два ме се ца.

Пен зи ју мо же те при ма ти на те ку ћи 

ра чун или на кућ ну адре су; за ис пла-

ту на ру ке при ма ња се ума њу ју за

из нос по штан ских тро шко ва.

Мо же те не ко га да овла сти те да 

по ди же пен зи ју уме сто вас, овла-

шће ње ва жи го ди ну да на и мо же да 

се об но ви.

Фонд је ду жан да ис пла ћу је пен-

зи ју у ме сту бо рав ка, а пен зи о нер 

је ду жан да при ја ви Фон ду про ме ну

адре се и сва ку дру гу про ме ну ко ја је 

од ути ца ја на пра во.

Ко ри сник ста ро сне пен зи је мо же 

без огра ни че ња по но во ући у оси-

гу ра ње (да се за по сли) по уго во ру

о ра ду, уго во ру о де лу, аутор ском 

уго во ру, и да при ма пен зи ју, из у зев 

ка да се за по сли у ино стран ству 

(укљу чу ју ћи и бив ше ју го сло вен ске 

ре пу бли ке), уко ли ко ме ђу на род ним 

уго во ром ни је дру га чи је од ре ђе но.

Пен зи о нер ко ји се по но во за по сли

или оба вља са мо стал ну де лат ност

нај ма ње 12 ме се ци, има пра во на но-

ви об ра чун пен зи је.

Оси гу ра ни ку са мо стал них де лат но-

сти ко ји ни је пла тио све до при но се 

пен зи ја се ума њу је за тре ћи ну док 

не из ми ри ду го ва ња. Исто ва жи и за 

по љо при вред ни ке и оне ко ји са ми 

пла ћа ју до при но се (по чла ну 15 За-

ко на о ПИО).

По љо при вред ни ци мо гу да за-

тра же ми ро ва ње оси гу ра ња због

бо ле сти.

При об ра чу ну пен зи је узи ма ју се све

за ра де од 1. ја ну а ра 1970. го ди не.

(Са зва нич ног пор та ла Ре пу блич ког 

фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 

оси гу ра ње www.pio.rs)

„Глас” подсећа
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између два броја

Град Бе о град на ста вља од го вор ну
со ци јал ну по ли ти ку

Гра до на чел ник Бе о гра да, Дра ган Ђи лас, и до ско ра шњи за ме ник гра до на-
чел ни ка, Ми лан Кр ко ба бић, на ја ви ли су на ста вак нај зна чај ни јих со ци јал них 
про гра ма, што је осно ва ко а ли ци о ног спо ра зу ма ко ји су они као за ме ни ци 
пред сед ни ка ДС-а и ПУПС-а пот пи са ли. Ђи лас је ис та као да ће се по ве ћа-
ти број пен зи о не ра ко ји у Бе о гра ду до би ја ју по моћ гра да, а ве ћи ће би ти и 
из нос по мо ћи. Има ју ћи на уму град ски бу џет, он је пре ци зи рао да ће би ти 
од лу че но да ли ће сви до би ја ти јед на ку по моћ или ће они с нај ма њим при-
ма њи ма до би ја ти ви ше.

– Ве ру јем да ће ре пу блич ка вла да не ка од ре ше ња гра да, као што је по-
моћ нај си ро ма шни ји ма, мо ћи да при ме ни и на ре пу блич ком ни воу. По ред 
бе о град ских пен зи о не ра, ко ји ма ми већ по ма же мо, и оста ли пен зи о не ри у 
Ср би ји би тре ба ло да го ди шње до би ју бар још јед ну пен зи ју као вид по мо ћи 
нај си ро ма шни ји ма. То ни је из нос ко ји ре пу блич ки бу џет не би мо гао да из-
др жи, а њи ма је по моћ нео п ход на јер је жи ве ти у Ср би ји са де се так хи ља да 
ме сеч но не мо гу ће – ис та као је Ђи лас.

Ми лан Кр ко ба бић је на ја вио да ће сви пен зи о не ри у Бе о гра ду ко ји не ма ју при ма ња ве ћа од 20.000 ди на ра, до би ја ти го ди шњу по моћ 
у истом из но су, од но сно 20.000 ди на ра у че ти ри ра те. У Бе о гра ду је до са да би ло 65.000 пен зи о не ра ко ји су ко ри сти ли ово пра во, а 
њи хов број ће се, пре ма про це на ма, по пе ти на ско ро 115.000.

– Та ко де фи ни ше мо и уна пре ђу је мо со ци јал но од го вор ну по ли ти ку. Нај ста ри јим су гра ђа ни ма ће мо иза ћи у су срет и по ве ћа њем 
бро ја клу бо ва за ста ре, та ко што ће мо их удво стру чи ти у на ред не че ти ри го ди не, а у сва кој оп шти ни би ће отво ре ни цен три за днев ни 
бо ра вак. Раз ви ће мо и кон цепт со ци јал ног пред у зет ни штва, што ће ство ри ти пред у сло ве да је дан од сто ста нов ни ка Бе о гра да до ђе до 
по сла, што је око 17.000 љу ди, и то при пад ни ка оних гру па ко је се те шко за по шља ва ју, по пут из бе глих и ра се ље них ли ца, осо ба са ин-
ва ли ди те том, мар ги на ли зо ва них дру штве них гру па, али и ста ри јих од 40 го ди на ко је ни ко не же ли да за по сли – ка зао је Кр ко ба бић.

Ива њи ца:
осно ван Клуб 
при вред ни ка

Же ле ћи да не по сред ни је до-
при не су еко ном ском раз во ју 
ива њич ке оп шти не и да се ак тив-
ни је укљу че у раз вој Ср би је, при-
вред ни ци Ива њи це су осно ва ли 
Клуб при вред ни ка „Ини ци ја ти ва 
2012“, ко ји ће би ти у са ста ву Клу-
ба при вред ни ка у Кра ље ву.

Ини ци ја ти ву Ива њи ча на по-
здра вио је и син ди кат јер се, 
ка ко ка жу, ти ме ства ра ју пред у-
сло ви за фор ми ра ње со ци јал но-
еко ном ског са ве та и за от по чи-
ња ње со ци јал ног ди ја ло га о пот-
пи си ва њу ло кал ног ко лек тив ног 
уго во ра без ко га се не мо же го-
во ри ти ни о за шти ти еле мен тар-
них пра ва рад ни ка.

На осни вач кој Скуп шти ни је 
ре че но да је глав ни циљ Клу ба 
при вред ни ка да се по пра ви ве-
о ма лош по ло жај пред у зе ћа и 
ам би јент за по сло ва ње, а то је 
мо гу ће је ди но ако се они ко ји 
ства ра ју но ву вред ност удру же и 
ор га ни зу ју. Ис так ну то је да ће се 
та ко бо ље чу ти и ува жа ва ти глас 
про из во ђа ча.

За пред сед ни ка Скуп шти не 
Клу ба иза бран је Не бој ша Ву ло-
вић, а за пред сед ни ка Управ ног 
од бо ра То ми слав Ра бре но вић.

У Но вом Са ду обе ле жен Свет ски дан
мул ти пле скле ро зе

Друш твo мул ти пле скле ро зе Вој во ди-
не обе ле жи ло је, 30. ма ја, на Тр гу сло бо-
де у Но вом Са ду Свет ски дан мул ти пле 
скле ро зе. У овој ма ни фе ста ци ји уче-
ство ва ли су пред став ни ци и 13 по кра-
јин ских удру же ња ко ји су пред ста ви ли 
ра до ве сво јих чла но ва, као и ак тив но-
сти Дру штва.

Фра но Ре нић, пред сед ник Дру штва, 
на гла сио је да је Свет ски дан мул ти пле 
скле ро зе уста но вљен 2009, и да га на 
ни воу Вој во ди не Дру штво обе ле жа ва тре ћи пут.

Про це њу је се да у Вој во ди ни од мул ти пле скле ро зе бо лу је око 2.200 љу ди, од че га је у ба зи
по да та ка Дру штва ре ги стро ва но 1.500 обо ле лих.

Обе ле жа ва ње овог до га ђа ја по мо гли су хор „Исон“ ШО СО „Ми лан Пе тро вић“ из Но вог Са да,
ре ци та то ри удру же ња „Ве ра, љу бав, на да“, као и ма ли ша ни из фол клор ног удру же ња „Ве ли ко
ко ло“.

Ме ђу ге не ра циј ска со ли дар ност на де лу
С об зи ром да је 2012. про гла ше на го ди ном ак тив не кре а тив не ста ро сти, и ме ђу ге не ра циј ске

со ли дар но сти, по је ди не бе о град ске шко ле по че ле су са рад њу са ста ри јим су гра ђа ни ма. Про је кат
„Ле по је жи ве ти за дру ге” оку пља мла де и ста ре на истом ме сту, а иде ја је по те кла од Фон да ци је
“Др Ла за Ла за ре вић“ и ве о ма је до бро при мље на у шко ла ма „Дрин ка Па вло вић”, „Бра ћа Ба рух” и
„Краљ Пе тар Пр ви”.

Већ 11. ју на у шко ли „Дрин ка Па вло вић” ор га ни зо ва но је ле по ме ђу ге не ра циј ско дру же ње. Ста-
ри ји су гра ђа ни су се кроз раз го вор с де цом под мла ди ли и ора спо ло жи ли, а ђа ци су мо гли да чу ју
њи хо ва дра го це на ис ку ства. Мла ди су го во ри ли о свом на чи ну жи во та и ин те ре со ва њи ма, а ста ри-
ји о оно ме што се с го ди на ма на у чи. Про је кат се на ста вља кроз број не ра ди о ни це, од ша хов ских
тур ни ра до ча со ва до ма ћин ства. Би ће ор га ни зо ва ни и су сре ти на ко ји ма ће се при ча ти о де тињ-
ству и о то ме ка ко су ро ди те љи не кад по ди за ли де цу. На ме ра ових су сре та је да се у спо ју ста рог и
но вог лак ше до ђе до му дри јег ста ва пре ма жи во ту.
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То пли ца: на род не ку хи ње (не) ра де
За око 300 нај си ро ма шни јих

Про куп ча на од 1. ју на не ма ни
јед ног то плог обро ка днев но.
Па у за ће по тра ја ти до 1. сеп-
тем бра ка да ће при Цр ве ном
Кр сту опет би ти отво ре на на-
род на ку хи ња.

У про ку пач ком Цр ве ном кр-
сту ка жу да го ди шње обез бе де
на мир ни це за при пре му хра не
за де вет ме се ци јер је све ма-
ње оних ко ји же ле да по мог ну.
За то су при ну ђе ни да об у ста-
ве рад то ком лет њих ме се ци.
Осим то га, ле ти љу ди уче ству ју
у по љо при вред ним ра до ви ма, па је и ко ри сни ка ма ње. Али, ако би се на шао до на тор, мо гли би 
и у овим ме се ци ма да ор га ни зу ју рад ку хи ње.

У Кур шу мли ји, та ко ђе у ор га ни за ци ји Цр ве ног Кр ста, на род на ку хи ња ра ди то ком це ле го ди-
не, а хра ну до би ја пре ко 900 си ро ма шних ко ри сни ка. На жа лост, ме ђу њи ма има и пен зи о не ра 
са ма лим при ма њи ма.

На род не ку хи ње у оп шти на ма Бла це и Жи то ра ђа још увек ни су за жи ве ле иако и у тим сре ди-
на ма има до ста угро же них осо ба.

Ви ше це не у ма ју
По тро шач ке це не про из во да и услу га у ма ју су у про се ку би ле ви ше за 1,4 од сто не го у

апри лу, об ја вио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.
По тро шач ке це не у ма ју су по ве ћа не су за 3,9 од сто, у од но су на исти ме сец про шле го-

ди не, док су у од но су на де цем бар ве ће за 4,1 од сто.
Нај ве ћи раст це на у од но су на април за бе ле жен је у гру па ма хра на и без ал ко хол на пи-

ћа − 3,2 од сто, на ме штај, по кућ ство и те ку ће одр жа ва ње ста на – је дан од сто, ре сто ра ни и
хо те ли − 0,8, ре кре а ци ја и кул ту ра − 0,4 и ал ко хол на пи ћа и ду ван − 0,3 од сто.

Исто вре ме но је код тран спор та за бе ле жен па д це на од 0,2 од сто. Це не оста лих про из-
во да и услу га ни су се бит ни је ме ња ле.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла мај ских при ма ња

пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них
по че ла је 9. ју на.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти
при ми ли су мај ске пен зи је 2. ју на.

Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део
при на дле жно сти за мај ис пла ћен је 6. ју на,
ка да су и вој ни пен зи о не ри при ми ли сво је
це ле мај ске пен зи је.

Из ло жба
умет ни ка
тре ћег до ба

По крет тре ћег до ба Ср би је, у са-
рад њи са Ге рон то ло шким цен тром
Бе о град, ор га ни зо вао је из ло жбу
сли ка чи ји су ауто ри умет ни ци овог
жи вот ног до ба, а ко је су на сли ка не
у окви ру Олим пиј ске ли ков не ко ло-
ни је 2010. и 2011, то ком одр жа ва ња
Олим пи ја де спор та, здра вља и кул-
ту ре тре ћег до ба у Со ко ба њи.

Ово је још је дан при мер до бре
прак се ко јим се По крет тре ћег до-
ба укљу чу је у обе ле жа ва ње Европ-
ске го ди не ак тив ног ста ре ња и ме-
ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти.

Из ло жба је отво ре на 12. ју на
2012. го ди не, у би о скоп ској са ли
Ге рон то ло шког цен тра Бе о град,
по зна ти јег као Дом за ста ре на Бе-
жа ниј ској Ко си.

Ша бац: још
65 вла сни ка
до на тор ских 
кар ти ца

Као по др шка на ци о нал ној кам-
па њи „Про ду жи жи вот”, 9. ју на,
у Шап цу је одр жа на ак ци ја пот-
пи си ва ња до на тор ских кар ти ца.
Том при ли ком је још ше зде сет пет
Шап ча на пот пи сом за ве шта ло сво-
је ор га не. Ина че, до са да је 1.300
гра ђа на Шап ца до бро вољ но од лу-
чи ло да за ве шта ор га не због че га
овај град спа да у во де ће у Ср би ји
по бро ју до на тор ских кар ти ца. У 
ње му се кон ти ну и ра но одр жа ва ју
пре зен та ци је о зна ча ју до ни ра ња
ор га на и ко лек тив но пот пи си ва ње
кар ти ца.

Кам па ња „Про ду жи жи вот”, ко јом
се про мо ви ше тран сплан та ци ја и
за ве шта ва ње ор га на, по че ла је још
у ок то бру 2009. го ди не на Свет ски
и Европ ски дан до бро вољ них да-
ва ла ца ор га на.Свр љиг: по др шка 

ло кал ном
еко ном ском
раз во ју

У ци љу еко ном ског ја ча ња ста нов ни-
штва и по др шке ло кал ном при вред ном
раз во ју, не мач ка не вла ди на ху ма ни-
тар на ор га ни за ци ја „Хелп” и оп шти на
Свр љиг за јед нич ки ре а ли зу ју про је кат
„По др шка ло кал ном еко ном ском раз-
во ју кроз сма ње ње си ро ма штва и еко-
ном ско осна жи ва ње”.

По ре чи ма Мар ка Мла де но ви ћа, ко-
ор ди на то ра про јек та у име оп шти не

Свр љиг, зна чај овог про јек та је ве ли ки јер он да је шан су да 20 не за по сле них ли ца до ђе бар до
де ла сред ста ва за са мо за по шља ва ње и по кре не соп стве ни ма ли би знис у при вре ди и по љо при-
вре ди, те та ко обез бе ди ег зи стен ци ју за сво ју по ро ди цу.

Про је кат под ра зу ме ва све нео п ход не еле мен те за успе шан по че так би зни са, укљу чу ју ћи ло кал-
не парт не ре, ло кал ну са мо у пра ву, по чет ни ка пи тал, обу ку и са ве то дав ну по др шку у по чет ној фа зи.
Вред ност про јек та за оп шти ну Свр љиг из но си 67.000 евра, уче шће оп шти не је 24.000 евра, а по-
тен ци јал ни ко ри сни ци сред ста ва уче ству ју са 20 од сто вред но сти опре ме. Ин те ре со ва ње Свр љи-
жа на је за до во ља ва ју ће, а ова кви про јек ти се ре а ли зу ју у 15 гра до ва и оп шти на у на шој зе мљи. На
овај на чин ће 500 не за по сле них ли ца из Ср би је до би ти опре му у вред но сти од 2.400 евра.
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људи и догађаји

Оства ру ју ћи је дан од
сво јих стра те шких ци-
ље ва, да ко ри сни ци ма

и оси гу ра ни ци ма омо гу ћи ква-
ли тет ну и ефи ка сну услу гу, РФ
ПИО пер ма нент но ор га ни зу је
раз ли чи те обу ке за сво је за по-
сле не. Та ко је, у мар ту и апри-
лу, у Но вом Са ду ор га ни зо ва на
ин фор ма тич ка обу ка за око 190
за по сле них у Ди рек ци ји По кра-
јин ског фон да и Фи ли ја ли Но ви
Сад. Обу ка је про ши ри ла зна ња
ко ја за по сле ни већ по се ду ју из
ове обла сти, али им је омо гу ћи-
ла и бр же и лак ше ко ри шће ње
но ве тех но ло ги је и ефи ка сни ји
рад кроз све са вр ше ни је про-
гра ме, обез бе ђе не на прет ком
ИТ-а. Курс из Excel-а по ха ђа ло је
око 160 по ла зни ка.

− На кон за вр шет ка овог кур-
са ко ле ге из По кра јин ског фон-
да мо гу да при ме њу ју сте че но
зна ње у окви ру сво јих рад них
за да та ка: мо гу у Excel-у да ра-
де тек сто ве, та бе ле, као и ра-
зна из ра чу на ва ња, да из ра ђу ју
гра фи ко не и гра фич ке при ка зе,
али мо гу да ра де и не ке ви ше
ко ман де у овом про гра му. Ова
обу ка је на ро чи то ко ри сна и

при ме њи ва за ко ле ге ко је ра де 
фи нан сиј ске по сло ве, а по ха ђа-
ли су је и за по сле ни ко ји ра де 
у оде ље њи ма ма тич не еви ден-
ци је и ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма – ка же пре да вач, ди-
пло ми ра ни ин фор ма ти чар Пре-
драг Јо ва но вић, из Сек то ра ИТ у 
Ди рек ци ји РФ ПИО.

Око 30 по ла зни ка на пред ног 
кур са Word-а има ло је при ли ку 
да се упо зна и да уса вр ши пот-
пу ну ауто ма ти за ци ју до ку ме-
на та, ин дек си ра ње, ауто мат ско 
пра ће ње про ме на у тек сту, опе-
ра ци је са та бе ла ма, цир ку лар на 
пи сма итд. Јо ва но вић сма тра да 
ће овај курс нај ви ше ко ри сти ти 

за по сле ни ма ко ји ра де на по-
сло ви ма ре ви зи је и ко ре спо-
ден ци је.

− Тру дио сам се да пре да ва ња
мак си мал но при ла го дим по тре-
ба ма за по сле них у Фон ду за не-
ке кон крет не опе ра ци је ко је ће 
олак ша ти њи хов сва ко днев ни 
по сао − по ја шња ва пре да вач.

Ово потврђу је и Са ња Пе трић,
за по сле на у Сек то ру ИТ у Ди-
рек ци ји По кра јин ског фон да:

− Ве ћи на оп ци ја из ових обла-
сти ко је су нам ис пре да ва не би-
ла је за сно ва на на про бле ми ма 
ко је смо са ми из но си ли, та ко да 
је баш то оно што нам тре ба и 
што ко ри сти мо у ра ду.

Да је курс био успе шан сла же
се и Сло бо дан Ми ло ше вић, ко ји 
ра ди на по сло ви ма јав них на-
бав ки у Ди рек ци ји ПФ у Но вом 
Са ду.

− У окви ру свог ре дов ног
по сла већ ко ри стим Excel, овај 
курс ми је по мо гао да се под-
се тим не ких мо гућ но сти ра да у 
овом про гра му, а жељ но оче ку-
јем и по че так кур са са на пред-
ним Excel-ом – ис ти че Сло бо-
дан.

М. Мек те ро вић

Тра гом про шло не дељ не се ри је на пи са о
пен зи о не ру из Ни ша ко ји је, пре ма пи са њу
ме ди ја, про гла шен пре ми ну лим у Фон ду и
об у ста вље на му је ис пла та пен зи је, још јед-
ном по ја шња ва мо због че га до ла зи до ова-
квих си ту а ци ја.

Чла ном 108, тач ка 4 За ко на о ПИО утвр-
ђе но је да је ко ри сник пен зи је и нов ча не
на кна де ду жан да на зах тев Фон да до ста-
ви Уве ре ње о жи во ту. За ко ри сни ке ко ји ма
Фонд вр ши ис пла ту на те ри то ри ји Ср би је
на те ку ће ра чу не по сред ством по слов них
ба на ка, а по слов на бан ка у по ступ ку кон-
тро ле утвр ди да ни је би ло про ме та на ра чу-
ну ко ри сни ка у пе ри о ду ду жем од шест ме-
се ци и о то ме оба ве сти Фонд, по треб но је
по кре ну ти по сту пак за утвр ђи ва ње ста ту са
ко ри сни ка пра ва. Да по ја сни мо, бан ка сма-
тра да про ме та на ра чу ну ни је би ло уко ли ко
се по ла го ди не и ду же ко ри сник не по ја ви
на шал те ру бан ке и лич но по диг не но вац,
већ се то увек чи ни на бан ко ма ту.

Ка да до би је оба ве ште ње, ко ри сник тре-
ба, у ро ку од 15 да на од да на при је ма Уве-
ре ња о жи во ту, да обра зац по пу ни, ове ри
(код Фон да ПИО, су да, оп шти не или но та ра)
и вра ти Фон ду. Ко ри сник мо же и лич но да
до ђе у ор га ни за ци о ну је ди ни цу Фон да где
ће, на осно ву уви да у лич ну кар ту или па-
сош по пу ни ти и ове ри ти обра зац уве ре ња.
Уко ли ко је ко ри сник не по кре тан и не мо же
да до ђе лич но у Фонд да по пу ни уве ре ње,
то мо же у ње го во име да учи ни дру го ли це
при че му мо ра оба ве зно на увид да до ста-
ви лич ну кар ту или па сош ко ри сни ка и из-
ве штај иза бра ног ле ка ра (са пот пи сом или
фак си ми лом и пе ча том) о то ме да је ко ри-
сник не по кре тан, а тај из ве штај не тре ба да
бу де ста ри ји од два да на. Ове по твр де се у
Фон ду ПИО не на пла ћу ју.

Фонд ПИО има пот пи са не уго во ре са свим
по слов ним бан ка ма ко ји ма се оне оба ве зу-
ју да два пу та го ди шње (у мар ту и сеп тем-
бру) у елек трон ском об ли ку оба ве сте Фонд

о ко ри сни ци ма пен зи ја ко ји не рас по ла жу
сред стви ма са сво јих те ку ћих ра чу на нај ма-
ње шест ме се ци.

Бан ке се та ко ђе оба ве зу ју да јед ном го ди-
шње (у сеп тем бру) у елек трон ском об ли ку
оба ве сте Фонд о ко ри сни ци ма пен зи ја ко ји
су да ли овла шће ња дру гим ли ци ма да рас-
по ла жу сред стви ма на њи хо вом те ку ћем
ра чу ну и ко ји у прет ход них 12 ме се ци ни су
ни јед ном лич но по ди гли сред ства са сво-
јих ра чу на.

Ја сно је, да кле, да се Фонд ПИО са мо ста-
ра да се за кон спро во ди и да не до ла зи до
зло у по тре ба и не на мен ског тро ше ња па ра
пред ви ђе них за пен зи је. А да се ова кве за-
бу не не би де ша ва ле, бар два пу та го ди шње
би ко ри сни ци пен зи ја тре ба ло лич но на
шал те ру бан ке да по диг ну свој но вац или,
уко ли ко су не ко га овла сти ли, тре ба бар
јед ном у го ди ни да на да се лич но по ја ве у
бан ци.

В. А.

КА ДА И ЗА ШТО ФОНД ПИО ТРА ЖИ ОД КО РИ СНИ КА:

По твр де о жи во ту

ИН ФОР МА ТИЧ КА ОБУ КА У ПО КРА ЈИН СКОМ ФОН ДУ ПИО

Зна њем до бо ље услу ге

Предраг Јовановић (стоји), Дејан Максимовић и Сања Петрић
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Удру же ње пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да одр жа ло је, кра јем 
ма ја, сед ни цу Управ ног од бо ра 
у До му пен зи о не ра на По по ви-
ци. Сед ни ца је одр жа на у про-
ши ре ном са ста ву уз при су ство 
са рад ни ка, ак ти ви ста и пред-
став ни ка до на то ра Удру же ња.

Ана ли зи ран је рад Удру же ња 
у пр вих пет ме се ци, и за кљу че-
но је да је оства ре но све што је 
на по чет ку 2012. пла ни ра но. Ис-
так ну то је да је рад Удру же ња 
пре по зна тљив, о че му го во ри и 
по да так да је у пр вој по ло ви ни 
го ди не ре ги стро ва но око 1.000 
но вих чла но ва.

Рад Удру же ња се, из ме ђу 
оста лог, пре зен ту је и кроз ча-
со пис „Пен зи о нер“, пре ко ко јег 

се чла но ви, и сви оста ли мо гу 
ин фор ми са ти о ње го вим ак тив-
но сти ма и про јек ти ма.

На сед ни ци је ис так ну та и до-

бра са рад ња са Град ском упра-
вом и се кре та ри ја ти ма Вла де
Вој во ди не, као и на ста вак успе-
шне са рад ње са до на то ри ма:

ДДОР-ом, Ср би ја Га сом, Оп ти-
ком „Ан та рес“, Ба њом Врд ник,
Ли сјем и Искра Па ном. На гла-
ше на је и од лич на са рад ња са
не вла ди ним удру же њи ма.

На сед ни ци је би ло ре чи и о
До му на По по ви ци. Овај Дом
пен зи о не ра је у вла сни штву
Удру же ња и на рас по ла га њу је
чла но ви ма сва ки ви кенд и, по
до го во ру, за од мор и ма ње про-
сла ве, по по вољ ним це на ма.

− Циљ нам је да и на овај на-
чин по мог не мо очу ва ње стан-
дар да на ших чла но ва, као и да
они ква ли тет ни је про во де сво је
сло бод но вре ме − ре кла је Дра-
ги ца Зе лен ба ба, се кре тар удру-
же ња пен зи о не ра Гра да Но вог
Са да. Д. Ко раћ

Унај зна чај ни је ак тив но сти Уни је по-
сло да ва ца Ср би је и Вој во ди не у овој
го ди ни спа да њи хо во уче шће у ра ду

со ци јал но-еко ном ских са ве та (СЕС), од ре-
пу блич ког и по кра јин ског, до оних ко ји су
фор ми ра ни на ло ка лу, чу ло се на Скуп шти ни
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не, одр жа ној 31.
ма ја, у Срем ским Кар лов ци ма. Уни ја оче ку-
је да ће кроз ова три пар тит на те ла успе шно
по ну ди ти вла сти ма пред ло ге и ре ше ња за
из ме ну про пи са ко ји обез бе ђу ју си гур ни је
по сло ва ње, ве ћу кон ку рент ност и по вољ-
ни ји при вред ни ам би јент у Ср би ји.

Уни ја по сло да ва ца Вој во ди не је је ди на ре-
пре зен та тив на по сло да вач ка ор га ни за ци ја у
По кра ји ни ко ја бро ји пре ко 30.000 чла но ва.
На пред лог Ми ља не Стој шић Сто ја нов ски, из-
вр шне ди рек тор ке УПВ, при хва ће на су но ва
ка дров ска ре ше ња. Та ко је за пот пред сед ни-
ка за Срем име но ван Вла ди мир Ла ло ше вић
из Ру ме, ко ји је ти ме по стао и члан Управ ног
од бо ра Уни је, а за но ве чла но ве Скуп шти не
име но ва ни су Стан ко Кр стин из Но вог Са да,
Го ран Ко ва че вић из Зре ња ни на, Ду шан Аба-
џин и Зо ран Јо ви чић из Ру ме. Осим ве ли ког
бро ја по сло да ва ца, Скуп шти ни су при су ство-
ва ли и Не бој ша Ата нац ко вић, пред сед ник, и
Дра ган Мар ја но вић, ди рек тор Уни је по сло да-
ва ца Ср би је.

− У зе мљи има мо тренд сма ње ња бро ја при-
вред них су бје ка та, као и бро ја за по сле них, и

за то је ва жно да се на свим ни во и ма што бо ље
ор га ни зу је мо и уче ству је мо у ра ду со ци јал но-
еко ном ских са ве та. Ви сок ни во ува жа ва ња,
са рад ње и да ва ња зна ча ја ра ду овог са ве та у
ре ша ва њу при вред них про бле ма оства ри ле
су по кра јин ске вла сти, те оче ку је мо да та ко
бу де и на ни воу ло кал них са мо у пра ва у Вој во-
ди ни. Ми ове го ди не, пре ко на шег пред став-
ни ка, пред се да ва мо Со ци јал но-еко ном ским
са ве том Ре пу бли ке Ср би је и тру ди ће мо се да
на овом ни воу по кре не мо те ме из ко јих ће
се чу ти ви ше о про бле ми ма при вред ни ка у
Ср би ји – ис та као је Не бој ша Ата нац ко вић у
Срем ским Кар лов ци ма.

Стан ко Кр стин, пред сед ник УПВ, по звао
је со ци јал не парт не ре из син ди ка та и вла-
сти да де лу ју за јед но и у на ред ном пе ри о-
ду, те та ко до при не су при вред ном раз во ју
зе мље и обез бе де бо љи стан дард и жи вот
свим гра ђа ни ма.

На Скуп шти ни УПВ пред ста вљен је и до-
ку мент под на зи вом „Оце на ста ња у при-
вре ди у Ср би ји – на ко рак од ре це си је“, ко ји
са др жи пред лог ме ра и нео п ход них ре фор-
ми ко је по сло дав ци Вој во ди не пред ла жу
по кра јин ској и ре пу блич кој вла ди ра ди по-
бољ ша ња при вред не кли ме у зе мљи.

Ми ро слав Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Де ло ва ње кроз со ци јал но-
еко ном ске са ве те

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Успе шан рад у пр вих пет ме се ци
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актуелно

Дан бор бе про тив на си ља над ста ри-
јом по пу ла ци јом обе ле жа ва се 15.
ју на. Оно пред чим се још увек за-

тва ра ју очи, и о че му се не до вољ но го во ри
ДД
је сте на си ље над ста ри ма. Иако угро же ни,
сва ко днев но у стра ху, ста ри ји љу ди ко ји су
жр тве на си ља су о ча ва ју се са сво јим бо лом
и не во љом че сто пот пу но са ми јер пре ма
сво јим бли жњи ма, иако зло ста вља чи ма, га-
је ду бо ка по зи тив на осе ћа ња. Та ко оно што

је кри вич но де ло оста је са мо по ро дич на
тај на. Не рет ко и окру же ње, ком ши је, бли-
жи и да љи ро ђа ци, при ја те љи, са мо окре-
ћу гла ву и ћу те. На си ље се мо же од ви ја ти
и ван при ват но сти до ма, у уста но ви или у
дру штве ној за јед ни ци.

Пре ма Кри вич ном за ко ни ку Ре пу бли ке
Ср би је, на си ље над ста ри јим осо ба ма спа-
да у по ро дич но на си ље. Зна ци ко ји ука зу ју
да је не ка осо ба жр тва су уче ста ле фи зич ке

по вре де (мо дри це, под ли ви, ра не), а ка да
не ма очи глед них тра го ва на те лу, на зло-
ста вља ње ука зу ју про ме не по на ша ња (у
ис хра ни и спа ва њу, изо ла ци ја, па сив ност и
гу би так за ин те ре со ва но сти, агре сив ност),
зна ци де пре сив но сти (анк си о зност и ис-
трах, сум њи ча вост, не ко му ни ка тив ност, ту-
га), про ме не у по на ша њу ко је не од го ва ра ју
со ци о е ко ном ском ста ту су ста ри је осо бе.

Ве ли ки број ста рих тр пи и за не ма ри ва ње.
Струч ња ци упо зо ра ва ју да је по ро дич но на-
си ље над ста ри ји ма, ко ји су че сто жр тве ра-
зних ви до ва фи зич ког, пси хич ког, еко ном-
ског и сек су ал ног зло ста вља ња, у Ср би ји
у по ра сту. Ле ка ри, рад ни ци цен та ра за со-
ци јал ни рад или ком ши је и при ја те љи мо гу
има ти зна ча јан ути цај на сма ње ње на си ља.
Ако ле ка ри утвр де да су по вре де иза зва не
на мер но, у оба ве зи су да сум њу на на си ље
при ја ве над ле жни ма. Че сто се де ша ва да се
за слу чај зло ста вља ња чу је пре ка сно, за то
је нео п ход но бр зо и без ди ле ме ре а го ва ти.

Ј. Оцић

По ис ку стви ма за штит ни ка
рав но прав но сти са про сто ра
бив ше Ју го сла ви је, у свим овим
сре ди на ма ја вља ју се слич ни
про бле ми у про це су и сми слу
пре ра спо де ле те ре та до ка зи-
ва ња да ли се дис кри ми на ци ја
до го ди ла или не. За то су пред-
став ни ци ових ин сти ту ци ја, на
са ве то ва њу одр жа ном у Бе о-
гра ду, за кљу чи ли да је нео п ход-
но раз ме њи ва ти ме ђу соб на ис-
ку ства и на чи не да се за ове по-
ступ ке еду ку ју сви, па и су ди је и
адво ка ти, уз до ра ду не до вољ но
пре ци зних за ко на.

За шти та рав но прав но сти или
спре ча ва ње дис кри ми на ци је у
свим обла сти ма на ших жи во та
но ва је ка те го ри ја. Има је у свим
зе мља ма на ста лим рас па дом
Ју го сла ви је, али се ин сти ту ци је
ко је шти те рав но прав ност, од-
но сно на сто је да спре че дис кри-
ми на ци ју, раз ли чи то зо ву. Код
нас је пре две го ди не уста но-
вље на ин сти ту ци ја по ве ре ни ка
за за шти ту рав но прав но сти и
оба вља је проф. др Не ве на Пе-
тру шић, док је у дру гим бив шим
ју го сло вен ским ре пу бли ка ма та

уло га по ве ре на ом буд сма ну или 
за штит ни ку гра ђа на, на род ном 
пра во бра ни о цу и слич но. Сви 
они ис ти чу да број при ту жби за 
по вре ду пра ва на рав но прав-
ност ни је ве ли ки и да се још увек 
не во де број ни суд ски по ступ ци. 
Сла жу се и у то ме да се при ту-
жбе углав ном од но се на рад, за-
по шља ва ње и по вре де пра ва у 
обла сти рад них од но са.

− Че сто се до га ђа да пра ви ла 
ко ја тре ба да олак ша ју по зи ци-
ју жр тве дис кри ми на ци је, као 
и њи хо ва при ме на у прак си, не 
по сти жу циљ за то што се са ма 
пра ви ла по гре шно ту ма че − ка-
же Не ве на Пе тру шић.

Де јан Па јић, за ме ник на род-
ног пра во бра ни о ца Хр ват ске, 
на гла ша ва да го ди шње тој ин-
сти ту ци ји стиг не из ме ђу 130 
и 150 при ту жби на по вре де 
пра ва о рав но прав но сти. Оне 
се од но се на дис кри ми на ци ју 
осо ба ет нич ке при пад но сти 
ко је се жа ле на по вре де пра ва 
из обла сти ра да и за по шља ва-
ња.

Ал ма Су љић, по моћ ник ом-
буд сма на БиХ, ка же да су ра-
ни јих го ди на раз ма тра не 273 
жал бе због дис кри ми на ци је по 
на ци о нал ном осно ву, због мо-
бин га, уз не ми ра ва ња и дис кри-
ми на ци је при обра зо ва њу. До-

не се но је 26 пре по ру ка, од че га 
се дам због мо бин га.

Ми ла Је ла вић из Хр ват ске
и На да Гра хо вац из Ре пу бли ке 
Срп ске, деч ји пра во бра ни лац, 
од но сно ом буд сман за де цу, ис-
ти чу да не до би ја ју ве ли ки број 
при ја ва за по вре де пра ва де це. 
На гла ша ва ју да се че сто у при ту-
жба ма на во ди дис кри ми на ци ја 
као по вре да пра ва, иако то ни је 
слу чај. Ра де то нај че шће да би 
по ја ча ли осе ћај угро же но сти.

У Цр ној Го ри рав но прав ност
шти ти за штит ник људ ских пра-
ва и сло бо да, ко ји је цен трал-
но те ло за све об ли ке дис кри-
ми на ци је. Ма ри ја на Ла ко вић, 
за ме ни ца за штит ни ка људ ских 
пра ва и сло бо да, ка же да та ин-
сти ту ци ја има ја ко ма ло при ту-
жби и ма ли број суд ских про це-
са. Ла ко ви ће ва ис ти че да има ју 
до бре ре зул та те и да је већ 
под не то не ко ли ко ини ци ја ти-
ва за до но ше ње но вих за ко на, 
као што су за кон о исто пол ним 
за јед ни ца ма и за кон о упо тре би
слу жбе ног је зи ка и је зи ка у слу-
жбе ној упо тре би.

Љ. Ми лен ко вић

ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ НА СИ ЉА НАД СТА РИ ЈИ МА

На си ље се мо ра при ја ви ти

ЗА ШТИТ НИ ЦИ РАВ НО ПРАВ НО СТИ ИЗ БИВ ШИХ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИХ РЕ ПУ БЛИ КА У БЕ О ГРА ДУ

Нај че шће се по вре ђу је рад но пра во

Ор га ни за ци је и кон так ти
Ху ма нас је мре жа ху ма ни тар них ор га ни за ци ја и удру же ња гра ђа на ко је се ба ве пи та њи-

ма ста ри јих, на ста ла на ини ци ја ти ву Цр ве ног кр ста Ср би је. Она по ве зу је ЦК Ср би је, Ге рон-

то ло шко дру штво Ср би је, Ка ри тас, ДФСПЦ Чо ве ко љу бље, Амити, Вик то ри ју, Ла ста ви цу, 

Дру штво за бри гу о ста ри ма, На ци о нал ну фон да ци ју за ху ма ну ста рост, Уни вер зи тет за

тре ће до ба, Ко ло срп ских се ста ра, Хлеб жи во та, Са вез пен зи о не ра, Мо ку и Ро су. На ла зе се

у Бе о гра ду, у Си ми ној 19. Кон так те ле фон је 011 2622 12, а веб сајт www.humanas.rs.

Вик ти мо ло шко дру штво Ср би је је не за ви сно и не про фит но удру же ње гра ђа на ко је 

оку пља ху ма ни стич ки ори јен ти са не струч ња ке ко ји су за ин те ре со ва ни да ра де на 

уна пре ђе њу за шти те жр та ва кри вич них де ла и кр ше ња људ ских пра ва. Дру штво се

на ла зи у Бе о гра ду, у До си те је вој 1а, а број те ле фо на је 011 30 34 232. Зва нич ни пор тал

Вик ти мо ло шког дру штва је www.vds.org.rs.
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На си ље над ста ри јим осо ба ма у по-
ро ди ци и да ље је у по ра сту у Ср би-
ји. Не дав но ис тра жи ва ње Цр ве ног

кр ста и мре же Ху ма нас по ка за ло је да сва-
ка де се та ста ри ја осо ба тр пи по ро дич но
на си ље. На сил ни ци су нај че шће нај бли жи
и нај ро ђе ни ји − си но ви, ћер ке и уну ци. По-
ро дич ном на си љу су из ло же ни је ста ри је
же не, про сек го ди на жр та ва је 70, али је ве-

ли ки број и оних у по зни јем до бу. С дру ге
стра не, нај ви ше по чи ни ла ца овог на си ља
има из ме ђу 35 и 45 го ди на, док су слу ча је ви
парт нер ског на си ља ме ђу ста ри јим осо ба-
ма ре ђи.

До бар за кон ски оквир,
не у са гла ше но де ло ва ње

Про фе сор др Не ве на Пе тру шић, за штит-
ни ца рав но прав но сти и је дан од ауто ра
сту ди је о на си љу над ста ри ји ма, ка же да је
по ро ди ца нај на сил ни ја и да на си ље у по ро-
ди ци гра ви ти ра ка нај ра њи ви јим осо ба ма у
њој.

− Нај ве ћи на сил ни ци су де ца, а њи хо во
на си ље тра је го ди на ма. То је спе ци фи чан
об лик и о ње му се ћу ти, а по сле ди це из ло-
же но сти на си љу су број не − ка же про фе-
сор ка Пе тру шић, и наглашaва да је из гра-
ђен до бар нор ма тив ни оквир за про це су-
и ра ње фи зич ког, пси хич ког и еко ном ског
на си ља у по ро ди ци. Про блем је, ка же она,
што не по сто ји до вољ на уса гла ше ност де-
ло ва ња над ле жних ин сти ту ци ја ка да се на-
си ље уочи.

Ис тра жи ва ње о на си љу над ста ри ма ра-
ђе но је на осно ву по да та ка о на си љу у по-
ро ди ци по во дом ко јих су по ли циј ске упра-
ве у Но вом Са ду и Ни шу под не ле кри вич не

при ја ве над ле жним ту жи ла штви ма. Та ко је
са мо то ком 2010. го ди не по ли циј ска упра ва
у Но вом Са ду еви ден ти ра ла 286 кри вич них
де ла на си ља у по ро ди ци, док је број жр та-
ва из но сио 309. На си ље је по чи ње но пре-
ма ста ри ји ма од 65 го ди на, при че му је нај-
ста ри ја осо ба има ла 81 го ди ну. Од укуп ног
бро ја жр та ва на под руч ју ове по ли циј ске
упра ве, нај ви ше је же на − 248. Нај ста ри ји

по чи ни лац на си ља имао је 77, док је нај мла-
ђи (у пи та њу је унук) имао 26 го ди на. Ипак,
из ис тра жи ва ња је ви дљи во да су нај че шћи
ви нов ни ци на си ља над ста ри јим осо ба ма
упра во си но ви.

По ли циј ска упра ва у Ни шу за бе ле жи ла
је то ком 2010. укуп но 215 кри вич них де ла
на си ља у по ро ди ци, али је број жр та ва из-
но сио 238. Нај ве ћи број ових де ла по чи њен
је у са мом Ни шу, по том у Алек син цу, Ра жњу,
До љев цу и Свр љи гу.

Сти де се да при ја ве на сил ни ке
Од по ме ну тог бро ја слу ча је ва на си ља у

2010. по ли циј ска упра ва у Ни шу еви ден ти-
ра ла је укуп но 17 кри вич них де ла на си ља
над ста ри јим осо ба ма у по ро ди ци, а Цен тар
за со ци јал ни рад је за бе ле жио 24 та ква слу-
ча ја. Ауто ри ис тра жи ва ња ка жу да се та раз-
ли ка у број ка ма по ја вљу је јер су ста ри је и
зло ста вља не осо бе не спрем не да по ли ци ји
при ја ве чла но ве сво је по ро ди це као из вр-
ши о це, и ти ме их из ло же мо гу ћем ка жња-
ва њу. По ме нут је и при мер јед не ста ри це
ко ја је при ја ви ла по ли ци ји тор ту ру си на и
би ла сме ште на у Цен тар за со ци јал ни рад,
а ка сни је се ис по ста ви ло да је исту тор ту-
ру тр пео и њен су пруг, од но сно отац, али је
ћу тао.

Ви нов ни ци на си ља над ста ри ји ма углав-
ном ко ри сте фи зич ку сна гу, рет ко ору ђе
или оруж је. Углав ном је ту др ве на па ли ца,
али и чу па ње ко се, уда ра ње пе сни цом, шу-
ти ра ње и слич но.

Др Дра ган Ра до ва но вић, пред сед ник Цр-
ве ног кр ста Ср би је, ка же да ре зул та ти овог
ис тра жи ва ња ру ше мит о па три јар хал ној
по ро ди ци у ко јој су сна жне емо тив не ве зе

и от кри ва ју да су ста ри љу ди че сто жр тве
по ро дич не не сло ге.

– Спе ци фич ност ове вр сте по ро дич ног
на си ља је у то ме што ста ри љу ди не же ле
да при ја ве на сил нич ко по на ша ње свог бли-
жњег. Ра за пе ти из ме ђу емо ци ја, соп стве не
угро же но сти и стра ха, ве ли ки број ста рих
тр пи фи зич ко и емо ци о нал но на си ље и не
усу ђу је се да по тра жи по моћ из бо ја зни да
ће на си ље еска ли ра ти ако не ко ме при ја ве
зло ста вља ње − ка же др Ра до ва но вић.

Он на по ми ње да ис ку ство у ра ду са ста-
ри ма го во ри да је си ро ма штво је дан од нај-
ве ћих ге не ра то ра на си ља у по ро ди ци.

Ни ко ла Ро бин сон из бри тан ске не вла ди-
не ор га ни за ци је Ејџ ка же да је зло ста вља ње
ста ри јих кр ше ње људ ских пра ва и да оно
ни је са мо про блем у Ср би ји, већ гло бал ни.

− Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја
прет по ста вља да у све ту има око 47 ми ли о-
на љу ди ко ји су у не кој вр сти зло ста вља ња,
при че му је ме ђу њи ма нај ве ћи број ста рих.
Они су из ло же ни фи зич ком и пси хич ком
зло ста вља њу, али и не кој вр сти за не ма ри-
ва ња, што је та ко ђе зло ста вља ње. Са мо у
Ве ли кој Бри та ни ји сва ког са та зло ста вља-
њу је из ло же но по 50 љу ди – на во ди Ни ко-
ла Ро бин сон.

Љи ља на Ми лен ко вић

ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ СТА РИ ЈИХ У СР БИ ЈИ

Мит о па три јар хал ној
по ро ди ци

Бри тан ска ис ку ства
− По бри тан ском за ко ну, сви ко ји ра де би ло ка кав дру-

штве ни по сао или су део не ке др жав не ин сти ту ци је 

оба ве зни су да бри ну о љу ди ма. На те ре ну је то оба ве за 

ло кал не за јед ни це, град ске скуп шти не, као и љу ди ко ји 

та мо жи ве. Сви они оба ве зни су да во де бри гу о свим 

чла но ви ма свог дру штва, па на рав но и о ста рим љу ди ма, 

њи хо вој си гур но сти, без бед но сти, као и да их шти те у 

окви ру њи хо ве ку ће или по ро ди це − ка же за „Глас оси гу-

ра ни ка“ Ни ко ла Ро бин сон из Ејџ УК.

Ро бин со но ва на гла ша ва да ком плет но бри тан ско ци-

вил но дру штво, а по себ но ор га ни за ци је по пут Цр ве ног 

кр ста, Еј џа, Ху ма нас-а има ју оба ве зу да, ка да чу ју да је

не ка осо ба зло ста вља на, то од мах при ја ве над ле жним 

ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма.
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УДРУ ЖЕ ЊА СЕ О СКИХ ЖЕ НА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Пр ви ко рак – елек трон ска
пи сме ност

12

кроз Србију

ГЕ РОН ТО ДО МА ЋИ ЦЕ И
У ОП ШТИ НИ БА РА ЈЕ ВО

По моћ и бри га
Три де сет ста ри јих до ма ћин-

ста ва у бе о град ској оп шти ни
Ба ра је во, углав ном она чи ји
чла но ви не мо гу са ми да оба-
вља ју сва ко днев не оба ве зе, пр-
ви пут има ју си гур ну по моћ и
ни су ви ше пре пу ште ни слу ча ју
или до број во љи ком ши ја. На-
и ме, њи ма од апри ла у кућ ним
по сло ви ма, на бав ка ма или за
од ла зак код ле ка ра по ма же де-
сет ге рон то до ма ћи ца.

Нај ста ри ји ста нов ни ци Ба ра је-
ва су за до вољ ни што не ко бри не
о њи ма, али је пи та ње ко ли ко ће
још мо ћи да ра чу на ју на по моћ
ге рон то до ма ћи ца, јер је за про-
је кат пре ко ко јег су оне до би ле
по сао све ма ње сред ста ва.

По кра јин ски се кре та ри јат
за рад, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва,

за јед но са Аустриј ском раз вој-
ном аген ци јом АДА, не дав но је
у Скуп шти ни Вој во ди не да ро-
вао ра чу на ре пред став ни ца ма
38 удру же ња се о ских же на из
Вој во ди не. По ре чи ма по кра-
јин ског се кре та ра, Ми ро сла-

ва Ва си на, ко ји им је уру чио
ком пју те ре, ова ин фор ма тич ка
опре ма омо гу ћи ће у на ред ном

пе ри о ду бо љу по ве за ност удру-
же ња и се кре та ри ја та, као и бо-
љу ме ђу соб ну умре же ност и ин-
фор ми са ност са мих удру же ња.

Ра чу нар ска опре ма је ве о ма 
ва жна за ова удру же ња по што 
ће же на ма из се о ских сре ди на, 
осим за сти ца ње елек трон ске 
пи сме но сти, она по слу жи ти и за 
пи са ње из у зет но ва жних европ-

ских про је ка та. Та ко ће уско ро у 
окви ру про гра ма за ре ви та ли-
за ци ју вој во ђан ских се ла би ти 

ре а ли зо ван ве ли ки про је кат 
раз во ја по љо при вред не про из-
вод ње ор ган ске хра не на ма лим 
пар це ла ма чи ји су вла сни ци же-
не. Ре а ли зо ва ће се и про је кат 
у окви ру ко га ће на пу ште не и 
пра зне се о ске ку ће нај пре би ти 
ре но ви ра не, а за тим по ну ђе не 
мла дим брач ним па ро ви ма на 
де се то го ди шње бес плат но ко-
ри шће ње. За сва ко се ло, или 
гру пу од не ко ли ко за се ла ка, би-
ће обез бе ђе на пе ди ја триј ска и 
ги не ко ло шка, као и ве те ри нар-
ска ам бу лан та. У овим ру рал-
ним сре ди на ма би ће отво ре не 

и по себ не про дав ни це чи ји ће
за јед нич ки обра зац би ти уста-
но вљен на осно ву ис ку ства ве-
ли ких тр го вин ских ла на ца, а ра-
ди ће се и на ства ра њу усло ва за
бо љи от куп и за јед нич ки из воз
ор ган ске и дру ге хра не и про из-
во да у зе мље чла ни це ЕУ.

Ме ђу 38 удру же ња се о ских
же на ра чу на ре је до би ло и се-
дам жен ских ром ских удру же-
ња са ци љем да се и код по пу ла-
ци је ром ских же на раз ви ја дух
пред у зет ни штва и еко ном ске
афир ма ци је.

М. Мек те ро вић

Де се ти Фе сти вал ства ра ла штва
ста ри јих „Злат но до ба”, у ор га ни за-
ци ји Ге рон то ло шког цен тра Бе о-
град, рас пи сао је по ет ски кон курс
на ко ме пра во уче шћа има ју све
осо бе од 60 го ди на и ста ри је ко је
има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји
гра да Бе о гра да, уз по се бан услов
да ни су чла но ви Удру же ња књи-
жев ни ка Ср би је. Те ма кон кур са је
сло бод на.

Уче сни ци кон кур са мо гу да до-
ста ве до три нео бја вље не пе сме
на ста ле у „злат ној до би жи во та“, а
пе сме не сме ју да бу ду ду же од 25
сти хо ва. Ра до ви се до ста вља ју у три
при мер ка и пот пи су ју − ши фром.
Уко ли ко уче сник кон кур са по ша ље
две, од но сно три пе сме, све тре ба

да пот пи ше истом ши фром и по ша-
ље их у јед ној ко вер ти. Ре ше ње ши-
фре са по да ци ма: име и пре зи ме,
го ди на ро ђе ња, адре са и број те ле-
фо на, тре ба да до ста ви у по себ ној,
за тво ре ној ко вер ти, уз при ло же ни
пе снич ки рад. Ра до ви се до ста вља-
ју на адре су Р. Ј. „Днев ни цен три и
клу бо ви“, Ма ри је Бур саћ, бр. 49,
11080 Зе мун, са на зна ком „За по ет-
ски кон курс”.

Ра до ви се при ма ју до 31. ав гу ста
2012, а жи ри ће нај бо љи ма до де ли-
ти на гра де и при зна ња. Ре зул та ти
ће би ти са оп ште ни то ком Фе сти ва-
ла, од 25. до 27. сеп тем бра 2012, а
нај бо љи ра до ви би ће об ја вље ни у
ча со пи су „Злат но до ба” Ге рон то ло-
шког цен тра Бе о град. В. В.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

По ет ски кон курс
ИВА ЊИ ЦА

До бра вест за
пен зи о не ре

Спе ци јал на бол ни ца за
ре ха би ли та ци ју Ива њи ца
ове го ди не за пен зи о не ре
одо бра ва по пуст од се дам
од сто, та ко да бео дан ко шта
2.404 ди на ра.

Сме штај је у дво кре вет-
ним со ба ма са ку па ти лом и
те ра сом, а сва кој со би је ТВ
са са те лит ским про гра мом.
Це на је иста то ком це ле го-
ди не.

Пла ћа ње је на шест до 12
ме сеч них ра та ад ми ни стра-
тив ном за бра ном од пен зи-
је, у за ви сно сти од ви си не
пен зи је и до го во ра са ко ри-
сни ком услу га.
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У НИ ШУ ФОР МИ РАН СТРА ТЕ ШКИ ТИМ ЗА СТА РА ЊЕ О ОСИ

За ква ли тет ни ји
жи вот ин ва ли да

У Ни шу је не дав но фор ми ран Стра те шки ак ци о ни тим чи ји је 
основ ни циљ да се струч но, план ски, кон ти ну и ра но и си сте мат ски 
ба ви ства ра њем бо љих усло ва за жи вот осо ба са ин ва ли ди те том у 
ло кал ној за јед ни ци.

Оба ве за овог ти ма је да на чи ни стра те шки до ку мент са од го ва-
ра ју ћим фи нан сиј ским пла ном до 2020. го ди не, ка да се оче ку је да 
Ниш по ста не град без ба ри је ра. То, по ре чи ма Јор да на Ива но ви ћа, 
пред сед ни ка Са ве та за рад са осо ба ма са ин ва ли ди те том, под ра зу-
ме ва от кла ња ње ар хи тек тон ских ба ри је ра до уста но ва и ин сти ту-
ци ја и уну тар њих, укљу чи ва ње у јав ни град ски пре воз ни ско под-
них ауто бу са, по ја чан ком би пре воз и ре ше ња за авио са о бра ћај.

По себ на па жња ће би ти по све ће на сла бо ви дим осо ба ма по ве ћа-
њем та ко зва не ре љеф не по вр ши не у гра ду, као и глу во не мим осо-
ба ма уво ђе њем у по сао ли ца ко ја по зна ју зна ков ни је зик.

Ре а ли за ци ју про јек та фи нан си ра ће град Ниш и ре сор но ми ни-
стар ство, а за тра жи ће се и (обе ћа на) сред ства из фон до ва Европ-
ске уни је.

С. Не сто ро вић

Отво рен Цен тар за ста ре
Цен тар за ста ра и ин ва лид на ли ца у ко ме ће жи те љи ни шке град-

ске оп шти не Ме ди ја на мо ћи да из ме ре крв ни при ти сак, ни во ше-
ће ра у кр ви и ура де ЕКГ, по чео је да ра ди 4. ма ја ове го ди не. Нај ста-
ри јим жи те љи ма Ме ди ја не на рас по ла га њу су и услу ге ле ка ра − ин-
тер ни сте, фи зи ја тра, дер ма то ло га, пси хи ја тра и фи зи о те ра пе у та.

Про сто ри је Цен тра се на ла зе у Бу ле ва ру Не ма њи ћа, број 69, Цен тар 
ра ди у по по днев ним са ти ма, а све услу ге су бес плат не. С. Н.

Бри га о ста рим ли ци ма 
пре ко Цен тра за со ци јал-
ни рад на под руч ју За је ча-

ра на ста вља се успе шно и ове 
го ди не. На и ме, за хва љу ју ћи ан-
га жо ва њу На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње, оспо со бље но 
је и упо сле но још шест ге рон то-
до ма ћи ца ко је ће ра ди ти у де се-
так до ма ћин ста ва. Да под се ти-
мо, по чет ком мар та стар то ва ло 
је 18 но вих ге рон то до ма ћи ца у 
17 за је чар ских се ла.

Град ска упра ва За је ча ра, у 
парт нер ству са Цен тром за со-
ци јал ни рад, кон ку ри са ла је код 
Европ ске уни је про јек том „Ја ча-
ње ка па ци те та ге рон то ло шке 
слу жбе и про ши ре ње де лат но-
сти на ру рал на под руч ја“.

Основ ни циљ овог про јек-
та је сте да се, ус по ста вља њем 
ефи ка сног си сте ма ин те грал не 
со ци јал не за шти те, уна пре ди 
жи вот ин тер но ра се ље них ли ца 
и оста ре лих осо ба.

– Дво не дељ ним про гра мом 
обу ке (30 са ти те о риј ске и 50 
са ти прак тич не обу ке у Цен тру 
и до ма ћин стви ма) об у че но је 
35 же на, а Цен тар је скло пио 
уго вор о де лу са 18 ге рон то до-
ма ћи ца и два во за ча – ка же Ми-
ра Ан дри ја ше вић, ди рек тор ка 
Цен тра за со ци јал ни рад у За је-
ча ру.

На осно ву пред ло га се о ских
ме сних за јед ни ца са под руч ја
оп шти не За је чар и ан ке те ко ју
је спро вео со ци јал ни рад ник
у до ма ћин стви ма, иза бра ни су
ко ри сни ци овог ви да со ци јал не
по мо ћи. У 17 се ла, од Гр ља на и
Луб ни це до Бру сни ка и Ма лог
Ја се нов ца, кре ну ле су об у че не
ге рон то до ма ћи це ко је не дељ-

но по осам са ти у сва ком се лу
(два са та у сва кој по ро ди ци)
оба вља ју кућ не и дру ге по сло ве
– од одр жа ва ња лич не хи ги је не
и чи шће ња про сто ри ја, на бав ке
на мир ни ца и ку ва ња, до пла ћа-
ња ра чу на, на бав ке ле ко ва и од-
во ђе ња ко ри сни ка код ле ка ра.

Цен тар за со ци јал ни рад обез-
бе ђу је пра ње, су ше ње и пе гла-
ње ве ша ко ри сни ци ма ове по-
мо ћи, као и хи ги јен ске па ке те.
По је ди ним ко ри сни ци ма би ће
окре че ни ста но ви и оба вље не
не ке ну жне за нат ске по прав ке,
а по сто ји мо гућ ност и обез бе-
ђе ња кре ве та и ду ше ка.

За ге рон то до ма ћи це из За је-
ча ра (је дан број је из се ла), Цен-
тар је обез бе дио пре воз соп-
стве ним во зи ли ма.

О спро во ђе њу услу ге по мо ћи
у ку ћи буд но бри не рад ни тим –
Дра га на Не дељ ко вић, со ци јал ни
рад ник, Ве ра Та сић и Мер сељ Ну-
ри је вић. М. Слав ко вић

ЗА ЈЕ ЧАР

По моћ и за сеоска домаћинства
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Па тли џан са пе чур ка ма
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: 5 пла вих па тли џа на, 400 гр пе чу ра ка, гла ви ца цр ног лу ка, 4 че на бе лог лу ка,

125 гр мар га ри на, 4 ка ши ке бра шна, 100 гр кач ка ва ља, ½ л мле ка, уље.
На чин при пре ме: Па тли џан опра ти, пре по ло ви ти, по со ли ти и оста ви ти се че ном стра-

ном на до ле да од сто ји 10 мин. Из ва ди ти сре ди ну па тли џа на и усит ни ти га. На ма ло уља
из дин ста ти обе вр сте лу ка. Пе чур ке
очи сти ти и исе ћи, па до да ти дин ста-
ном лу ку. У ту сме су до да ти исит ње-
ну сре ди ну па тли џа на и њо ме пу ни ти
па тли џан. Плех на ма за ти уљем па по-
ре ђа ти пу ње ни па тли џан. По себ но на
мар га ри ну упр жи ти бра шно, да оста-
не бе ло. Под ли ти мла ким мле ком и
ку ва ти пар ми ну та да се ле по згу сне и
сје ди ни. Па тли џа не пре ли ти овим со-
сом. Од о зго из рен да ти кач ка ваљ. Пе-
ћи у за гре ја ној рер ни на 200 Ц око 40
ми ну та, да до би је ле пу жу ту бо ју.

Ослић из рер не
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: 600 гр фи ле та осли ћа, 600 гр кром пи-

ра, 2 ја је та, 2 дл па вла ке, 2 шар га ре пе, пер шу нов 
лист, со, би бер, за чин, ма сли но во уље.

На чин при пре ме: По су ду за пе че ње на ма за ти 
уљем. Кром пир очи сти ти и исе ћи на ко лу то ве, па 
на дно по су де по ре ђа ти део кром пи ра. Од со ли, 
би бе ра и за чи на на пра ви ти сме су. Ме ша ви ном за-
чи на и сец ка ним пер шу ном по су ти кром пир и на-
ли ти са ма ло уља. На кром пир по ре ђа ти фи ле те осли ћа, та ко ђе га за чи ни ти и по су ти са 
ма ло уља. Шар га ре пу из рен да ти и ста ви ти на фи ле те. На то по ре ђа ти оста так кром пи ра и 
по су ти за чи ном и уљем. Пе ћи у за гре ја ној рер ни на 200 Ц око 25 ми ну та. Улу па ти ја ја, до да-
ти па вла ку, ти ме пре ли ти кром пир и ослић. Пе ћи још око 15 ми ну та, да ле по по ру ме ни.

здрав живот

И укус и мирисИ укус и мирис

Ру жу мно ги сма тра ју кра љи цом цве ћа.
Сем ле по те и ми ри са она нам да је си ро ви-
ну за про из вод њу слат ког, со ка, ра тлу ка,
ча је ва, ми ри сних уља.

По сто ји не ко ли ко хи ља да сор ти ру жа, а
нај бо ље вре ме за њи хо ву сад њу је је сен.

Са да је вре ме цве та ња и на шег ужи ва ња у
њи ма. По зна те сор те рас про стра ње не код
нас су: бу ке ту ше, пе ња чи це, ча јев ке, ми-
ни ја тур не, ста бла ши це.

Да би ру же ле по из гле да ле, тре ба их
са ди ти на ме сти ма где има бар не ко ли ко

са ти сун ца у то ку да на. То је биљ ка са ду-
бо ким ко ре ном и тре ба је ре дов но за ли-
ва ти, али у ко ре ну, не по ли сто ви ма јер би
то по ве ћа ло мо гућ ност по ја ве обо ље ња.
Зе мља око ру же тре ба да бу де око па на,
и тре ба их ре дов но пре хра њи ва ти. Пр во
пре хра њи ва ње тре ба да бу де пре пр вог
цве та ња, а сле де ће пре дру гог цве та ња.
Кад кре ну ве ли ке вру ћи не, ру же не тре-
ба пре хра њи ва ти. Тре ба их ре дов но оре-
зи ва ти и укла ња ти ди вље из дан ке. То ком
ле та се од стра њу ју пре цве та ли цве то ви,
је се ње оре зи ва ње под ра зу ме ва скра ћи-
ва ње вр хо ва ка ко би се за шти ти ле од сне-
га, а пра во оре зи ва ње се вр ши у про ле ће.
Од стра не се са су ше не и из у мр ле гра не.

Нај че шће бо ле сти ру жа су: пе пел ни ца,
рђа, зе ле на ваш, цр ве ни па ук, ру жи на оси-
ца и пле ме ња ча.

За шти та се вр ши ра зним пре па ра ти ма
до ступ ним у по љо при вред ним апо те ка-
ма, као што су: Stroby, An vil, Sco re, An tra-

col, Ru bi gan и 
оста ли.

По сто је та ко-
ђе и при род на 
сред ства за за-
шти ту. Ла ван да у 
бли зи ни ру жа је 
до бра у за шти ти 
од ли сне ва ши. 
Ру же на пад ну-
те пе пел ни цом 
тре ба ис пр ска ти мле ком, ли сто ви ће би ти
сјај ни ји и ма ње осе тљи ви. А рас твор од ко-
при ве је до бар за пр ска ње ру жа од ра зних
бо ле сти. Овај рас твор се пра ви та ко што се
1 кг ко при ве усит ни, пре ли је са 10 л во де и
оста ви да од сто ји 24 ча са. За тим се про це-
ди и од мах се пр ска ју ру же. У бор би про тив
пу же ва до бре су усит ње не љу ске од ку ва-
них ја ја, ко је се по спу око цве ћа.

При пре ми ла:

Со фи ја До ми ни ко вић

Тор та са ба на на ма
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та (пра ви

се дан ра ни је)
Са стој ци: 6 ја ја, 20 ка ши ка ше ће ра, 6 

ка ши ка мла ке во де, 250 гр мле ве них ора-
ха, 1 л мле ка, 8 ка ши ка бра шна, пу динг од
ва ни ле, 2 ва нил ше ће ра, 250 гр пу те ра, 8
ба на на, ½ пра шка за пе ци во, шлаг.

На чин при пре ме: Уму ти ти бе лан ца
са 12 ка ши ка ше ће ра. До да ти жу ман ца, 6
ка ши ка мла ке во де, 9 ка ши ка мле ве них
ора ха, ½ пра шка за пе ци во. Пе ћи у пле ху

од шпо ре та на 200 Ц, 15-20 ми ну та. Пре-
се ћи по ду жи ни на два де ла.

Фил: Од 1 л мле ка узе ти шо љу у ко јој 
се раз му ти 8 ка ши ка бра шна и пу динг
од ва ни ле са 8 ка ши ка ше ће ра. Оста так
мле ка ста ви ти да се ку ва. Кад се крем
про хла ди, до да ти уму ћен пу тер и ва нил
ше ћер.

Јед ну по ло ви ну ко ре ста ви ти у ђу веч, па
на то део фи ла. На фил ста ви ти це ле ба на-
не, по 4 у ре ду. Оста так ора ха по па ри ти са
ма ло ври ју ћег мле ка и рас по ре ди ти из ме-
ђу ба на на. На то ста ви ти дру ги део фи ла, па
дру гу по ло ви ну ко ре. Оста ви ти у фри жи де-
ру до су тра дан. Из ру чи ти на тац ну и фи ло-
ва ти уму ће ним шла гом.

БАШТЕНСКО ЦВЕЋЕ – РУЖЕ
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Интернет (6)

Ко манд на тра ка
На ла зи се ис под тра ке са па да ју ћим ме ни ји ма и ко ри сти мо је за 

из бор од ре ђе них ко ман ди ко је ће нам олак ша ти и убр за ти ко ри-
шће ње про гра ма. Чи не је:

а) дуг ме Fa vo ri tes Cen ter – ко ри сти мо га за при каз фол де ра са 
збир ком Ин тер нет адре са на ших оми ље них пре зен та ци ја, за ли сте 
wебсајтова са не фор мал ним са др жа ји ма ко ји се ве о ма че сто ажу-
ри ра ју (Fe eds), као и за ар хи ве сај то ва ко је смо у по след ње вре ме 
нај че шће по се ћи ва ли (Hi story);

б) дуг ме Add to Fa vo ri tes Bar – ко ри сти мо га за до да ва ње адре се 
тре нут но учи та не пре зен та ци је у Fa vo ri tes Bar;

ц) Qu ick Tabs – ко ри сти мо га за отва ра ње ви ше Ин тер нет стра ни-
ца на екра ну и јед но ста ван пре ла зак са јед не на дру гу;

д) Ho me – ко ри сти мо га за учи та ва ње, про ме ну и бри са ње стра-
ни це ко ју смо по де си ли као Ho me pa ge;

е) Vi ew fe eds on this pa ge – ко ри сти мо га за тре нут но при ка зи-
ва ње са др жа ја пре зен та ци ја ко ји се че сто ажу ри ра ју, а на ла зе са 
на те ку ћој Ин тер нет стра ни ци − ве сти, бло го ви... (сајт мо ра да бу-
де спе ци јал но фор ма ти ран да би се при ка за ли та кви из ве шта ји − 
feed);

ф) Read Mail – ко ри сти мо га за чи та ње мејла;
г) Print – ко ри сти мо га за штам па ње тре нут но ак тив не (учи та не) 

пре зен та ци је;
х) Pa ge – ко ри сти мо га за по де ша ва ње при ка за ак тив не Ин тер-

нет стра ни це;
и) Sa fety – ко ри сти мо га за по де ша ва ње си гур но сти при ли ком 

сур фо ва ња (да ли же ли мо да пам ти мо по се ћи ва не Ин тер нет адре-
се, co o ki es, са др жа ји ин тер нет стра ни ца итд.);

ј) To ols – ко ри сти мо га за по де ша ва ње функ ци ја и при ка за про-
зо ра пре тра жи ва ча;

к) Help – ко ри сти мо га за по моћ при ра ду са пре тра жи ва чем.

По ста вља ње Ho me pa ge

Ко ја ће стра ни ца би ти Ho me pa ge (по чет на стра ни ца ко ја ће се 
учи та ти ка да се отво ри про грам In ter net Ex plo rer) и ко ли ко да на 
ће In ter net Ex plo rer да пам ти ко је све пре зен та ци је по се ћу је мо, 
по де си ће мо на сле де ћи на чин:

1. клик не мо на оп ци ју To ols у тра ци па да ју ћих ме ни ја, па на оп ци-
ју In ter net Op ti ons, и у про зо ру ко ји се отво ри про ве ри мо да ли је 
се лек то ва на кар ти ца Ge ne ral;

2. у одељ ку Ho me pa ge, у по љу To cre a te ho me pa ge tabs, type
each ad dress on its own li ne, упи ше мо адре се Ин тер нет стра ни ца
ко је же ли мо да се ауто мат ски отво ре при стар то ва њу In ter net Ex-
plo re ra (Ho me pa ge);

3. у одељ ку Brow sing hi story клик не мо на дуг ме Set tings;
4. у одељ ку Hi story по де си мо ко ли ко да на же ли мо да се пам те

стра ни це ко је по се ћу је мо;
5. клик не мо на OK, па по но во на OK.

Па но за при каз
На ла зи се у цен трал ном де лу про зо ра и ко ри сти мо га за при каз

са др жа ја же ље не Ин тер нет стра ни це. Ка да же ли мо да при сту пи мо
не кој Ин тер нет пре зен та ци ји, до вољ но је да у Ad dress по ље упи-
ше мо Ин тер нет адре су те пре зен та ци је. На кон то га при ти сне мо
En ter. Са че ка мо ма ло да се пре зен та ци ја учи та, а за тим ко ри сти мо
кли за че да би смо пре гле да ли њен са др жај. Ка да ми шем пре ђе мо
пре ко не ког лин ка, стре ли ца ће се про ме ни ти у бе лу ша ку са ис-
пру же ним ка жи пр стом и јед ним кли ком на тај линк по че ће учи та-
ва ње стра ни це до ко је он во ди.
Fa vo ri tes

Ка да то ком „кр ста ре ња“ Ин тер не том на и ђе мо на пре зен та ци ју
ко ја нам је за ни мљи ва и ко ју би смо же ле ли по сле не ког вре ме на
по но во да по се ти мо, до вољ но је да ње ну адре су уба ци мо у збир ку
Fa vo ri tes и ви ше не мо ра мо да пам ти мо ту адре су, јер ће се она на-
ла зи ти у Fa vo ri te su. По сту пак до да ва ња оми ље не (зна чај не) Ин тер-
нет адре се у Fa vo ri tes је сле де ћи:

1. учи та мо Ин тер нет пре зен та ци ју ко ја нам је за ни мљи ва;
2. док пре гле да мо њен са др жај, клик не мо на дуг ме Fa vo ri tes ко је

се на ла зи на ко манд ној тра ци, па иза бе ре мо оп ци ју Add to Fa vo ri-

tes;

3. у про зо ру ко ји се отво рио, а у по љу Na me, упи ше мо на зив
стра ни це или оста ви мо по ну ђе но име ако смо њи ме за до вољ ни;

4. у по љу по ред Cre a te in про на ђе мо фол дер у ко ји же ли мо да
уба ци мо од ре ђе ну стра ни цу или клик не мо на дуг ме New Fol der,
уку ца мо име фол де ра, па клик не мо на дуг ме Add;

5. по но во клик не мо на дуг ме Add.
Ин тер нет адре са пре зен та ци је је до да та у збир ку Fa vo ri tes. Ако

хо ће мо да по се ти мо пре зен та ци ју чи ја се адре са на ла зи у збир ци
Fa vo ri tes, по сту пак је сле де ћи:

1. клик не мо на ико ну Fa vo ri tes ко ја се на ла зи на ко манд ној тра-
ци;

2. отва ра се ли ста фол де ра у ко ји ма се на ла зе све упам ће не адре-
се у ба зи Fa vo ri tes, па отво ри мо же ље ни фол дер и ка да про на ђе мо
стра ни цу ко ја нас ин те ре су је, клик не мо на њу;

3. стра ни ца се учи та ва.
Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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поводи

У ви ше бе о град ских оп-
шти на по след њих го ди на
по че ли су са ра дом во-

лон тер ски сер ви си. У њи ма во-
лон ти ра ју и ста ри ји и мла ди, а
не да ће не би ра ју, па су и ме ђу
ко ри сни ци ма за сту пље ни сви
уз ра сти. Нај ви ше је ипак оних
нај ста ри јих.

Во лон тер ски сер вис оп шти-
не Сав ски Ве нац, пре ма ре-
чи ма ње го ве ко ор ди на тор ке
Зо ри це Шту ло вић, зва нич но је
по кре нут у но вем бру про шле
го ди не, али он већ го ди на ма
на не ки на чин ра ди.

– Циљ овог сер ви са
је да по ма же су гра ђа-
ни ма ка ко у кућ ним
усло ви ма, та ко и у про-
сто ри ја ма сер ви са, и
да ути че на ква ли тет-
ни ји сва ко днев ни жи-
вот. Ко ри сни ци су пре-
те жно ста ри ја по пу ла-
ци ја, јер је на Сав ском
Вен цу ве ли ки број
ста ри јих гра ђа на, а све
услу ге су бес плат не.
Пру жа мо прав ну по-
моћ, пси хо со ци јал ну
по др шку, ор га ни зу је-
мо спорт ске ак тив но-
сти за осо бе тре ћег до-
ба, а по моћ у кућ ним
усло ви ма под ра зу ме-
ва на бав ку основ них
жи вот них на мир ни ца,
хи ги јен ских сред ста ва, ле ко-
ва итд. Во лон те ри уче ству ју и
у при пре ми хра не у на род ној
ку хи њи, у Ло ми ној 17, ко ја се,
уко ли ко је по треб но, од но си
на кућ ну адре су ко ри сни ка. Ве-
о ма сам по но сна на рад во лон-
тер ског сер ви са. Ве ли ки број
за по сле них из на ше оп штин ске
упра ве укљу чен је у во лон ти-
ра ње, а тре нут но има мо око 50
во лон те ра и око 40 ко ри сни ка.
Ме ђу во лон те ри ма има и мла-
дих и ста ри јих и љу ди сред њих
го ди на, пре те жно су у пи та њу
же не, ма да има и му шка ра ца,
а оно нај ва жни је што кра си во-
лон те ре је ем па ти ја – ис ти че
на ша са го вор ни ца.

Она об ја шња ва ка ко ни су
увек про блем ма те ри јал на и

здрав стве на угро же ност, већ и 
уса мље ност.

– Има пу но уса мље ног све та 
и зна чи им мно го ако не ко за-
ку ца на вра та или по раз го ва ра 
са њи ма те ле фо ном. Нај те же 
је увек у пе ри о ду пра зни ка. А 
ка да ви ди те на сме ја на ли ца, 
схва ти те ко ли ко сте не чим ма-
лим не ко ме мно го по мо гли и 
бу де вам то пло око ср ца, а то 
је нај ве ћа на гра да. Бе о гра ђа ни 
су ху ма ни љу ди, во де ра чу на 
јед ни о дру ги ма – ка же Зо ри ца 
Шту ло вић.

И Во лон тер ски сер вис Зве-
зда ре (ВСЗ), ко ји је са ра дом 
по чео у фе бру а ру про шле го-
ди не, пру жа стал не со ци јал не 
услу ге сво јим су гра ђа ни ма, а 
све ор га ни зу је и фи нан си ра 
оп шти на.

– По ред по др шке и по мо ћи 
Зве здар ци ма ко ји су ста ри ји, 
не моћ ни, осо ба ма са ин ва-
ли ди те том, без по ро дич ног 
ста ра ња, као и јед но ро ди тељ-
ским по ро ди ца ма са бо ле сном 
де цом, же ли мо да раз ви ја мо 
иде ју во лон ти ра ња, да жи вот 
бу де бо љи и они ма ко ји по ма-
жу дру ги ма, и они ма ко ји ма је 
по моћ по треб на – ка же за „Глас 
оси гу ра ни ка“ Рад ми ла Уро ше-
вић, ко ор ди на тор ка ВСЗ. Пре-
ма њи хо вим по да ци ма, у апри-

лу је би ло укуп но 94 ко ри сни-
ка, 50 у кућ ним усло ви ма, а 44 
у про сто ри ја ма сер ви са.

– ВСЗ има 42 во лон тер ке. Као 
сим бо ли чан из раз за хвал но-
сти обез бе ђу је мо им ме сеч ни 
пре воз, ва у че ре, па ке те хра не 
и хи ги је не, кар те за по зо ри ште. 
На ша нај мла ђа во лон тер ка има 
17, а нај ста ри ја 73 го ди не, док 
је про сек го ди на ко ри сни ка 86, 
што го во ри да су нај че шћи ко-
ри сни ци нај ста ри ји су гра ђа ни. 
Они нам се че сто са ми ја вља ју, 
а за по моћ се обра ћа ју и њи хо ва 

де ца ко ја не жи ве у бли зи ни, па 
ни су у мо гућ но сти да стал но бу-
ду са њи ма. На ше во лон тер ке им 
по ма жу у лак шим кућ ним по сло-
ви ма, спре ма њу хра не, од ла зе по 
ле ко ве. Не ки од на ших ста ри јих 
ко ри сни ка жи ве на ви шим спра-
то ви ма у згра да ма без лиф та, 
па се де ша ва да због сте пе ни ца 
по ста ну као за ро бље ни ци и по 
не ко ли ко го ди на не из ла зе из ку-
ће – ка же ко ор ди на тор ка Во лон-
тер ског сер ви са Зве зда ре.

Упр кос од ре ђе ној стреп њи 
ко ја је по сто ја ла ка да је овај 
сер вис по чи њао са ра дом, од-
зив осо ба вољ них да по мог ну 
сво јим су гра ђа ни ма је све при-
јат но из не на дио.

– Ка да смо по чи ња ли, бри ну-
ли смо се да ли ће би ти љу ди 

за ин те ре со ва них за во лон ти-
ра ње, али њих има из над сва-
ких оче ки ва ња, па је за блу да 
да не по сто ји со ли дар ност и 
до бра во ља да се по мог не дру-
ги ма – за кљу чу је Рад ми ла Уро-
ше вић.

Да ни су увек во лон те ри мла-
ди, а ста ри ји они ко ји ма је по-
треб на по моћ, све до чи при-
мер Мир ја не Гај (61) са Ста рог 
Гра да.

– Чим сам до би ла ре ше ње о
пен зи ји, ре ши ла сам да не ким 
ко ри сним ра дом ис пу ним сво-

је сло бод но вре ме.
Ме ни ни је те шко, а
не ко ме ћу по мо ћи –
ка же ба ка Ми ра.

Ка ко нам да ље об-
ја шња ва, улаз у Во-
лон тер ски сер вис
оп шти не Ста ри Град,
у Ну ши ће вој, је баш
са ули це, па је од-
мах ви дљив и до сту-
пан, не мо ра да се
иде пр во у оп шти ну,
што олак ша ва ка ко
во лон те ри ма, та ко и
осо ба ма ко је тра же
по моћ.

– И та ко сам оти-
шла пра во та мо и ре-
кла да бих же ле ла да
во лон ти рам. По што
сам ду го ра ди ла као
вас пи тач у до му за

уче ни ке, а имам и не ког лич-
ног ис ку ства са осо ба ма са по-
себ ним по тре ба ма, од мах су ми 
ре кли да се мај ка јед ног сле пог 
мла ди ћа обра ти ла за по моћ 
по што има и ро ди те ље о ко ји-
ма та ко ђе мо ра да бри не, па би 
јој мно го зна чи ло ка да би не ко 
про во дио не ко вре ме са њим. 
И та ко је во лон ти ра ње по че ло, 
а нас дво је се дру жи мо два-три 
пу та не дељ но, ка да ше та мо, по-
се ћу је мо ње го ву ба ку, иде мо до 
На род не би бли о те ке, где он во-
ли да чи та. Он је по ред Му зич ке 
ака де ми је сту ди рао је зи ке, као 
и ја, па има мо до ста те ма за раз-
го вор, а шет ња при ја и ње му и 
ме ни – об ја шња ва ова ак тив на 
пен зи о нер ка.

Ве сна Ка дић

ВО ЛОН ТЕР СКИ СЕР ВИ СИ БЕ О ГРАД СКИХ ОП ШТИ НА

Ху ма ност на де лу
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Убе о град ском хо те лу Па-
лас, 29. ма ја, одр жа на је УУза вр шна кон фе рен ци ја у 

окви ру про јек та „Злат но до ба 
жи во та”, чи ји је циљ бор ба про-

тив дис кри ми на ци је ста ри јих и 
про мо ви са ње ле пе и ак тив не 
ста ро сти. Кон фе рен ци ју је ор-
га ни зо ва ло Дру штво за обра-
зо ва ње од ра слих (ДОО), ко је је 
но си лац про јек та. Овај про је кат 
оства ру је се сред стви ма Европ-
ске уни је у окви ру про јек та 
„По др шка ци вил ном дру штву” 
Де ле га ци је ЕУ у Ср би ји, а су-
фи нан си ра га Ми ни стар ство за 
при вред ну са рад њу и раз вој Са-
ве зне Ре пу бли ке Не мач ке.

У пр вом де лу кон фе рен ци-
је са рад ни ци и екс пер ти из 
ино стран ства пред ста ви ли су 
европ ска ис ку ства ве за на за 
ак тив но ста ре ње и це ло жи вот-
но уче ње, док је дру ги део био 
ре зер ви сан за пред ста вља ње 
ре зул та та про јек та.

– Цен трал на ак тив ност про-
јек та је из ло жба фо то гра фи ја, 
фор ми ра на на осно ву јав ног 
кон кур са. Уз прет по став ку да 
ни је ла ко сни ми ти ону леп шу 
стра ну ста ро сти у сре ди ни ко ја 
је то ли ко под ути ца јем пред ра-
су да и сте ре о ти па, као што је 
на ша, хте ли смо да сва ко бу де 
у при ли ци да ухва ти тај тре ну-
так јед ног дру га чи јег жи во та, по 
не че му спе ци ја лан и дра го цен, 
и да нам ти ме по мог не у про-
мо ви са њу ле пе и ак тив не ста-
ро сти. О нај бо љој фо то гра фи ји, 

по ред жи ри ја, од лу чи ва ли су и 
гла со ви пу бли ке – ре као је Ду-
шан Здрав ко вић, ко ор ди на тор 
про јек та.

На из ло жби су, уз гла сач ки 

ли стић, по се ти о ци по пу ња ва-
ли и ева лу а ци ју ко ја, ка ко је 
об ја сни ла Ма ја Мак си мо вић из 
ДОО, су ми ра ути ске по се ти ла-
ца и за пра во пред ста вља јед но 
ми ни ис тра жи ва ње. Ева лу а ци ју 
је по пу ни ло око 1.000 ис пи та-
ни ка у свих пет гра до ва уче сни-
ка у про јек ту (Но ви Сад, Ужи це, 
Ле ско вац, Бор и Бе о град), а она 
ће по слу жи ти као из вор дра го-
це них ин фор ма ци ја у ве зи са 
про бле ми ма ста ри јих и њи хо-
вим ак тив ним уче шћем у дру-
штве ном жи во ту.

Та ма ра Ни ко лић Мак сић, јед-
на од уред ни ца књи ге „Иде је за 
ле пу и ак тив ну ста рост – при ме-
ри до бре прак се”, ко ја је про и за-
шла из цен трал них ра ди о ни ца 
у окви ру про јек та, ре кла је да 

ова књи га пред ста вља раз ли-
чи те ви до ве дру штве не бри ге о
ста ри ма и да је оно што је ле по
упра во ње на ша ре но ли кост.

− У књи гу су ушли при ме ри
ко ји на нај бо љи на чин пре зен-
ту ју ак тив но ста ре ње и ак тив ну
ста рост, а она ће би ти пре ве де-
на на ен гле ски је зик и про сле-
ђе на у мре жу ЕАЕА (Европ ска
асо ци ја ци ја за обра зо ва ње од-
ра слих), што зна чи да ће и књи-
га, као и из ло жба, пре ко ра чи ти
гра ни це на ше зе мље и от пу то-
ва ти у Евро пу – на ве ла је Та ма ра
Ни ко лић Мак сић.

Кон фе рен ци ју је упот пу ни ло
је дин ство ге не ра ци ја кроз на-
ступ деч јег хо ра ОШ „Дрин ка
Па вло вић” из Бе о гра да и хо ра

„Не вен” из ле ско вач ког Удру-
же ња пен зи о не ра, на кон че га
је усле ди ло про гла ше ње нај-
бо љих фо то гра фи ја и до де ла
на гра да. Пр во ме сто и 1.000
евра осво јио је Ср ђан Ср ђа-

нов са фо то гра фи јом „Иде мо
на пут”, дру го ме сто и 750 евра
при па ло је Ду ша ну Бе би ћу за
фо то гра фи ју „Три ге не ра ци је”,
а тре ће ме сто и 500 евра Мар-
ти Рој нич, аутор ки фо то гра фи је
„Вр тлог жи во та”.

А по ре чи ма Мир ја не Кла-
прот, ме диј ског ко ор ди на то ра
про јек та, про мо тив на кам па ња
тек почиње.

– У свих пет гра до ва ко ји су
уче ство ва ли у про јек ту осва ну-
ће 50 бил бор да са по бед нич ким
фо то гра фи ја ма кон кур са, а уз то
ће би ти ди стри бу и ра но и 20.000
тро ли ста са по ру ка ма за леп шу
и бо љу ста рост – на ве ла је Мир-
ја на Кла прот.

Бил бор ди ће до 24. ју на кра-

си ти Но ви Сад, Ужи це, Ле ско-
вац, Бор и Бе о град, a у из ло жби
ко ја је већ по ста вље на на Ка ле-
мег да ну сви за ин те ре со ва ни ће
мо ћи да ужи ва ју до 27. јуна.

Ве сна Ка дић
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ЗА ВР ШНА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПРО ЈЕК ТА „ЗЛАТ НО ДО БА ЖИ ВО ТА”

Иде мо на пут ле пе
и ак тив не ста ро сти

По зи ти ван 

ефе кат
По се ти о ци из ло жбе су уз по-

пу ња ва ње гла сач ког ли сти ћа 

има ли и за да так да од го во ре 

на не ко ли ко пи та ња. Она су

се од но си ла и на то каквe

ути ске но се са из ло жбе, али

је нај ва жни је пи та ње − шта 

ће те про ме ни ти на кон ове

из ло жбе − би ло у ве зи са од-

но сом пре ма ста ро сти, што 

је за пра во и циљ про јек та.

Је дан од до ка за по зи тив ног

ефек та из ло жбе би ли су и

ин спи ра тив ни од го во ри, а 

онај ко ји се по себ но из дво-

јио на пи сао је по се ти лац

ста ри ји од 65 го ди на: „Би ћу 

ма ло ви ше оп ти ми ста у овим

го ди на ма, тру ди ћу се да

жи вот по сма трам са ве дри је

стра не и да бу дем са ле пим 

же на ма.“
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Уз стр ме сте пе ни це ка те дра ле Све тог
Па вла по пе ла се са ма, без ичи је по мо-
ћи, да би за тим под сво до ви ма мо ну-УУ

мен тал не и нај чу ве ни је лон дон ске цр кве,
сто је ћи све вре ме, при су ство ва ла ми си за-
хвал но сти, за вр шног да на че тво ро днев них
ју би лар них све ча но сти у ње ну част.

Ста ја ла је и два да на ра ни је, не ко ли ко са-
ти, за јед но са оста лим чла но ви ма по ро ди-
це, на кра љев ској бар жи ко ја је низ Тем зу
пред во ди ла све ча ни де фи ле хи ља ду пло-
ви ла нај ра зли чи ти јих вр ста и на ме на. Овај
спек такл ни ки ша и хлад но ћа ни су ус пе ли
да по ква ре, а па рад но оде ве ни го сти ни
јед ног тре на ни су по ка за ли да при ме ћу ју
ат мос фер ску не при ли ку.

Ор га ни за ци ја про сла ве 60-го ди шњи це
вла да ви не Ели за бе те Дру ге по твр ди ла је у
свим де та љи ма бри тан ску су ве ре ност ка да
су у пи та њу пом па и це ре мо ни ја, али нај ве-
ће ди вље ње оти шло је ипак 86-го ди шњој
сла вље ни ци.

То ли ко сто и ци зма, ис ка за не фи зич ке из-
др жљи во сти и мен тал не гип ко сти у де ве тој
де це ни ји жи во та је не што што са мо по се би
иза зи ва ре спект и пред ста вља ве ро ват но ве-
ће ин тим но по стиг ну ће не го ду ги оп ста нак на
тро ну ко јим је обе ле же на чи та ва јед на епо ха.

Не ма ни ка кве сум ње да ће се у бу дућ но-
сти го ди не од 1952. на о ва мо зва ти Ели за бе-
ти ним, као што ве ћи део 19.ве ка сло ви као
вик то ри јан ско до ба, а дру га по ло ви на 16-ог
као ели за бе тан ско, по Ели за бе ти Пр вој.

Кра љи ца Вик то ри ја ко ја је на вла сти би-
ла не ки ме сец ви ше од 63 го ди не је за сад
вла дар ка са нај ду жим ста жом у хи ља ду го-
ди шњој исто ри ји бри тан ске мо нар хи је, али
ка ко ства ри сто је, без те не зва нич не ти ту ле
би ла ко мо гла да оста не.

Упр кос сво је вре ме ним спе ку ла ци ја ма,
не ма на го ве шта ја да би кра љи ца уско ро

пре да ла кру ну си ну, пре сто ло на след ни ку
Чар лсу, или, што је још ма ње из глед но, да
би јед на ге не ра ци ја би ла пре ско че на и пре-
сто од мах за у зео дру ги у на след ном ре ду,
Чар лсов син, принц Ви ли јам.

Ње го во про шло го ди шње гла му ро зно
вен ча ње са атрак тив ном, мо дер ном Кејт
Мидлтон, ко ја при том ни је ари сто крат ског
по ре кла, сва ка ко је до при не ло ра сту ин-
те ре со ва ња и сим па ти ја за кра љев ску по-
ро ди цу, али ути сак је да је ипак кра љи ца
нај за слу жни ја за об но вље ну по пу лар ност
мо нар хи је чи ја је ре пу та ци ја у јед ном тре-
нут ку би ла озбиљ но уз др ма на.

Уоп ште, це ла при ча о бри тан ској кра-
љев ској по ро ди ци по при ли чан низ го ди на
сво ди ла се на се ри ју скан да ла, ко ји ма су и
озбиљ ни ме ди ји мо ра ли да се ба ве јер је
сви ме што се де ша ва ло би ло по љу ља но до-
сто јан ство са ме ин сти ту ци је.

Тра гич на по ги би ја прин це зе Да ја не, 1997,
ујед но је озна чи ла и нај ни жи пад реј тин га
ку ће Винд зор и лич но Ели за бе те, јер је ду-
го од би ја ла да се по во дом Да ја ни не смр ти
огла си, што је це ла зе мља од ње оче ки ва ла.
Нај зад је то учи ни ла, од ме ре но и уз др жа но,
али не без емо ци ја.

И док се у јав но сти сти ша ва ју уз бу ђе ња
и сле жу ути сци о про те клом пра зно ва њу,
ана ли ти ча ри по ку ша ва ју да про ник ну у
тај ну ду го веч но сти кра љев ске ку ће чи је је
устрој ство пот пу но ана хро но и про тив но
де мо крат ском ду ху мо дер ног вре ме на.

Тај на је у тра ја њу, је дан је од нај че шће
по ми ња них раз ло га. Све про ла зи, све се
ме ња, на жа лост на го ре, жи вот је све те жи,
еко ном ска кри за све ду бља, не за по сле-
ност ни кад ве ћа, со ци јал ни про бле ми, као
и ра сна не тр пе љи вост све за о штре ни ји,
али она је ту, не про ме ње на, го то во ве чи та
и то пред ста вља сво је вр стан пси хо ло шки

ре ле ван тан ква ли тет и да је љу ди ма осе ћај
си гур но сти.

А да тра је, тра је. Ка да је Ели за бе та Дру га
пре у зе ла трон, 1952. го ди не, по сле смр ти
оца, кра ља Џор џа Ше стог, бри тан ски пре-
ми јер био је Вин стон Чер чил, а да на шњи
шеф вла де, 46-го ди шњи Деј вид Ка ме рон,
ни је се био ни ро дио. То ком ње ног пре сто-
ло ва ња из ме ни ло се укуп но 12 пре ми је ра,
исто то ли ко аме рич ких пред сед ни ка и ше-
сто ри ца рим ских па па.

Кра љи чин ста тус сма тра се це ре мо ни јал-
ним, а у по ли тич ком реч ни ку се из раз да не-
ко има уло гу бри тан ске кра љи це ко ри сти у
зна че њу да та осо ба по се ду је са мо фор ма-
лан по ло жај без ствар ног ути ца ја. За са му
Ели за бе ту, ме ђу тим, то и не мо ра у пот пу но-
сти да ва жи. По зна то је да је она уве ла ре-
дов не са стан ке утор ком са те ку ћим ше фом
вла де, а ти се раз го во ри оба вља ју у че ти ри
ока и ни ко са стра не ни је упу ћен у са др жај,
ни ти тон ди ја ло га.

Ми мо то га, Ели за бе та Дру га има кр цат
днев ни рас по ред, го ди шње ви ше од 400
су сре та и ра зних ан га жма на, по др жа ва око
600 до бро твор них ор га ни за ци ја и про гра-
ма, че сто је на пу ту, до сад је по се ти ла 116
зе ма ља. Ње но здрав стве но ста ње је за до-
во ља ва ју ће, ве ћих про бле ма не ма, не ра-
чу на ју ћи бо ло ве у ко ле ни ма (опе ри са ла
оба ко ле на 2003) због ко јих је мо ра ла да
се од рек не ја ха ња. Обо жа ва ко ње и псе, у
сло бод но вре ме чи та кри ми ће, ре ша ва укр-
ште не ре чи, а у ку ри о зи те те спа да по да так
да ра до гле да рва ње на те ле ви зи ји. На пре-
сто је сту пи ла мла да, у 26-ој го ди ни, јер јој
је и отац умро ре ла тив но млад, али је мај ка
по жи ве ла 101 го ди ну. Ако се то има у ви ду,
чи ни се ре ал ним да ће при ча о на сле ђу још
да при че ка свој на ста вак.

Д. Дра гић

БРИ ТАН СКА КРА ЉИ ЦА У ПО ЗНОЈ ДО БИ БО ДРА И СВЕ ПО ПУ ЛАР НИ ЈА

Но ви сјај кру не
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Као и ве ћи на дру шта ва на 
пла не ти да нас, и Ру си ја 
се су о ча ва са пен зиј ском 

кри зом и нео п ход но шћу да пен-
зиј ски си стем ре фор ми ше ка ко 
би по стао ду го роч но одр жив.

Да нас, та мо је „пен зи о нер ски 
рај“ по све му, осим по оном нај-
ва жни јем − из но су на пен зиј-
ском че ку.

Про сеч на пен зи ја у Ру си ји да-
нас је, кад се ру бље пре ра чу на ју 
у ди на ре, не што ма ња од 30.000. 
Али не при ма ју сви про сек: ста-
ти сти ка је и у овом слу ча ју оп-
се на, јер је ве ћи број оних ко ји 
при ма ју ма ње од то га.

Ова сво та је уз то ре зул тат по-
ве ћа ња пен зи ја ко је су пре пет 
го ди на удво стру че не, за шта су 
пен зи о не ри бла го дар ни пре све-
га пред сед ни ку Вла ди ми ру Пу ти-
ну, али је про сеч на ру ска пен зи ја, 
упр кос то ме, да нас са мо 40 од сто 
про сеч не ру ске пла те.

На пен зи је у Ру си ји др жа ва 
да нас тро ши око 10 од сто бру-
то на ци о нал ног про из во да, ко ји 
из но си 1.850 ми ли јар ди до ла ра. 
Али, Ру си ја при том има на ма 
бли зак про блем: ви ше љу ди се 
пен зи о ни ше не го што по чи ње 
да ра ди.

Пен зиј ска ре фор ма је и та мо 
осе тљи во по ли тич ко пи та ње. 
На ја вљу је се да би њен про је кат 
тре ба ло да бу де ком пле ти ран 

до ок то бра, али је дан еле ме-
нат тог за хва та већ је уна пред 
по знат: не ће би ти за кон ског 
про ду жа ва ња рад ног ве ка, што 
је у ве ћи ни дру гих зе ма ља, по 
пра ви лу, пр ви по тез пен зиј ских 
ре фор ма то ра.

Ру ски ње да нас пре ста ју да 
ра де са 55 го ди на, а Ру си са 60. 
Ми ни мум ста жа за пен зи ју је, 
ме ђу тим, дра стич но ни зак − са-
мо пет го ди на.

Раз лог за што се не ди ра у ста-
ро сну гра ни цу је, пре све га, по ли-
тич ки. Пен зи о не ри у Ру си ји чи не 
40 од сто би рач ког те ла и на би ра-
ли шта из ла зе мно го ди сци пли но-

ва ни је не го мла ђи свет. Сем то га, у 
ве ћи ни гла са ју за ак ту ел ног пред-
сед ни ка и ње го ву пар ти ју, Ује ди-
ње ну Ру си ју – шта ви ше, сма тра ју 
се ње го вом из бор ном ба зом. То 
се об ја шња ва при род ном же љом 
ста ри је ге не ра ци је да не ула зи у 
по ли тич ке ри зи ке, јер је уве ре на 
да је из бор по зна тог га ран ци ја 
ста бил но сти.

Пу ти ну, ко ји је у ма ју за по чео 
свој тре ћи пред сед нич ки ман-
дат (по сле пр ва два од ра дио је 
и је дан пре ми јер ски), сва ка ко 
је ста ло до ових „се дих гла са ча“, 
па је од ба цио оп ци ју про ду жа-
ва ња рад ног ве ка, упр кос прог-
но за ма ко је су ујед но и упо зо-
ре ња да ће се до 2030. го ди не 
број рад но ак тив них сма њи ти 

за 11 ми ли о на, а број пен зи о не-
ра по ве ћа ти за 9 ми ли о на.

Али по што ни у Ру си ји не ма
„бес плат ног руч ка“, што је ме-
та фо ра за чи ње ни цу да све има
сво ју еко ном ску це ну, гло бал ни
екс пер ти за пен зи је сма тра ју да
ће та ко не што ипак мо ра ти да
се спро ве де, са мо на ма ње упа-
дљив на чин.

Ре ше ње ко је се у том по гле ду
по ми ње је сте сти му ли са ње Ру са
да ду же ра де. Је дан од пред ло га
пу ште них у оп ти цај је да услов
за пу ну пен зи ју бу де мно го зах-
тев ни ји од да на шњег. Ми ни-
стар ство за дру штве ни раз вој је

пред ло жи ло да то бу де 40 или
чак 45 го ди на рад ног ста жа.

То би уства ри би ло прак тич-
но про ду жа ва ње рад ног ве ка.
На овај на чин би би ли ка жње ни
– ма њим пен зи ја ма – они ко ји
би се од лу чи ли да се пен зи о-
ни шу чим им то омо гу ћи за кон,
да кле са 55, од но сно 60 го ди на
жи во та.

Ру ски де мо граф ски трен до ви
су ина че слич ни они ма у за пад-
ном све ту, па на не ки на чин и
дра стич ни ји. Та мо шња „бе ла ку-
га“ је, су де ћи пре ма про це на ма
ста ти сти ча ра, про шле го ди не
до не кле за у ста вље на, јер је у
2011. број ста нов ни ка по пр ви
пут уве ћан – чак за 160.000 –
уме сто пре ђа шњег стал ног сма-

њи ва ња. Број жи те ља Ру си је (у
ко јој је сва ки пе ти ста нов ник
при пад ник не ке ет нич ке или
на ци о нал не ма њи не) од 1991.
сма њио се за 5 ми ли о на: зе мља
да нас има 143,1 ми ли о на ста-
нов ни ка.

За ни мљив је и по да так да је
про се чан жи вот ни век у Ру си-
ји 70,3 го ди не, али му шкар ци у
про се ку „до гу ра ју“ са мо до 64,1
– што зна чи да ни су баш ду го веч-
ни пен зи о не ри, док их же не над-
жи ве за ви ше од де це ни ју: њи хов
про се чан век је 76,1 го ди на.

Је дан од про бле ма ру ског
пен зиј ског си сте ма је и тај што

су при ват ни фон до ви ве о ма
ма ли, упр кос то ме што је ре-
фор мом из 2002. уве де на јед на
ва ри јан та оп ште хва ље ног чи-
ле ан ског мо де ла, уоби ча је ног
у Ла тин ској Аме ри ци и и Ис точ-
ној Евро пи. По том мо де лу су
бу ду ће пен зи је де ли мич но фи-
нан си ра не оба ве зним из два ја-
њи ма у пен зиј ске фон до ве, ко ји
он да вред ност уло га одр жа ва ју
и по ве ћа ва ју ула га њи ма на фи-
нан сиј ским тр жи шти ма.

Учи нак је, ме ђу тим, скро ман:
при ват ни фон до ви су ве о ма ма-
ли, а др жав ни фон до ви ин ве сти-
ра ју са мо у др жав не об ве зни це,
а са мо је дан од сто у бер зан ске
вред но сне па пи ре, од но сно ак-
ци је. М. Бе кин
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ПРО МЕ НЕ У      ПЕН ЗИЈ СКОМ СИ СТЕ МУ НА ДНЕВ НОМ РЕ ДУ И У РУ СИ ЈИ

Ре фор ма
до ок то бра

погледи
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Про те кло је де сет го ди на от-
ка ко је Ми лун Ћој ба шић, про фе-
сор фи зич ког вас пи та ња у Чач-
ку, до шао на иде ју да кон стру и-
ше „лифт бус вра та”, уре ђај ко ја
би осо ба ма са ин ва ли ди те том
омо гу ћио да се лак ше сна ла зе
у ауто бу ском пре во зу. По што
је пре шао дуг пут од ис тра жи-
ва ња, пре ко тех нич ко-тех но ло-
шког по ступ ка, до па тен ти ра ња,
ино ва тор се са про то ти пом по-
ја вио на про те клом Сај му тех-
ни ке и но вих тех но ло ги ја у Бе-

о гра ду и до био злат ну ме да љу 
„Ни ко ла Те сла”.

„Лифт бус вра та” би се, об ја-
шња ва Ћој ба шић, угра ђи ва ла у 
боч ни зид ауто бу са, на ме сту за 
ин ва ли де.

– Уре ђај је јед но ста ван за упо-
тре бу, а ин ва ли ди ма омо гу ћа ва 
да бр зо и без по мо ћи дру гог ли ца 
ула зе и из ла зе из во зи ла, што их 
чи ни рав но прав ним са оста лим 
пут ни ци ма у град ском пре во зу.

Овај про на ла зак је про ис-
те као из же ље ино ва то ра да 

по мог не осо ба ма са ин ва ли ди-
те том да по вра те до сто јан ство, 
а са да је отво рен пут ка про-
из вод њи и упо тре би „лифт бус 
вра та”.

– Ја сам свој по сао за вр шио. 
Ре ша вао сам јед на чи ну са сто-
ти ну не по зна тих и са мо јед ном 
по зна том – по тре бом ин ва лид-
них ли ца да бу ду што са мо стал-
ни ји у сва ко днев ном жи во ту. У 
про то ти пу, ко ји је на сај му при-
ву као ве ли ку па жњу по се ти ла-
ца, ре ше ни су и кон струк тив-

ни, и тех но ло шки, и ди зај нер-
ски зах те ви. Са да су на по те зу
про из во ђа чи. Ин ва ли ди чи не
30 од сто свет ске по пу ла ци је
па би ко мер ци ја ли за ци ја овог
уре ђа ја мо гла да до не се со-
лид ну за ра ду – ка же Ћој ба шић
на гла ша ва ју ћи да би раз ло зи
ху ма не при ро де ипак мо ра ли
да бу ду пре суд ни и код љу ди
ко ји од лу че да ње гов про на ла-
зак увр сте у свој про из вод ни
про грам.

Д. Ч.

Дра га че во је де це ни ја ма цен тар нај ве-
ћег так ми че ња ду вач ких ор ке ста ра
на све ту, али по ред ове тра ди ци о-

нал не ма ни фе ста ци је, у Гу чи и окол ним се-
ДД
ли ма ор га ни зу ју се и дру ге број не про прат-
не при ред бе и так ми че ња ко ја до при но се
очу ва њу на род не ба шти не. Јед на од ма ни-
фе ста ци ја ко је прет хо де Са бо ру тру ба ча је
и „Ку мо ви ја да“, ко ја се одр жа ва у Го ра чи ћи-
ма, жи во пи сном се лу на об рон ци ма пла ни-
не Је ли це.

Ма ни фе ста ци ја је на ста ла по иде ји ме-
шта на Го ра чи ћа, ко ји жи ве у ра зним кра је-
ви ма Ср би је и у ди ја спо ри. Они су се јед ном
го ди шње оку пља ли у род ном ме сту и из за-
ба ве игра ли шах. Пре три го ди не од лу чи ли
су да то оку пља ње, на зва но „Ку мо ви ја да“,
по ста не тра ди ци ја ко ја ће про мо ви са ти и
сла ви ти оби чај кум ства, срп ску ба шти ну,

кул ту ру, се о ски ту ри зам и спорт у Го ра чи-
ћи ма и Дра га че ву.

Је дин ствен су срет ку мо ва и оста лих љу-
би те ља при ро де и срп ских оби ча ја ове го-
ди не је одр жан 26. ма ја, под по кро ви тељ-
ством оп шти не Лу ча ни, Цен тра за кул ту ру
„Дра га че во“ и Ви со ке шко ле за по слов ну
еко но ми ју и пред у зет ни штво (ПЕП). Уз кул-
тур но-умет нич ки про грам и слу же ње је ла и
пи ћа из на ци о нал не ку хи ње, ор га ни зо ва на
су и број на спорт ска так ми че ња на ко ји ма
су, по ред ку мо ва, уче ство ва ли и уче ни ци
основ них шко ла и ме шта ни.

Ове го ди не су, на свет ко ви ни у пор ти се-
о ске цр кве, осим так ми ча ра из Ср би је, уче-
ство ва ли и го сти из Ма ке до ни је, Бо сне и
Хер це го ви не и дру ги. На про гра му је би ла
Ша хов ска ку мо ви ја да, так ми че ња у ма лом
фуд ба лу − Је ли ца куп, и у ко шар ци, све уз

на сту пе фол клор них и пе вач ких гру па, фру-
ла ша и тру ба ча. Од и гра на је и ре ви јал на
ко шар ка шка утак ми ца из ме ђу дру го ли га ша
Мла дост из Чач ка и сту дент ске еки пе ПЕП-а,
по бед ни ка тур ни ра у Бар се ло ни, Бу дви и на
Ко па о ни ку.

Ма да је у пр вом пла ну би ло дру же ње ку-
мо ва и при ја те ља са го сти ма и ме шта ни ма
Дра га че ва, ипак су про гла ше ни и нај бо љи.
У кон ку рен ци ји ви ше од 20 ку мов ских па-
ро ва пр во ме сто је и ове, као и про шле,
го ди не при па ло ку мо ви ма Ива ну Мар ти ћу
и Јо ва ну То до ро ви ћу. У дра га чев ском сти-
лу, они су на гра ђе ни шај ка ча ма, ву не ним
ча ра па ма и шљи во ви цом. На так ми че њу
је уче ство вао и по зна ти пе вач Ми ки Је-
вре мо вић са сво јим ку мом Ми ла ном Ке се-
ро ви ћем.

М. Па вло вић

ЈЕ ДИН СТВЕ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ГО РА ЧИ ЋИ МА КОД ГУ ЧЕ

Дру жи ли се ку мо ви

ЧАЧАК

Ино ва тор тра жи про из во ђа ча
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Оп штин ска ор га ни за ци ја Са-
ве за ин ва ли да ра да Вр ба са 
упри ли чи ла је, кра јем ма ја, у 
свом гра ду пе ти по ре ду спорт-
ски су срет оп штин ских ор га ни-
за ци ја ин ва ли да ра да Бач ке. По-
сло вич но до бру ор га ни за ци ју 
ових су сре та на ста ви ли су и ак-
ти ви сти СИР-а Вр бас, по ка зав ши 
још јед ном да се до бром во љом 
и ква ли тет ним во лон тер ским 
ра дом не ка да мо гу пре ва зи ћи 
и фи нан сиј ске те шко ће, па и не-
до ста так аде кват ног про сто ра 
за рад.

Так ми че њу су, из ме ђу оста лих, 
при су ство ва ли Ста на Сви ла ров, 
пред сед ник Са ве за ин ва ли да 
ра да Вој во ди не, и Ми лан Ивић, 
пред сед ник Оп штин ске ор га-
ни за ци је ин ва ли да ра да Но вог 
Са да, а до ма ћин је био Све то 

Алар гић, пред сед ник СИР-а Вр-
бас.

На про сто ру око ре сто ра на 

„Код Ча ва“, 120 уче сни ка из 15
бач ких еки па и јед не из Сре ма
так ми чи ли су се у ди сци пли на-

ма: пи ка до, ба ца ње пло чи ца,
ви се ћа ку гла и шах.

Бор ба је би ла при лич но рав-
но прав на али су се ипак из дво-
ји ли нај бо љи: у пи ка ду − Бач ка
То по ла, у ба ца њу пло чи ца − Вр-
бас, у ви се ћој ку гли − Срем ски
Кар ло ва ци, и у ша ху − Бе чеј.
Све еки пе су до би ле за хвал ни-
це, пр ва три так ми ча ра у ди сци-
пли на ма ме да љу и ди пло му, а
по бед нич ки ти мо ви пе ха ре.

За до вољ ни су би ли и уче сни-
ци. Ми ра Пе у лић из Но вог Са да
ре кла је да је за до вољ на сво јим
ре зул та том иако је мо гло и бо-
ље, а Сло бо дан Ма рић из Вр ба-
са је на гла сио да је, без об зи ра
на ре зул та те, нај ва жни је дру-
же ње и при ја тељ ство уче сни ка
овог су сре та.

Д. Ко раћ

Ме лен ци, се ло у оп шти-
ни Зре ња нин, 3. ју на, 
на Ду хо ве, би ло је по 

14. пут до ма ћин так ми че ња у 
ку ва њу ов чи јег чо бан ског па-
при ка ша. Око 60 еки па од ме ри-
ло је ве шти ну у го то вље њу тог 
спе ци ја ли те та. По бе ди ли су ку-
ли на ри ов да шњег ки но ло шког 
дру штва „Ва ња Ре шин“, а њи хов 
ко ле га, Дра ги ша Мој син, је био 
нај у спе шни ји у по је ди нач ној 

кон ку рен ци ји. Дру го ме сто је 
за у зе ла еки па Окру жног за тво-
ра у Зре ња ни ну, а тре ће тим 
пред у зе ћа „Бонд“ из Ки кин де.

Ова тра ди ци о нал на ма ни фе-
ста ци ја одр жа на је у ве ли ком 
пар ку ба ње Ру сан да, а на њој је 
уче ство ва ла и еки па ин ва лид-
ских ор га ни за ци ја из Ки кин де. 
Иван За рић, пред сед ник Са ве-
та ко ји ко ји об је ди њу је 17 ор-
га ни за ци ја ко је оку пља ју осо бе 

са ин ва ли ди те том на под руч ју
ки кинд ске оп шти не, на во ди да
већ 11 го ди на по сто ти нак чла-
но ва про сеч но при су ству је над-
ме та њу у ку ва њу „чо бан ца“ и де-
гу ста ци ји чу ве ног па при ка ша.

− Ве лик број нас ле чио се у
ба њи Ру сан ди и у знак за хвал-
но сти до ла зи на ма ни фе ста ци ју.
Ја сам ов де био на ре ха би ли та-
ци ји а сад до ла зим у част овог
спе ци ја ли те та. Дру же ње нам

пред ста вља про ду же ну те ра пи-
ју – ка же Же ли мир Ми лић, ду го-
го ди шњи члан Управ ног од бо ра
Оп штин ског дру штва ин ва ли да
це ре брал не и де чи је па ра ли зе
у Ки кин ди.

С. За ви шић

СПОРТ СКИ СУ СРЕТ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА БАЧ КЕ У ВР БА СУ

Нај ва жни је је дру же ње

МЕ ЛЕН ЦИ

Чо бан ском па при ка шу у част

Учесник у лалинској ношњи

Такмичило се око 60 екипа
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пензионерски кутак

ЗРЕ ЊА НИН

Обе ле же на кр сна
сла ва − Спа сов дан

Удру же ње Не за ви сног син ди ка та пен зи о не ра јав них слу-
жби Ср би је из Зре ња ни на про сла ви ло је, 24. ма ја, сво ју кр сну
сла ву – Спа сов дан, ко ја је исто вре ме но и сла ва ре пу блич ке
ор га ни за ци је. По ре чи ма Је лен ка Кра јо ва на, пред сед ни ка
зре ња нин ске и ре пу блич ке ор га ни за ци је Не за ви сног син-
ди ка та пен зи о не ра јав них слу жби, про сла ви ко ја је, по ред
све ча ног руч ка, има ла и бо гат кул тур но-му зич ки про грам,
при су ство ва ло је око 220 го сти ју из Зре ња ни на, Сеф ке ри на,
Срем ских Кар ло ва ца и Сур чи на.

Ку ма ово го ди шње сла ве би ла је Дра ги ца Лам бић, пен зи о-
нер ка из Зре ња ни на, док ће ту ду жност на ред не го ди не од
ње пре у зе ти Љу би ца Ма рин ков, та ко ђе Зре ња нин ка.

По ча сни го сти на све ча но сти по во дом про сла ве Спа сов-
да на би ли су и Ран ко Хр њез, пот пред сед ник Син ди ка та рад-
ни ка у про све ти Ср би је, и Вла ди мир Ми ло шев, пред сед ник
Од бо ра за при вре ду скуп шти не Зре ња ни на. М. М.

ПИ РОТ

Све ча ност за
дан удру же ња

Пре ко сто ти ну пи рот ских пен зи о не ра, за јед но са „ко ле га-
ма“ из Вра ња, Про ку пља, Алек син ца, Ни ша, Ди ми тров гра да,
Ба бу шни це и Бе ле Па лан ке, про шлог че тврт ка, у хо те лу „Ди ја-
на“, дру же њем, пе смом и игром обе ле жи ло је дан свог удру-
же ња.

Овом не сва ки да шњем пен зи о нер ском ску пу при су ство ва ли
су и пред став ни ци ло кал не вла сти − Ви дој ко Па на јо то вић, пот-
пред сед ник оп шти не, и Ми ло рад По по вић, пред сед ник СО Пи-
рот, као и пред став ни ци пи рот ске фи ли ја ле Фон да ПИО.

Пре по чет ка за јед нич ког руч ка пен зи о не ри ма се обра тио до-
ма ћин Ве ли мир Пеј чић, пред сед ник Оп штин ског удру же ња пен-
зи о не ра Пи ро та, ко ји је го сти ма по же лео ср дач ну до бро до шли-
цу, а сви ма до бро рас по ло же ње и дру же ње.

Пеј чић је под се тио да је ни шко удру же ње фор ми ра но 6. ма ја,
али су због из бо ра ма ло по ме ри ли обе ле жа ва ње „ро ђен да на“.
Цве тан Ка ме но вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра рад ни-
ка МУП-а, је у име сво је ор га ни за ци је Пеј чи ћу уру чио умет нич ку
сли ку по што су у ми ну лом пе ри о ду ова два удру же ња из ван ред-
но са ра ђи ва ла. Тај ма ли дар, до дао је он, тре ба да бу де под стрек
за још бо љу са рад њу.

Дру же ње пен зи о не ра на ста ви ло се пе смом и за јед нич ким ко-
лом, а не ки су се и са ми ла ти ли ми кро фо на. С. П.

САС  ЛАШ

Го сто вао ан самбл
„Ко ло”

У ва ро ши ци Са лаш, ко ја се на ла зи на пу ту За је чар − Не го тин, 
не дав но је одр жа на кул тур но-умет нич ка ма ни фе ста ци ја „По се-
ло 2012”. На по се лу је, из ме ђу оста лих, го сто вао и ан самбл на-
род них пе са ма и ига ра „Ко ло“ из Бе о гра да, ко ји је ме шта ни ма 
Са ла ша и окол них се ла при ре дио пра ви умет нич ки до жи вљај.

Ан самбл „Ко ло” по сто ји од 15. ма ја 1948. го ди не и до сад је 
на сту пио ви ше од 7.000 пу та го сту ју ћи на свим кон ти нен ти ма. 
На ре пер то а ру има око 150 ко ре о гра фи ја свих на ро да и на-
род но сти бив ше Ју го сла ви је, мо гло се чу ти на отва ра њу про-
гра ма овог ан сам бла у Са ла шу.

– По след њих го ди на „Ко ло” се све ви ше по све ћу је ис тра жи-
ва њу и за пи си ва њу кул тур не и фол клор не ба шти не Ср би је, а 
на ша са рад ња тра је већ две де це ни је – ис та као је Пе ри ца Ду-
цић, управ ник Цен тра за кул ту ру у За је ча ру и је дан од ор га ни-
за то ра ма ни фе ста ци је „По се ло 2012”.

Овом ма ни фе ста ци јом Са лаш на ста вља тра ди ци ју ду гу три-
де се так го ди на јер је то ме сто не ка да би ло ре до ван до ма ћин 
ова квих при ред би − тра ди ци о нал них „Су сре та се ла”, су сре та 
„Се ло ве се ло” Ра дио Бе о гра да и Ме ђу о кру жне смо тре фол-
кло ра Ти моч ке кра ји не. М. С.

ЗА ЈЕ ЧАР – БОР

Дру же ње пен зи о не ра 
и ин ва ли да ра да

У пре кра сном ам би јен ту Бре сто вач ке ба ње са ста ло се око 
250 пен зи о не ра и ин ва ли да ра да из Ти моч ке кра ји не на тра-
ди ци о нал ном мај ском дру же њу. Нај пре су раз гле да ли зна-
ме ни то сти Бре сто вач ке ба ње – дво рац и ко нак ди на сти је 
Обре но вић из 19. ве ка, ко ји су ре но ви ра ни пре две го ди не. 
По том су пен зи о не ри по се ти ли де сет тер мал них из во ра ко ји 
ле че оч не, сто мач не и дру ге бо ле сти.

На кон оби ла ска ба ње, у ре но ви ра ном клу бу РТБ Бор за све 
је ор га ни зо ван ру чак. Го сти ма је при ја тан бо ра вак по же лео 
пред сед ник бор ских пен зи о не ра, Че до мир Ра до са вље вић, а 
дру же ње је на ста вље но уз пе сму и игру. Д. Ђ.
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КО СЈЕ РИЋ

Тро фе ји из Пољ скеТрофеји из Пољске
Фол клор ни ан самбл Кул тур но-умет нич ког дру штва „Мак-

сим Мар ко вић“ из Ко сје ри ћа вра тио се са так ми че ња у Пољ-
ској са глав ном на гра дом − осво је ним пр вим ме стом у ве о ма
ја кој кон ку рен ци ји 12 са ста ва из 12 зе ма ља. Осим на гра де
за по бе ду на пре сти жном ин тер на ци о нал ном фолк фе сти-
ва лу, ко ји има ран ги ра ју ћи ка рак тер, Ко сје ри ћа ни су до би ли
и број на дру га при зна ња, јер су на шу зе мљу пред ста ви ли у
нај бо љем све тлу и оду ше ви ли та мо шњу пу бли ку и ме ђу на-
род ни жи ри.

− Ве о ма је зна чај но што је на фе сти ва лу у Пољ ској био и
ди рек тор и се лек тор нај ве ће фолк смо тре у Евро пи − фе сти-
ва ла у Бо дру му, у Тур ској. Он је био оду ше вљен ти ме ка ко су
фол кло ра ши из Ко сје ри ћа пре зен то ва ли вред но сти на ше на-

род не ба шти не, па нам је уру чио зва ни чан по зив да као пр-
во пла си ра ни из Ср би је уче ству је мо на том пре сти жном фе-
сти ва лу, на ко ме смо већ би ли пре не ко ли ко го ди на − ис ти че
Мла ђен Мар ко вић, умет нич ки ди рек тор ко сје рић ког КУД-а,
из но се ћи нај леп ше им пре си је са де ве то днев ног фе сти ва ла у
Пољ ској и за хва љу ју ћи спон зо ри ма на по др шци.

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Мак сим Мар ко вић“ чи та ве
че ти ри де це ни је по сти же успе хе на број ним ма ни фе ста ци-
ја ма у зе мљи и ино стран ству, и та ко до при но си очу ва њу и
не го ва њу кул ту ре и тра ди ци је ужич ког кра ја и це ле Ср би је.
А то што по ред ста ри јих чла но ва у ан сам блу има и до ста мла-
дих, га ран ци ја је да ће ова дру жи на још ду го по ка зи ва ти сво-
је уме ће. М. П.

ЉЉУ БО ВИ ЈА

Но ви ман дат
У Љу бо ви ји је недавно одр жа на ре дов на Из бор на скуп-

шти на Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра на ко јој су, по-
ред оста лог, раз ма тра ни и усво је ни из ве шта ји о ра ду и фи-
нан сиј ском по сло ва њу за 2011. го ди ну, из ве штај Над зор ног 
од бо ра, про грам ра да и Ста тут ор ган за ци је чи ји је рад оце-
њен као успе шан.

То је био основ да се за ње ног пред сед ни ка по но во иза бе-
ре Ми ли сав Ђо кић, а за за ме ни ка Ко виљ ка Иг ња то вић. Иза-
бра ни су и Из вр шни и Над зор ни од бор.

Но во и за бра но ру ко вод ство већ је по че ло при пре ме за 
на бав ку угља и огрев ног др ве та, као и зим ни це, по по вољ-
ној це ни. Тру ди ће се да по моћ и да ље сти же нај у гро же ни јим 
чла но ви ма, а у при пре ми је и не ко ли ко из ле та, као и од ла-
зак у го сте пен зи о не ри ма Ма чван ског, Ва љев ског и Ужич ког 
ре ги о на, и Бје љи ни у Ре пу бли ци Срп ској. М. М.

СВР ЉИГ

Го сти из 
Ди ми тров гра да

Кра јем ма ја Свр љи жа ни су уго сти ли пен зи о не ре Ди ми тров--
гра да, а ово јед но днев но дру же ње оста ће свим уче сни ци ма у у 
ле пој успо ме ни. Про грам ске ак тив но сти би ле су ра зно вр снее 
и за до во љи ле су и го сте и до ма ћи не. Јед ни су игра ли шах,, 
дру ги су оби ла зи ли ту ри стич ке де сти на ци је: ма на стир Св. ар--
хан гел Га ври ло у Пир ков цу, пе ћи ну Са мар у Ко пај ко ша ри, цр--
кву Св. цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле на у Свр љи гу, као и не ке е 
дру ге зна ме ни то сти. Док су се спре ма ли свр љи шки спе ци ја--
ли те ти, у клу бу пен зи о не ра се при ча ло о то ме ка ко је би ло у у 
мла до сти, ка ко се жи ви да нас, тра же ни су на чи ни да се спо је е  
тра ди ци ја и кул ту ра ове две оп шти не и на чи ни пр ви ко ракк 
да ље са рад ње. Го сти су у Свр љиг до ве ли и сво ју му зич ку гру--
пу и би ло је ве се ло.

Бо жа на Да вит ков, се кре тар Удру же ња и пред сед ни ца Ак ти--
ва же на пен зи о не ра оп шти не Ди ми тров град, у име 40 сво јих х
ко ле ги ни ца и ко ле га по хва ли ла је до ма ћи не из Свр љи га.

– Ово су би ли су сре ти и дру же ње за пам ће ње. Сви смо за--
до вољ ни и при ча мо по Ди ми тров гра ду о то ме. Во ле ла бихх  
да још јед ном оби ђе мо ма на стир Све тог ар хан ге ла Га ври ла уу 
Пир ков цу, али пре то га мо ра мо да се ор га ни зу је мо и бу де мо о 
и ми до бри до ма ћи ни. Ми има мо го ди шње 7-8 из ле та, два до о 
три ван Ср би је, али из Свр љи га но си мо нај леп ше ути ске – ре--
кла је Бо жа на Да вит ков.

Био је пре за до во љан и до ма ћин, Ми лен ко Пе тро вић, ко ји 
је ре као да су ова кви су сре ти ре а ли за ци ја про грам ских за да--
та ка Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг. С. Ђ...
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Ка ко су за вр ше не и по ста ле ко нач не ранг ли-
сте пен зи о не ра ко ји ће ићи на де се то днев ну 
ре ха би ли та ци ју о тро шку РФ ПИО, ско ро сви су 
до би ли пи сма на кућ не адре се у ко ји ма пи ше и 
у ко ју ба њу ће би ти по зва ни, што је по хва ла за 
слу жбу у РФ ПИО ко ја је од ра ђи ва ла овај ве ли-
ки по сао, и да ће уско ро би ти по зва ни од стра не 
те ба ње на ре ха би ли та ци ју. Због то га апе лу је мо 
– мо ли мо ре ха би ли та ци о не цен тре по Ср би ји 
ко ји има ју за кљу че не уго во ре са РФ ПИО да не 
пра ве раз ли ку из ме ђу го сти ју.

Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не
Па ли лу ла (ве ро ват но и удру же ња дру гих оп-
шти на и гра до ва) при ми ло је про шле го ди не 
до ста жал би на рад по је ди них ба ња. Жал бе се 
од но се на то да се пен зи о не ри ко ји до ла зе о 

тро шку РФ ПИО тре ти ра ју као да „не пла ћа ју“
бо ра вак у ба њи, а да они ко ји пла ћа ју, ди рект но
или у ра та ма, до би ја ју бо ље ме сто и бо љу хра ну.
При ту жбе су, на при мер, ова кве: овај „што пла-
ћа“ до би ја шниц лу као „сло но во уво“, а овај што
„не пла ћа“ до би је не ку „ђач ку“ шниц лу.

За то по зи ва мо те не по слов не ре ха би ли та ци-
о не цен тре по Ср би ји да кон так ти ра ју сво је ко-
ле ге из Лу ков ске и Про лом ба ње, као и из не ких
дру гих ба ња ко је до бро ра де, од но сно ко је не
пра ве раз ли ку из ме ђу го сти ју.

Ако се и ове го ди не по ја ве та кве раз ли ке, 
при ба ви ће мо пи сме не из ја ве ко ри сни ка – пен-
зи о не ра и про сле ди ти их РФ ПИО.

Ј. Дра го вић

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

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

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

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

Некад и сад

Рад ре ха би ли та ци о них цен та ра 
– ба ња по Ср би ји

Рад на здрав стве ном по љу 
рад нич ког оси гу ра ња

Од осни ва ња рад нич ког оси гу ра ња на сто ја ли су сви во де ћи
фак то ри да се здрав стве ној про па ган ди по све ти сва па жња у 
ци љу спре ча ва ња бо ле сти и не сре ће. Иако про па ганд ни рад у на-
шем рад нич ком оси гу ра њу ни је про во ђен си сте мат ски и план ски,
ипак се на сто ја ло сва ком при ли ком, а по ма те ри јал ним мо гућ-
но сти ма, учи ни ти све оно што је по треб но. У свом ра ду на по-
љу здрав стве не про па ган де тра жи ло је рад нич ко оси гу ра ње увек 
са рад њу са сви ма уста но ва ма, на ро чи то Хи ги јен ским за во ди ма.
Сре ди шњи уред је на ини ци ја ти ву др Жељ ка Хах на, ди рек то ра
здрав стве ног оде ље ња, са би рао про па ганд ни ма те ри јал (сли ке,
гра фи ко не, му ла же, ке ми ка ли је, раз не за штит не на пра ве и др.)
да овим про па ганд ним ма те ри ја лом пру жи мо гућ ност ак ци је на
су зби ја њу обрт них обо ле ња и не срећ них слу ча је ва у ра ду. Ак ци-
ја на здрав стве ном про све ћи ва њу рад ни ка вр ши се из да на у дан
на раз не на чи не. У ве зи са овом ак ци јом вр ше глав ни ле ка ри, на
те ри то ри ји сво га уре да, пре гле де ве ћих пред у зе ћа и за нат ских 
ра ди о ни ца, кон тро ли шу ћи хи ги јен ске при ли ке под ко ји ма рад ни-
ци ра де. Овај рад ко ји се за са да не вр ши си сте мат ски, а то ће се
убу ду ће чи ни ти, учи нио је да се у мно гим пред у зе ћи ма и ра ди о ни-
ца ма ин тер вен ци јом уред ског ле ка ра по пра ве усло ви ра да.

(Пет на ест го ди на Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка

од 1922. до 1937, За греб, 1938)

Без бед ност и здра вље
на ра ду

Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да (МОР) про це њу је да 2,2 ми ли-
о на љу ди го ди шње умре од по сле ди ца ло ших усло ва на рад ном
ме сту, од но сно по јед на осо ба на сва ких 15 се кун ди. У Ср би ји се
на сва ку по вре ду са смрт ним ис хо дом ре ги стру је 70 те шких, око
700 по вре да са по је ди ним ка рак те ри сти ка ма ин ва ли ди те та и
7.000 лак ших по вре да.

Си стем без бед но сти и здра вља на ра ду у Ср би ји уре ђен је
За ко ном о без бед но сти и здра вљу на ра ду. По ред овог за ко на,
про пи си ко ји ути чу на аспек те без бед но сти и здра вља на ра ду су
За кон о ра ду, За кон о здрав стве ној за шти ти, За кон о здрав стве-
ном оси гу ра њу, За кон о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и
дру ги, а за ко но дав ни оквир си сте ма без бед но сти и здра вља на
ра ду за о кру жу ју под за кон ски ак ти.

При Ми ни стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке фор ми ран је Ин-
спек то рат за рад, а по сто ји и Упра ва за без бед ност и здра вље на ра-
ду. Ин спек то рат за рад оба вља ин спек циј ски над зор у обла сти без-
бед но сти и здра вља на ра ду и рад них од но са над при ме ном За ко на
о ра ду, За ко на о без бед но сти и здра вљу на ра ду и других закона, као
и Оп штег ко лек тив ног уго во ра, ко лек тив них уго во ра (по себ них и
по је ди нач них), оп штих ак та и уго во ра о ра ду ко ји ма се уре ђу ју пра-
ва оба ве зе и од го вор но сти за по сле них у ор га ни за ци ја ма, прав ним
ли ци ма и дру гим об ли ци ма ор га ни зо ва ња, као и уста но ва ма. Ј. О.
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Рад по уго во ру о де лу не ути че на 

ви си ну ин ва лид ске пен зи је

Пра во на по ло ви ну ин ва лид ске

пен зи је

Ве шта че ње те ле сног оште ће ња

Нео п ход на про це на гу бит ка рад не 

спо соб но сти

?
Вла сти мир Вељ ко вић, Ле ско вац: Оси гу ра ник је ре ше њем

Фон да ПИО – Фи ли ја ла Ле ско вац сте као пра во на ин ва-

лид ску пен зи ју (пр ва ка те го ри ја ин ва лид но сти) од сеп-

тем бра 1992. го ди не са 36 го ди на ста жа оси гу ра ња. У ок то бру

2010. го ди не оси гу ра ник се пи са ним пу тем обра тио Фи ли ја ли

Ле ско вац са мол бом за уса гла ша ва ње по да та ка ко ји се од но се

на при зна ва ње пра ва из ПИО. Реч је о ко рек ци ји у де лу ви си не

за ра де, на кна де за ра де и осно ви це оси гу ра ња, уго во ре них и

дру гих на кна да и ви си не упла ће них до при но са ко је је оси гу ра-

ник оства рио у вре ме ну од 1986. до 2010. го ди не. У пи та њу су

нов ча на при ма ња сте че на по вре ме ним, од но сно хо но рар ним

ра дом по осно ву уго во ра о де лу. На та при ма ња по сло да вац

је уред но об ра чу на вао и упла ћи вао до при но се Фон ду ПИО.

Фи ли ја ла Ле ско вац је овај зах тев од ба ци ла као већ ре шен уз

по зи ва ње на чл 121 За ко на о ПИО. Да ли је у овом слу ча ју оси-

гу ра ник оште ћен и да ли су по вре ђе на ње го ва пра ва?

?
Ми ха и ло Ди ми три је вић, Гор ња До бри ња: Про гла шен сам

ин ва ли дом ра да дру ге ка те го ри је 1989. го ди не и све до

1997. сам при мао је дан део лич ног до хот ка од фир ме, а дру-

ги део је ре фун ди ран од Фон да ПИО. Ме ђу тим, по чет ком 1996.

го ди не фир ма је оти шла у бло ка ду та ко да ни сам при мао ни шта.

По чет ком 1997. го ди не због по гор ша ња здрав стве ног ста ња

про гла шен сам ин ва ли дом пр ве ка те го ри је али ми је ус кра ће на

ис пла та јер сам на вод но био у рад ном од но су, па до 2000. го ди-

не ни сам при мао ни лич ни до хо дак, а ни по ло ви ну ин ва лид ске

пен зи је. Тр го вин ски суд у Ужи цу ми је одо брио ис пла ту га ран то-

ва не за ра де и из сте чај не ма се су ми упла ће ни до при но си. Да ли

имам пра во на по ло ви ну ин ва лид ске пен зи је за пе ри од од 1997.

до 2000. го ди не сход но чл 223 За ко на о ПИО? ?
Сло бо дан Ан то ни је вић, Ве ли ко Ораш је: Због два ин фарк-

та пен зи о ни сан сам и при мам на кна ду за 60 од сто те ле сног

оште ће ња. Го ди не 2010. до жи вео сам и мо жда ни удар, за

шта по се ду јем и ме ди цин ску до ку мен та ци ју, и здрав стве но се

осе ћам вр ло ло ше. Ко тре ба да ме упу ти на по нов но ве шта че-

ње те ле сног оште ће ња и да ли имам пра во на на кна ду за ту ђу

по моћ и не гу?

?
Го лу бин ка Ра до са вље вић, Кња же вац: Ро ђе на сам 2. 11.

1964. го ди не. Ра ди ла сам де вет го ди на и се дам ме се ци,

пред у зе ће је про па ло и ја сам за јед но са су пру гом оста-

ла без по сла. Са да сам се раз бо ле ла и хит но сам опе ри са на.

Да би ми здрав стве на књи жи ца би ла ове ре на, мо ра ли смо да

се за ду жи мо и упла ти мо Фон ду здрав ства од ре ђе ни из нос,

али су ми књи жи цу ове ри ли са мо за два ме се ца. Ова бо лест

се не ле чи та ко бр зо, а ја ви ше не мам ни здрав стве ну књи-

жи цу ни нов ца за ле че ње. Да ли имам не ка пра ва по осно ву

оства ре ног рад ног ста жа за ко ји ми твр де да су сви до при но-

си упла ће ни?

Од го вор: Ова кав зах тев је 
Фонд ПИО сва ка ко мо рао да од-
би је јер ко ри сник ин ва лид ске 
пен зи је не мо же оства ри ти нов 
из нос ин ва лид ске пен зи је по 
осно ву хо но ра ра ко је је до би јао 
као ин ва лид ски пен зи о нер. Ис-
прав но се Фи ли ја ла Ле ско вац 
по зва ла на чл 121 За ко на о ПИО 
јер је у ње му из ри чи то на ве де-
но да са мо ко ри сни ци ста ро сне 
пен зи је мо гу да ра де или оба-
вља ју са мо стал ну де лат ност, па 

ако оси гу ра ње по сле пен зи о ни-
са ња тра је го ди ну и ви ше да на,
по пре стан ку оси гу ра ња мо гу
да зах те ва ју од ре ђи ва ње но вог
из но са ста ро сне пен зи је. Ин ва-
лид ски пен зи о не ри мо гу не сме-
та но да ра де по уго во ру о де лу
и да при ма ју сво ју ин ва лид ску
пен зи ју, али не мо гу, као ста-
ро сни пен зи о не ри, да оства ре
нов из нос ин ва лид ске пен зи је
по осно ву оства ре ног ста жа и
за ра да.

Од го вор: За пе ри од од 1997. 
до 2000. го ди не ни сте мо гли да 
ко ри сти те на кна ду у ви си ни по-
ло ви не ин ва лид ске пен зи је јер 
је ово пра во пр ви пут ус по ста-
вље но За ко ном о ПИО ко ји је 
сту пио на сна гу 10. 4. 2003. го-
ди не. Исто та ко ни сте мо гли да 
оства ри те ни пра во на при вре-
ме ну на кна ду ко ја је у то вре ме 
по сто ја ла као пра во ин ва ли да 
ра да ко ји без сво је кри ви це 
оста ну без по сла. Ово пра во ни-
сте мо гли да ко ри сти те јер Ви 
ни сте оста ли без по сла, тј. ни-
сте рас ки ну ли рад ни од нос ни 

као тех но ло шки ви шак, ни због
сте ча ја или ли кви да ци је Ва ше
фир ме. Чи ње ни ца да ни сте при-
ма ли пла ту не зна чи ауто мат ски
да сте оста ли без по сла. Ва ма је,
као и оста лим рад ни ци ма, ис-
пла ће на ми ни мал на за ра да из
сте чај не ма се по пре су ди су да.
Из тог раз ло га за ово вре ме ни-
сте мо гли да при ма те на кна ду
као ин ва лид дру ге ка те го ри је,
јер за то вре ме ни сте при ма ли
по ло ви ну за ра де, већ сте де-
ли ли суд би ну са оста лим рад-
ни ци ма и при ма ли ми ни мал ну
за ра ду као и они.

Од го вор: Зах тев за нов ча ну 
на кна ду за по моћ и не гу дру гог 
ли ца, као и за утвр ђи ва ње но-
вог сте пе на те ле сног оште ће ња 
тре ба да под не се те са ми, од-
но сно зах тев мо ра те лич но да 
пот пи ше те. Зах тев се под но си 
фи ли ја ли ПИО пре ко ко је при-
ма те ин ва лид ску пен зи ју. По зив 
за по нов но ве шта че ње до би ће-
те од ор га на ве шта че ња ко ји ће 

да утвр ди по сто ја ње или не по-
сто ја ње пра ва пре ма под не тим
зах те ви ма. На по ми ње мо да се
на кна да ко ју при ма те на име те-
ле сног оште ће ња не ће по ве ћа ти
за слу чај да Вам се утвр ди уве-
ћан сте пен те ле сног оште ће ња,
јер узрок но во на ста лог те ле сног
оште ће ња мо же би ти са мо бо-
лест, а ни ка ко не сре ћа на по слу
или про фе си о нал но обо ље ње.

Од го вор: Од мах по за вр ше-
ном ле че њу тре ба ло би да под-
не се те зах тев за оства ри ва ње
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју
за ко ју сва ка ко ис пу ња ва те
услов по го ди на ма жи во та и
го ди на ма ста жа оси гу ра ња.
Је ди но још пре о ста је да ор ган
ве шта че ња при Фон ду ПИО
про це ни да ли код Вас по сто-
ји пот пун гу би так рад не спо-
соб но сти или не. С об зи ром на
те шку ма те ри јал ну си ту а ци ју,
тре ба ло би да оде те у ис по ста-

ву здрав стве ног оси гу ра ња и
да се рас пи та те о пра ви ма за
нео п ход но да ље ле че ње. Та-
ко ђе би би ло по жељ но да се
обра ти те над ле жном цен тру
за со ци јал ни рад ра ди до би ја-
ња со ци јал не по мо ћи за Вас и
су пру га. Ако оства ри те пра во
на ин ва лид ску пен зи ју, здрав-
стве но ће те би ти оси гу ра ни
као пен зи о нер, а мо ћи ће и
Ваш су пруг да се здрав стве но
оси гу ра пре ко Вас, као не за-
по сле ни члан по ро ди це.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

КОРАК

НАПРЕД

КОЈИ СЕ

НЕ МОЖЕ 

ОСТВАРИТИ

ДОНОШЕЊЕ
ХИТИТСКА 

БОГИЊА
ВРХ БРДА

СИМБОЛ 

ЕРБИЈУМА

ЛУКА У 

ИТАЛИЈИ

ПОЈАВА, 

СИМПТОМ

(ЛАТ.)

МЕСТО У 

БОСНИ

КОНАЧИШТЕ

ОЗНАКА

ЗА ТОНУ

ПЛАШИТИ,

СТРАШИТИ

МЕСТО НА

ЦРЕСУ

ОЗНАКА

ЗАЈЕЧАРА

СПЛЕТ

ВИСОВА

РАДИО-

-ТЕЛЕВИЗИЈА

СРБИЈЕ (СКР.)

ПИСАЦ,

ТОМАС

КОПИТО, 

ПАПОЊАК

АВЕНИЈА (СКР.)

МЕСТО У 

БОСНИ

ЛУКА У

ИСТРИ

КОЈЕ ЈЕ ВЕЋИХ

ДИМЕНЗИЈА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ВРСТА

МАЧА

АНАЛИТИЧАРИ

РАНИЈЕ

ВАЗДУШНО 

ПРЕВОЗ.

СРЕДСТВО

АЉКАВА

МУШКА

ОСОБА

ЈЕЗЕРО 

У КИНИ

30. И 7.

СЛОВО

ИЗРАЂИВАЧ 

КОРИТА

ГРАД У 

ФРАНЦУСКОЈ

БИСТА, 

СТАТУА

РЕКА У 

СЛОВЕНИЈИ

ОЗНАКА

ЛОЗНИЦЕ

НОЋНЕ

ПТИЦЕ

ТИПОГРАФСКИ

КАЛУП

ОЗНАКА

ИНТЕНЗИТЕТА

ЕТИКА

РАДНИЧКЕ

СПОРТСКЕ 

ИГРЕ

ИСПУШТАТИ

ЗРАКЕ

ХЕМИЈСКИ

ЕЛЕМЕНТ

ГРАД У 

ФЕНИКИЈИ

АУСТРИЈА

ПРАСТАН. 

ФРАНЦУСКЕ

ПОГОДБЕНА

СВЕЗА

ВРХ НА 

ФРУШКОЈ

ГОРИ

ОЗНАКА

ОБИМА

УЧЕСНИК

У ИГРИ

КОЊ

У ПЕСМИ

РАДОМИР 

ОДМИЛА

ОЗНАКА

КОТОРА

ДЕСЕТО

СЛОВО

ПРАСТАНОВ. 

ИТАЛИЈЕ (ГРЧ.)

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: сампрас, прорада, ременар, анатоми, ва, пр, т, 
а, илача, трани, кратити, ривал, м, ола, ава, кодоцил, обим, си, ди, атон, италик, 
лисабон, и, ица, о , кр, кров, грци, сц, штитити

СКАНДИНАВКА

Ле ко ви те ми сли
Код мно гих је љу бав пре ма по слу пла тон ска.

Нов цем ре ша ва мо „го ру ће про бле ме“. Зна чи, до би ће
га ва тро га сци.

Ако чо век не др жи при ро ду за ру ку, од ње не ру ке

ће да стра да.

Сла би смо уче ни ци јер про шлост ни ка ко да нас на у чи
па ме ти.

Ми Ср би би смо жи ве ли иде ал но са мо да ни смо

ком пли ко ва ни.

Не идем у Тур ску због за чи на. Го ди шњи од мор ми нов-
ча ник за би бе ри.

Кад је у пи та њу од мор на мо ру, у мом нов ча ни ку

је – осе ка.

Сти му ла ци ја на па пи ру вре ди са мо ако је то – па пир на
нов ча ни ца.

За по шља ва ње мла дих ли чи на бу ше ње наф те. Ни-

кад се не зна да ли ће би ти успе шно.

У по ли ти ци нај ви ше има мо – ка ме ле о на!
Улаз на ма ла вра та не отва ра кључ већ ве за.

Ако већ не ра ди те, бар апла у ди рај те рад ни ци ма!
Је дан ве ли ки по сао и он оба вља. При ма ми то.

Ни је тач но да не бри не мо о на шим ли цен ца ма. От ку-
пљу је мо их од стра на ца.

Мо ра ћу да на ба вим пи лу ле за дезин фек ци ју. Мно-

го је, бра те, „му ти во да“.

Си зиф ни је до шао до вр ха јер је гу рао на ше ду го ве!!\
Ду шан Стар че вић
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− да „Гло бал ни ин-

стич ка де сти на ци ја на све ту − оче ку је се да са мо ави о ни ма 

ским игра ма и про сла-

− да су по ме ну ти Ја пан ци ме ђу на ци ја ма ко је има ју нај кра ћи 

− да нај ду жи за ко ном га ран то ва ни пла ће ни го ди шњи од-

декс ту ри стич ких гра-

 у бри тан ску пре сто ни цу стиг не ско ро 17 ми ли о на љу ди. На 

ви ју би ле ја кра љи це Ели за бе те II, би ти нај по се ће ни ја ту ри-

 го ди шњи од мор − за по сле ни Ја па нац го ди шње ко ри сти све га 10 

 мор у Евро пи има ју за по сле ни у Дан ској − 39 рад них да на, а 

до ва“ пред ви ђа да ће 

дру гом ме сту нај по се ће ни јих ме ста је Па риз, а на тре ћем је 

да на од мо ра. Има ју, до ду ше, и 15 не рад них пра знич них да на.

по том у Аустри ји − 38, и Швед ској − 36 да на?

ЛЛон дон ове го ди не, 

вр ло по пу лар ни Банг кок.

за хва љу ју ћи Олим пиј-
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(Х)умор не ми сли
За хва љу ју ћи људ ској ши ри ни да нас има мо че ти ри вр сте жи-

вих би ћа – биљ ке, жи во ти ње, љу де и не љу де.

И гра ма ти ка је у ду ху но вог вре ме на. Ево са да шњег вре ме на гла-
го ла има ти: ја не мам, ти не маш, он има; ми не ма мо, ви не ма те, они
има ју.

Сто го ди на смо за сво ју за о ста лост кри ви ли Тур ску, али не дав но

нас је из не ве ри ла – ушла је ме ђу нај ра зви је ни је др жа ве.

На ша кли ма је вр ло флек си бил на – при ла го ђа ва се сва ком до ма-
ћи ну. У не кој ба шти по вр ће тек ни че, у не кој цве та, а у не кој већ има
и зре лих пло до ва.

На ша при вре да је на по зи тив ној ну ли и све до зи ме не ће пре-

ћи у ми нус.

Наш ди нар се атом ском бр зи ном при бли жа ва атом ској ве ли чи ни.
Већ сто да на по сти же исто риј ски ми ни мум!

Лет њи дан је то ли ко дуг и на по ран да мо рам и по де се так са-

ти да про ве дем у хла до ви ни.

Пред из бор на ти ши на тра је два да на, а пред из бор на га ла ма – две
го ди не.

Ако су го лу бо ви пре ле та чи на ви со кој це ни, што не би би ли

и љу ди?!

Дан по бе де, дан ми ра, дан здра вља, дан же на, дан де це, дан кул-
ту ре, дан књи ге, дан ра ди ја, дан ре пу бли ке, дан пла не те… Ни ко да
пред ло жи дан за су ка них ру ка ва!

Ви то мир Те о фи ло вић

Мо лим за реч
Док се про све та ри сми сле да ли ће уки ну ти ђач ки ди нар, има

у шко ле да уђе и ђач ки евро.

У оп ти ца ју ће се по ја ви ти но ва сто ти нар ка. Гра ђа ни се на да ју да
ће на њој би ти до пи са на бар још јед на ну ла.

Уско ро ће би ти до зво ље но уво ђе ње па са на пи ја цу. Они ве ћи

ће бар мо ћи да се цен ка ју, али пла шим се да ма ле не уда ри срч-

ка од ви со ких це на.

Пси хо ло зи ка жу да ти неј џе ре не тре ба вас пи та ва ти џе пар цем.
Не ка се стр пе, кад до ђу у пен зи ју џе па рац ће до би ја ти од др жа ве.

Сви смо ми је дан ве ли ки Сур вај вер. Це ла Ср би ја пре жи вља ва.

У Ср би ји 6,9 ми ли о на гра ђа на има свог ле ка ра. Ко ли ко је то у
еври ма?

У дру гом де лу ове го ди не по јеф ти ни ће уље. Ваљ да ће би ти

ма ње под ма зи ва ња.

Ка жу да и ММФ сте же ка иш. Се би око стру ка, а на ма око вра та.
Не сви ђа ми се про је кат „Бе о град на во ди“. За слу жи ли смо

ваљ да и не ко же шће пи ће.

По ску пе ле су пе ле не и хра на за бе бе. Ис прав но. Не мо же мо до-
зво ли ти да бри га за на ша бу ду ћа по ко ле ња бу де јеф ти на.

Де јан Па та ко вић

Да ли сте зна ли ...

 − да Нем ци нај ви ше ра де пре ко вре ме но – у про се ку 2,8 са ти 

− да је На род на Ре пу бли ка 

− да Аме ри кан ци та ко-

од бро ја Ја па на ца ко ји су пу то ва ли ван зе мље у 2011.

 − да су, по оце ни хо те ли је ра и ту ри стич ких рад ни ка, већ 

бро ја аме рич ких ту ри ста у ино стран ству, или 3,5 пу та ви ше 

 га ни зо ва но по се ти ло стра не зе мље. То је за 1,2 пу та ви ше од 

ду же од рад не сед ми це ко ја из но си 37,7 са ти, што зна чи да им 

Ки на на пу ту да по ста не зе мља 

ђе спа да ју у оне са нај кра-

не ко ли ко го ди на за ре дом Ја пан ци пр ви на ли сти нај бо љих 

јје фак тич ко рад но вре ме у про се ку 40,5 са ти. Ствар но не дељ-

са нај ве ћим бро јем ту ри ста 

ћим го ди шњим од мо ром? 

ту ри ста на све ту? Они су, ка жу хо те ли је ри, уред ни, љу ба зни, 

но рад но вре ме – од ре ђе но та риф ним уго во ри ма и пре ко вре-

ко ји иду у ино стран ство. Та ко 

У за ви сно сти од го ди на 

ти хи, не жа ле се и по шту ју до ма ћи не. За нај го ре ту ри сте на 

ме ним са ти ма – нај ду же је у Ру му ни ји (41,3 са та) и Лук сем бур гу 

 је то ком про шле го ди не чак 70 

ста жа, про сеч на ду жи на 

све ту про гла ше ни су Фран цу зи, Шпан ци и Гр ци.

(40,8 са ти), а нај кра ће је у Фин ској (37,8) и Фран цу ској (38 са ти).

ми ли о на ки не ских ту ри ста ор-

го ди шњег од мо ра у САД из но си 13 рад них да на.
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