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Ср би ја је зе мља ко ја има 76 ре ка и и мно го-
број на је зе ра, што при род на што ве штач ка.
При род не ле по те су оно чи ме се по но си мо

и што стал но ис ти че мо као свој ве ли ки по тен ци-
јал за раз вој ту ри зма пре све га. За и ста, ка да се
кре не кроз Ср би ју има се ствар но шта и ви де ти
ка да је при ро да у пи та њу: пре див на ме ста буј не
ве ге та ци је, ре ке чи ји се то ко ви зе ле не од ра сти-
ња на њи хо вим оба ла ма, пра ве ма ле оазе не дир-
ну те при ро де, а све, прак тич но, на до хват ру ке,
бли зу не са мо глав ном гра ду не го свим жи те љи-
ма Ср би је.

Ве ли ки је број срп ских гра до ва ко ји се на ла зе
на оба ла ма ре ка или, као Бе о град, на ушћу две
ве ли ке ре ке, од но сно на њи хо вим оба ла ма. Увек
смо спрем ни да се ти ме по хва ли мо, да ис так не мо
ка ко су Са ва и Ду нав на ше бо гат ство и да го сти-
ма по ка же мо Аду Ци ган ли ју, Зе мун ски кеј, 25. мај
и... ско ро да ви ше ни шта и ни је за по ка зи ва ње на
оба ла ма ових на ших нај ве ћих ре ка ка да је глав ни
град у пи та њу.

Те шко да би, ре ци мо, ста нов ни ци Ви шњи це,
на са мо осам ки ло ме та ра од цен тра Бе о гра да,

уоп ште и по ми сли ли да го сти ма по ка жу оба лу
Ду на ва на ко јој прак тич но жи ве. Пр во, јер би до
ње те шко мо гли и да си ђу, а за тим и због не баш
при јат них ми ри са ко ји се ши ре са не ких де ло ва
оба ле. При че о „си ла ску на ре ке” и Бе о гра ду ко-
ји ће жи ве ти на сво јим оба ла ма ста ре су ваљ да
ко ли ко и град, али до њи хо ве пра ве ре а ли за ци је
ни ка ко да до ђе. Чи ње ни ца је да по вр ши на при о-
ба ља ни је ма ла, да то не мо же ни бр зо ни јеф ти но
да се ура ди, али ни по че так се ни ка ко не на зи ре,
а крај...

Па и ма ни фе ста ци је ко је пре тен ду ју на на зив
тра ди ци о нал не као да су
сва ке го ди не све нео р га-
ни зо ва ни је, тек ота ља не
да се не би ре кло да их
ни је би ло. Од ли чан при-
мер је Кар не вал бро до-
ва ко ји се одр жа ва сва ке
го ди не и ве о ма је ле по
за ми шљен. Ме ђу тим, ор-
га ни за ци ја је из го ди не у
го ди ну све ло ши ја та ко да
се ове го ди не све све ло на
не ко ли ко ен ту зи ја ста ко ји
су оки ти ли соп стве не бро-
ди ће и чам це по ред не ко-
ли ко ре клам них бро до ва,
па за јед но кру жи ли по ред
при ста ни шта до ушћа на
ра дост ипак при лич ног
бро ја Бе о гра ђа на ко ји су у

пет по сле под не смо гли сна ге и хра бро сти да по
троп ској вру ћи ни до ђу на кар не вал. (Што је ваљ-
да са мо до каз ко ли ко су сви жељ ни до га ђа ња на
во ди и око во де.)

Да и не по ми ње мо то што у 21. ве ку, по ред то-
ли ко по ме ну тих ре ка и је зе ра, на ши по љо при-
вред ни ци и да ље гле да ју у не бо и од ћу ди при ро-
де за ви си хо ће ли им го ди на би ти до бра или не.
То је те ма за не ку мно го озбиљ ни ју сту ди ју и на
мно го ве ћем про сто ру.

В. А.

При ро да да ла, а ми...
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За бо љи так нео п хо дан 
опо ра вак при вре де
и по ве ћа ње бро ја
за по сле них ко ји
пла ћа ју до при но се, 
ка же но ви пред сед ник 
УО РФ ПИО

Љу би сав Ор бо вић, пр-
ви чо век Са ве за са-
мо стал них син ди ка та 

Ср би је, од не дав но је и пред-
сед ник Управ ног од бо ра Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње. Са но-
вим пред сед ни ком УО раз го-
ва ра ли смо о уло зи и по ло жа ју 
Фон да, ути ца ју срп ске при вре-
де на пен зиј ски си стем, али и о 
то ме шта је успе шног син ди кал-
ног ли де ра (пред сед ник СССС у 
дру гом ман да ту) мо ти ви са ло да 
се при хва ти ова квог за дат ка.

Шта Вас је опре де ли ло да се 
укљу чи те у рад Фон да ПИО?‒ Ка да су се мо је ко ле ге Сла-
ви ца Са вић и Ми ло рад Ми ја-
то вић, до ско ра шњи чла но ви 
Управ ног од бо ра Фон да, спре-
ма ли да пре ђу на но ву ду жност 
у Скуп шти ну Ср би је, раз го ва ра-
ли смо о то ме ко га би тре ба ло 
де ле ги ра ти на њи хо во ме сто, и 
сло жи ли смо се да то мо ра ју би-

ти нај бо љи ка дро ви СССС. Ува-
жа ва ју ћи зна чај и уло гу Фон да, 
и зна чај пен зи о не ра као по пу-
ла ци је, од лу ка је би ла да то бу-
дем ја. Али, тре ба ре ћи да смо 
у Управ ном од бо ру увек има ли 
ква ли те тан ка дар, љу де са ду-
гим ис ку ством у Фон ду ко ји су 
упо зна ти са свим ње го вим про-
бле ми ма.

Фонд је већ не ко вре ме, 
због ви со ких до та ци је др жа-
ве, те ма за је дан део струч не 
јав но сти и ме ди ја. Ка ко Ви 
гле да те на узро ке са да шње 
си ту а ци је Пен зиј ског фон да?‒ Су шти на је у про па да њу 
при вре де Ср би је. Број за по сле-
них стал но опа да а број пен-
зи о не ра ра сте, јед но вре ме је 
ра стао и при сил но јер су љу ди 
те ра ни у пен зи ју да би се ре ши-
ли не ки со ци јал ни про бле ми. 
Осим то га, из гле да да по сто је 

не ке при ви ле го ва не гру па ци је
ко је не мо ра ју да пла ћа ју до при-
но се, а др жа ва не оба вља сво ју
ду жност да те до при но се при ку-
пља. Са свим је еви дент но да ће
Фонд има ти про бле ме још ду ги
низ го ди на, али ти про бле ми ни-
су про из ве де ни у са мом Фон ду,
не го у дру штву, и та ко ће би ти
све док је ова кав од нос пен зи о-
не ра и за по сле них, од но сно док
не до ђе до опо рав ка при вре де и
по ве ћа ња бро ја за по сле них ко ји
ће да пла ћа ју до при но се.

Од 1. ју ла по слов не бан ке
кон тро ли шу упла ту до при но-
са. Ко ли ко ће, по Ва шем ми-
шље њу, то по бољ ша ти сте пен
на пла те?‒ Је сте од лу че но да бан ке
кон тро ли шу упла ту до при но-
са, али ту од лу ку пра ти ве ли ки
при ти сак у јав но сти – го во ри се
да ће то би ти на у штрб рад ни ка,
да због то га не ће при ма ти пла-
те и слич но. То го во ри о мо ћи
по је ди них по сло да ва ца, без об-
зи ра да ли се ра ди о при ват ним
или јав ним пред у зе ћи ма. Ако
По ре ска упра ва не мо же да вр-
ши кон тро лу упла те до при но са,
то тре ба вра ти ти Фон ду ПИО.
Др жа ва је га рант сред ста ва ко-
ја су љу ди го ди на ма ула га ли у
Фонд, то је др жав но пи та ње и
уоп ште не тре ба раз ми шља ти
да ли је ова кав Фонд по тре бан

или не. Ту при чу по ку ша ва ју да
на мет ну мла дим љу ди ма – да је
не ва жно одва ја ти за пен зи ју и
упла ћи ва ти до при но се, и то је
ја ко штет но.

Би ло је до ста ре чи и о имо-
ви ни Фон да ПИО. Ка кав је
Ваш став о то ме?‒ Су штин ско пи та ње ни је ко ли-
ка је та имо ви на, већ пи та ње вла-
сни штва. Ако је она у вла сни штву
Фон да, ако о то ме по сто ји до ку-
мен та ци ја, он да он тре ба њо ме и
да рас по ла же. Он да је ствар Фон-
да да ли ће да од лу чи да је про да,
по кло ни или да ин ве сти то ру, али
је су шти на у то ме да му та имо ви-
на при па да и не мо же се ре ћи да
за то што др жа ва до ти ра пен зи је
тре ба да узме имо ви ну. Ја се на-
дам да ће се у до глед но вре ме
по ја ви ти не ко ко ће ту имо ви ну
вра ти ти Фон ду.

Ве ћи на тих ула га ња би ла је
у ле чи ли шта и РХ цен тре од
ко јих са да мно ги ни су у до-
бром ста њу. У ме ђу вре ме ну,
бањ ски ту ри зам узи ма при-
мат у све ту али и у не по сред-
ном ком ши лу ку. Има мо ли ми
сво ју шан су у то ме?‒ Ре као сам већ, имо ви ну тре-
ба вра ти ти Фон ду и си гу ран сам
да би он њо ме умео да упра вља.
Код нас, за то што смо си ро ма-
шни, ни су ви со ке це не у ба ња-
ма у од но су на окру же ње, али је
ни зак и ни во услу ге. Ма ло је ре-
пре зен та тив них обје ка та. Али
по што Ср би ја, из у зев пла ни на,
не ма дру ги об лик ту ри зма, у то
би са свим си гур но тре ба ло ула-
га ти. На тај на чин би се за шти-
ти ла при род на бо гат ства, љу ди
ко ји та мо жи ве и ра де има ли би
при хо де, а ко рист за пен зи о не-
ре и све дру ге гра ђа не Ср би је
би би ла ве ли ка.

М. Јо ва но вић

ЉУ БИ САВ ОР БО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

Про бле ми
ни су у Фон ду, 
не го у
дру штву

Же не су ви ше оп те ре ће не
Из јед на ча ва ње го ди на за од ла зак у пен зи ју за же не и му шкар-
це је не ко рект но јер же не има ју и дру га оп те ре ће ња, сма тра
но ви пред сед ник УО РФ ПИО, Љу би сав Ор бо вић.
– Не са мо за то што же не ра ђа ју и ви ше вре ме на по све ћу ју 
по ди за њу де це од му шка ра ца, већ и за то што оне објек тив но 
има ју ви ше оба ве за и оп те ре ће ња у ку ћи и по ро ди ци. Исто вре-
ме но, оним же на ма ко је же ле да ра де ду го као и му шкар ци то
тре ба и омо гу ћи ти, али оне ко је хо ће ра ни је да оду у пен зи ју не
тре ба због то га да тр пе – сма тра Ор бо вић.
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актуелно

Упрет ход ном бро ју на шег ли ста на ве ли
смо да ће мо због ком плек сно сти те-
ме, а пре све га због за ин те ре со ва но-

сти на ших чи та ла ца за оства ри ва ње пра ва
на по ро дич ну пен зи ју, на ста ви ти раз го вор
о то ме са Ве сном Ви ћен ти је вић, за ме ни цом
ди рек то ра Фи ли ја ле за град Бе о град.

Да ли и осо ба ко ја је жи ве ла са пре-
ми ну лим ли цем у ван брач ној за јед ни-
ци мо же оства ри ти пра во на по ро дич ну
пен зи ју?

– Да би оства рио пра во на по ро дич ну
пен зи ју, брач ни друг, по ред умр ли це по кој-
ни ка, мо ра под не ти и вен ча ни цу јер је у на-
шем за ко но дав ству брач на за јед ни ца основ
за при зна ва ње пра ва на по ро дич ну пен зи-
ју. По из ме ње ним про пи си ма од не дав но,
ако је по кој ни брач ни друг имао ви ше од
по треб них го ди на за оства ри ва ње пра ва
на ста ро сну пен зи ју (му шкар ци 65, од но-
сно же не 60), пра во на по ро дич ну пен зи ју
се при зна је ако је брач на за јед ни ца тра ја ла
нај ма ње две го ди не, или ако су брач ни дру-
го ви има ли за јед нич ку де цу.

Да ли раз ве де ни брач ни друг има пра-
во на по ро дич ну пен зи ју?

– Раз ве де ни брач ни друг мо же да оства-
ри пра во на по ро дич ну пен зи ју под усло-
вом да му је пре су дом о раз во ду бра ка до-
де ље но из др жа ва ње. Тра ја ње ко ри шће ња
по ро дич не пен зи је за ви си од ду жи не од-
ре ђе ног из др жа ва ња. Да на ве дем при мер:
ако је из др жа ва ње од ре ђе но да тра је пет
го ди на, он да ће и пен зи ја то ли ко ду го би-
ти ис пла ћи ва на. То је но ви на у про пи си ма,
ра ни је је оно би ло до де љи ва но без вре-
мен ског огра ни че ња, од но сно до сту па ња у
оси гу ра ње из др жа ва ног брач ног дру га. Ако
по ро дич ну пен зи ју оства ру ју исто вре ме но
и брач ни и раз ве де ни брач ни друг, пен зи ја
се од ре ђу је као за јед ног чла на по ро ди це, и
де ли се на два јед на ка де ла.

У ко јим слу ча је ви ма удо вац оства ру је
пра во на по ро дич ну пен зи ју?

– Да би удо вац оства рио пра во на по ро-
дич ну пен зи ју, нео п ход но је да у мо мен ту
смр ти су пру ге, у 2012. го ди ни, има 55 го ди на
и шест ме се ци жи во та. За удов ца не по сто ји
до ња гра ни ца жи вот не до би ко ју тре ба да
има у мо мен ту смр ти су пру ге као што је то
про пи са но за удо ву, и ко ја из но си 45 го ди-
на. То на кон крет ном при ме ру зна чи да ако
је удо вац у мо мен ту смр ти пре ми ну ле имао
ре ци мо 50 го ди на, а ове го ди не пу ни 55 го-
ди на и шест ме се ци, не ма За ко ном про пи-

са не усло ве да би оства рио пра во на по ро-
дич ну пен зи ју. Он у мо мен ту смр ти су пру ге
мо ра да има про пи са не го ди не жи во та, или
мо же да на вр ши те го ди не жи во та у то ку
ко ри шће ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју уз
де цу као за кон ски ста ра лац де те та. Он та да
трај но за др жа ва пра во на по ро дич ну пен-
зи ју, а у су прот ном, пра во му пре ста је кад и
де те пре ста не да бу де ко ри сник по ро дич не
пен зи је. Та ко ђе, ако у ро ку од го ди ну да на
по смр ти брач ног дру га по ста не не спо со-
бан за рад, трај но за др жа ва пра во на по ро-
дич ну пен зи ју.

Под ко јим усло ви ма де ца оства ру ју
пра во на по ро дич ну пен зи ју?

– Тре ба сва ка ко на гла си ти да су брач на и
ван брач на де ца у пот пу но сти из јед на че на.
Та ко ђе, до пет на е сте го ди не она има ју пра-
во на по ро дич ну пен зи ју без об зи ра на то
да ли се шко лу ју, а по сле 15. го ди не са мо уз
до каз о шко ло ва њу. Пен зи ја им при па да до
за вр шет ка шко ло ва ња, али нај ка сни је до 20
го ди на жи во та ако по ха ђа ју сред њу шко лу,
од но сно до 26 ако по ха ђа ју ви со ко школ-
ску уста но ву. Де те ко је у то ку ко ри шће ња
по ро дич не пен зи је, пре смр ти ро ди те ља
по ста не не спо соб но за са мо ста лан жи вот
и рад, пен зи ју мо же да ко ри сти до кле год
не спо соб ност тра је, јер она мо же би ти при-
вре ме ног и трај ног ка рак те ра. Де те ту ко ме
је шко ло ва ње пре ки ну то због бо ле сти мо-
же се про ду жи ти пра во на пен зи ју и по сле
про пи са них го ди на жи во та за оно ли ко ко-
ли ко је бо лест тра ја ла. Де те ту ко ме је шко-
ло ва ње пре ки ну то због упу ћи ва ња на од-
слу же ње вој ног ро ка, пра во на по ро дич ну
пен зи ју се про ду жа ва за оно ли ко вре ме на
ко ли ко је тра ја ло од слу же ње вој ног ро ка, а
нај ду же до 27. го ди не. Пра во се про ду жа ва
ис кљу чи во под усло вом да се шко ло ва ње
про ду жа ва, осим у слу ча ју утвр ђи ва ња не-
спо соб но сти за са мо ста лан жи вот и рад.

Шта За кон пред ви ђа у на ро чи то те-
шким си ту а ци ја ма, у слу ча је ви ма ка да је
де те по ста ло не спо соб но за жи вот и рад,
или оста ло без оба ро ди те ља?

– Ако је де те по ста ло не спо соб но за са-
мо ста лан жи вот и рад пре на вр ше не 15.
го ди не жи во та, трај но за др жа ва пра во на
пен зи ју о ко јој го во ри мо. За де те ко је је по-
ста ло не спо соб но за рад по сле 15. го ди не
жи во та по треб но је до ка за ти да га је по кој-
ни ро ди тељ до сво је смр ти из др жа вао. Де те
са ин ва ли ди те том ко је је ко ри сник пра ва
на по ро дич ну пен зи ју мо же да се за по сли
или оба вља са мо стал ну де лат ност, и за то
вре ме му се об у ста вља ис пла та по ро дич не
пен зи је. По пре стан ку оси гу ра ња по но во
се ус по ста вља ис пла та без по нов ног утвр-
ђи ва ња ста ња ин ва лид но сти. У слу ча је ви ма
ка да је де те из гу би ло оба ро ди те ља, де ца
мо гу оства ри ти пра во на пен зи ју по осно ву
оба ро ди те ља, с тим што уку пан из нос ко ји
се од ре ђу је не мо же да пре ла зи нај ви ши из-
нос пен зи је про пи сан За ко ном о ПИО.

Већ смо на во ди ли да пра во на по ро дич-
ну пен зи ју мо гу има ти и чла но ви ши ре
по ро ди це. Под ко јим усло ви ма они мо гу
оства ри ти пра во на овај вид пен зи је?

– Ка да је реч о ро ди те љу (отац, мај ка,
очух, ма ће ха, усво ји лац) ко га је по кој ник
из др жа вао до сво је смр ти, он сти че пра во
на по ро дич ну пен зи ју ако је у мо мен ту смр-
ти по кој ни ка отац на вр шио 65 го ди на жи-
во та, а мај ка 60 го ди на. Чла но ви ши ре по-
ро ди це су још бра ћа, се стре, и дру га де ца
без ро ди те ља, или су им ро ди те љи не спо-
соб ни за рад и ко ју је по кој ник из др жа вао.
За чла но ве ши ре по ро ди це увек се утвр ђу је
као услов за оства ри ва ње пра ва чи ње ни ца
из др жа ва ња. Из др жа ва ним ли цем, у сми-
слу За ко на о ПИО, сма тра се ка да укуп ни
при хо ди чла на по ро ди це не пре ла зе из нос
нај ни же пен зи је. У при хо де чла на по ро ди-
це не ула зе до да так на де цу, ро ди тељ ски
до да так, ма те ри јал но обез бе ђе ње, по ро-
дич на пен зи ја оства ре на по дру гом ро ди те-
љу, нов ча на на кна да за по моћ и не гу дру гог
ли ца, на кна да за те ле сно оште ће ње, на гра-
де, от прем ни не, као и при ма ња по осно ву
уче нич ког и сту дент ског стан дар да – на во-
ди Ве сна Ви ћен ти је вић и за крај на по ми ње
да ли це ко је је на мер но или крај њом не па-
жњом узро ко ва ло смрт оси гу ра ни ка или
ко ри сни ка пра ва не мо же по том осно ву
оства ри ти пра во на по ро дич ну пен зи ју.

Је ле на Оцић

ПО РО ДИЧ НА ПЕН ЗИ ЈА

Из јед на че на де ца ро ђе на
у бра ку и ван бра ка

Весна Вићентијевић
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Зна ча јан део
ак тив но сти у про те клој

го ди ни био усме рен на
оства ри ва ње и за шти ту 
пра ва и ин те ре са
пен зи о не ра

Пр ву го ди шњу Скуп шти ну 
Са ве за пен зи о не ра Ср би-
је, ко ја је одр жа на 29. ју на, 

отво рио је Ђу ро Пе рић, пот пред-
сед ник ове нај број ни је и нај у ти-
цај ни је пен зи о нер ске ор га ни за-
ци је. Уз пред став ни ке Удру же ња 
пен зи о не ра из це ле Ср би је, ску-
пу су при су ство ва ли: Зо ран Ми-
ло ше вић, по моћ ник ми ни стра 
рада и со ци јал не по ли ти ке, Ра-
ди на То до вић, др жав ни се кре тар 
у истом ми ни стар ству, и Дра га на 
Ка ли но вић, ди рек тор Ре пу блич-
ког фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње. 

Нај ви ше па жње на ску пу по-
све ће но је Из ве шта ју о ра ду за 
2011. го ди ну. Ис так ну то је да је 
у прет ход ној го ди ни због не-
по вољ не еко ном ске си ту а ци је, 
си ро ма штва свих гра ђа на, Са-
вез по мо гао ре ша ва ње со ци-
јал но-ма те ри јал них про бле ма 
пен зи о не ра. Зна ча јан део тих 
ак тив но сти у про те клој го ди ни 
био је усме рен на оства ри ва ње 
и за шти ту пра ва и ин те ре са пен-
зи о не ра у обла сти пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, а за хва-
љу ју ћи пред став ни ци ма Са ве за 
пен зи о не ра у вла ди и пар ла-
мен ту, обез бе ђе но је ок то бар ско 

по ве ћа ње пен зи ја за 10 по сто и 
то да, на кон сту па ња на сна гу Из-
ме на За ко на о ПИО, пен зи је пра-
те суд би ну за ра да за по сле них 
у јав ном сек то ру. У из ве шта ју се 
ка же да пен зи о не ри по др жа ва ју 
пред лог пот пред сед ни ка Вла де 
Ср би је др Јо ва на Кр ко ба би ћа о 
утвр ђи ва њу си стем ских ре ше-
ња и ре фор ми Фон да ПИО, да се 
од кла сич ног бу џет ског Фон да 
ство ри та кав еко ном ски мо дел 
ко ји ће трај но за шти ти ти пра ва 
пен зи о не ра.

Уче сни ци ску па су го во ри ли о 
зна чај ном ан га жо ва њу удру же-
ња ши ром Ср би је, иако су мно-
га од њих свој рад оба вља ла 
са огра ни че ним фи нан сиј ским 
сред стви ма и у не при ме ре ним 
про сто ри ма. Са мо не ке од тих 

ак ци ја под ра зу ме ва ле су ор га-
ни зо ва но снаб де ва ње огре вом
и основ ним жи вот ним на мер-
ни ца ма по по вољ ни јим усло-
ви ма, по моћ нај у гро же ни ји ма и
бо ле сни ма, по др шку удру же ња
при при ја вљи ва њу за од ла зак
пен зи о не ра на бес плат ну ре ха-
би ли та ци ју у РХ цен тре пре ко
Фон да ПИО, ор га ни зо ва но пру-
жа ње здрав стве них и за нат ских
услу га чла но ви ма, оби ла зак
бо ле сних и ста ри јих чла но ва.
Са вез пен зи о не ра је, ис так ну то
је на ску пу, у мно гим обла сти ма
имао од лич ну са рад њу са Фон-
дом ПИО, не са мо ка да је реч
о бес плат ној ре ха би ли та ци ји.
Зна ча јан је и до при нос ра ду Са-
ве та за пи та ња ста ро сти и ста-
ре ња, али и са рад ња са дру гим

ор га ни за ци ја ма. У 2011. го ди ни
ве ли ка па жња је би ла усме ре-
на на да љи раз вој кул тур них,
ли те рар них, умет нич ких, спорт-
ско-ре кре а тив них, ша хов ских и
дру гих сек ци ја, ор га ни зо ва ње
из ло жби ра до ва чла но ва удру-
же ња, одр жа ва ње при ред би,
дру гар ских ве че ри, так ми че ња.

На ску пу је по себ но апо стро-
фи ра на и Че твр та олим пи ја да
здра вља и кул ту ре тре ћег до-
ба. То ком 2011. ука зи ва но је на
про бле ме ко је пен зи о не ри има-
ју, пре све га у обла сти здрав-
стве не за шти те. Број не ак тив-
но сти град ских и оп штин ских
удру же ња ла не су до при не ле
ома со вља ва њу члан ства , та ко
да је уку пан број чла но ва по ве-
ћан за де вет од сто у од но су на
2010. го ди ну. На и ме, од укуп ног
бро ја пен зи о не ра број учла ње-
них у Са вез пен зи о не ра Ср би је
са 31,8 од сто, ко ли ко је би ло у
2010. го ди ни, по пео се на 34,32
од сто у про шлој го ди ни. Оце ње-
но је да пен зи о не ри пре по зна ју
да се са мо ако су ор га ни зо ва ни,
и пре ко Са ве за пен зи о не ра пу-
тем сво јих пред став ни ка у ор га-
ни ма вла сти и дру гим ор га ни ма
и ин сти ту ци ја ма мо гу бо ри ти за
сво ја пра ва, те да се мо же оче-
ки ва ти још ве ће ин те ре со ва ње
за члан ство у удру же њи ма. На
Скуп шти ни су пред став ни ци
удру же ња пред ло жи ли ини ци-
ја ти ве ко ји ма би се пен зи о не ри
и удру же ња до ве ли у бо љи по-
ло жај у дру штву.

Ј. Оцић

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ

Да ља бор ба за ин те рес и
пра ва пен зи о не ра

Го ди шња скуп шти на удру же ња пен зи о-
не ра оп шти не Ве ли ка Пла на, одр жа на не-
дав но, про те кла је у ве о ма бур ној и на пе-
тој ат мос фе ри. Нај ви ше па жње по све ће но
је про бле ми ма ко ји се ти чу ме сног од бо ра
пен зи о не ра у се лу Ло зо вик, па је по моћ по-
тра же на од Рај ка Ја ри ћа, се кре та ра Са ве-
за пен зи о не ра Ср би је, ре као је чла но ви ма

Скуп шти не Пе ри ша Бо јић, пред сед ник ве-
ли ко пла њан ских пен зи о не ра.

Удру же ње је про шле го ди не сво јим чла-
но ви ма ис по ру чи ло 1.000 то на угља и 950
куб них ме та ра др ва и не ко ли ко то на основ-
них на мир ни ца, све на ра те.

За чла но ве је ор га ни зо ва но шест јед но-
днев них екс кур зи ја, као и ви ше дру же ња и

за ба ва са пен зи о не ри ма из дру гих ме ста. Око
280 пен зи о не ра је оси гу ра но, а њих 48 ишло
је у ба њу о тро шку Фон да ПИО. Са рад ња са ло-
кал ном са мо у пра вом би ла је успе шна. Скуп-
шти на је на пред лог пред сед ни ка удру же ња
пен зи о не ра оп шти не Ве ли ка Пла на, Пе ри ше
Бо ји ћа, за но вог-ста рог се кре та ра иза бра ла
Зво ни ми ра Ка ли но ви ћа. Сл. К.

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ОП ШТИ НЕ ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Про блем је у Ло зо ви ку
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између два броја

По чео от куп пше ни це ово го ди шњег ро да
Кра гу је вач ки „Жи то про-

дукт” по чео је са от ку пом 
пше ни це ово го ди шњег ро-
да. Пр ви ва го ни са че тр де-
сет то на пше ни це сти гли су 
из ју жног Ба на та и са под-
руч ја Ра че, а ква ли тет зр-
на је со ли дан, ка жу у овом 
пред у зе ћу. „Жи то про дукт” 
je пот пу но тех нич ки спре-
ман за скла ди ште ње но ве 
пше ни це. Би ће при хва ће на 
и пше ни ца ко ју про из во ђа-
чи ду гу ју роб ним ре зер ва-
ма за ми не рал но ђу бри во, 
а тро шко ве пре во за сно се 
са ми про из во ђа чи.

Пше ни ца се у „Жи то про дук ту” скла ди шти бес плат но, без об зи ра на вре ме чу ва ња, а тро шко ве 
тран спор та оне пше ни це ко ју от ку пљу је сно си кра гу је вач ко пред у зе ће.

Ма ње ко ли чи не от ку пље не пше ни це ис пла ћу ју се од мах, а за ве ће се вр ши уго ва ра ње о ди на ми-
ци пла ћа ња.

Пр ви адре сар ре ци кла жних остр ва у Ср би ји
Кра јем ју на, на сај ту Зе ле не ини ци ја ти ве (ze le na i ni ci ja ti va.rs), у ру бри ци „Па зи ђу бре!” об ја вљен је

пр ви адре сар ре ци кла жних остр ва у Ср би ји, у ко ме гра ђа ни мо гу на ћи по дат ке о то ме на ко јој тач но
адре си се, у бли зи ни ме ста у ко јем жи ве, на ла зе ре ци кла жна остр ва, као и ко ју вр сту от па да мо гу пре-
да ти на не ком ме сту (па пир, ПЕТ, ме тал, ста кло, елек трон ски или елек трич ни от пад).

Ова је дин стве-
на ба за по да та ка
об у хва та ре ци-
кла жна остр ва
јав но-ко му нал-
них пред у зе ћа,
али и при ват них
опе ра те ра ко ји
има ју до зво лу за
трет ман и упра-
вља ње от па дом
у Ср би ји.

У кре и ра њу
адре са ра мо гу
уче ство ва ти гра-
ђа ни, ре ци кла-
жни опе ра те ри

и оста ли за ин те ре со ва ни та ко што ће у ру бри ци „При ја ви ло ка ци ју” на истом сај ту уне ти по дат ке о
ре ци кла жном остр ву у гра ду или ме сту у ко ме жи ве, чи ме ће до при не ти ши ре њу на ви ка у обла сти ре-
ци кла же и очу ва њу жи вот не сре ди не.

Ре ци кла жни адре сар је на стао као део про јек та Зе ле не ини ци ја ти ве, мре же 22 ор га ни за ци је гра-
ђан ског дру штва, ко је, у са рад њи са Ин сти ту том за одр жи ве за јед ни це (ISC) и уз фи нан сиј ску по др-
шку Аме рич ке аген ци је за ме ђу на род ни раз вој (USAID), ре а ли зу ју ак тив но сти усме ре не ка под сти ца њу
при мар не се лек ци је от па да на ло кал ном и на ци о нал ном ни воу.

Ча чак: уре ђе ње из ле ти шта
У Чач ку је у ју лу по че ла ре а ли за ци ја осам про је ка та јав них ра до ва укуп не вред но сти 11,4 ми-

ли о на ди на ра. Би ће уре ђе на из ле ти шта у Ов чар ба њи и Ов чар ско-ка блар ској кли су ри, очи шће не 
ди вље де по ни је у не ко ли ко окол них се ла и на оба ла ма За пад не Мо ра ве, Ате нич ке и Ло знич ке ре ке 
и Луп ња че, а град ска би бли о те ка има про је кат за осо бе са ин ва ли ди те том. 

Ра до ви, за ко је су кон ку ри са ла ча чан ска јав на пред у зе ћа и уста но ве, фи нан си ра ју се из ло кал ног 
бу џе та гра да Чач ка, а ан га жо ва не су 74 осо бе са еви ден ци је На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Кон тро ла
на пла те
до при но са

Пре ма но вим про пи си ма ко ји
су сту пи ли на сна гу пр вог да на
ју ла, по слов не бан ке су у оба-
ве зи да сва ко днев но до ста вља-
ју По ре ској упра ви из ве шта је о
упла та ма по сло да ва ца за прет-
ход ни дан. На тај на чин тре ба
да се ус по ста ви кон тро ла над
ис пла та ма за ра да и до при но са,
од но сно да се не до зво ли ис-
пла та пла та без из ми ре них по-
ре за и до при но са.

Пр ва не де ља у ко јој су бан ке
сва ко днев но оба ве шта ва ле По-
ре ску упра ву о ис пла та ма за ра да
от кри ла је 12.000 по сло да ва ца
ко ји су рад ни ци ма обез бе ди ли
са мо пла ту, без упла ће них оба ве-
зних до при но са. Пр ви ко рак ко ји
ће ПУ по во дом то га пред у зе ти
је сте усме на опо ме на по ре зни-
ка не са ве сним по сло дав ци ма.
Уко ли ко ни по сле не де љу да на
од опо ме не не упла те до при но-
се и по ре зе, ауто мат ски ула зе у
си стем кон тро ле. То зна чи да ће
фир ма ма ко је са ме не из ми ре
оба ве зе у ро ку од 15 до 30 да на
по ре зни ци при нуд но на пла ти ти
ду го ва ња.

– Кроз 450.000 тран сак ци ја
упла ће но је 10,9 ми ли јар ди ди-
на ра до при но са – са оп штио је за
„Ве чер ње но во сти” пр ве ре зул та-
те Де јан Ви до је вић, по моћ ник ди-
рек то ра По ре ске упра ве. – Њих је
ви ше, јер се до при но си ис пла ћу ју
на ви ше ра чу на, кроз ви ше тран-
сак ци ја. Око 25.000 по сло да ва ца
ис пла ти ло је и пла те и до при но-
се, а уку пан из нос је 21 ми ли јар да
ди на ра. Око 32.000 по сло да ва ца
је ис пла ти ло са мо до при но се.
Пла те без дру гих оба ве за, у укуп-
ном из но су од 890 ми ли о на ди на-
ра, ис пла ти ло је 12.000 по сло да-
ва ца. По укуп ној су ми мо же мо да
прет по ста ви мо да је реч о ма лим
пред у зе ћи ма, са ма лим бро јем
за по сле них и ни жим за ра да ма.
Тих 12.000 је на ша циљ на гру па
и уко ли ко се та кав тренд на ста-
ви, до кра ја ме се ца ће мо до ћи до
60.000 пред у зе ћа ко ја не пла ћа ју
по ре зе и до при но се – до дао је
Ви до је вић.

У По ре ској упра ви оче ку ју да
ће но вим си сте мом кон тро ле ус-
пе ти до кра ја го ди не да по ве ћа ју
на пла ту до при но са за 45 ми ли-
јар ди ди на ра.
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Тре ћи фе сти вал ва тро га ства Ср би је
Тре ћи фе сти вал ва тро-

га ства Ср би је, на ко јем је 
уче ство ва ло 90 еки па и 
бли зу 1.200 ва тро га са ца, 
одр жан је од 29. ју на до 1. 
ју ла у Зре ња ни ну. У окви-
ру фе сти ва ла упри ли че но 
је дру го др жав но так ми-
че ње ва тро га ства, че твр-
то др жав но так ми че ње 
ва тро га сних под мла да ка 
и че твр то квиз так ми че ње 
под млат ка. Осим так ми-
чар ског, Фе сти вал је имао 
и еду ка тив ни ка рак тер, 
где су при сут ни мо гли да 
на у че ка ко да ре а гу ју у 
слу ча ју из би ја ња по жа ра 
или ван ред них си ту а ци ја. 
Ову ва тро га сну ма ни фе ста ци ју, ко ја се одр жа ва сва ке че твр те го ди не, отво рио је Пре драг
Ма рић, по моћ ник ми ни стра по ли ци је, ко ји је пре то га са Дра га ном Ми хај ло ви ћем, пред-
сед ни ком Ва тро га сног са ве за Ср би је, оба вио и смо тру ва тро га са ца. 

Лет ња ак ци ја за 
љу би те ље књи га

Би бли о те ка гра да Бе о гра да то-
ком ле та кре ће са ак ци јом по пу ста
на по ро дич но учла ње ње, за пен зи-
о не ре до 65 го ди на и за не за по сле-
не. 

По ро дич но учла ње ње зна чи да
за це ну јед не ин ди ви ду ал не чла-
на ри не (1.500 ди на ра) Бе о гра ђа ни
мо гу да до би ју две члан ске кар-
те уко ли ко лич ном кар том или
пасошeм до ка жу да су у срод ству.

Пен зи о не ри до 65 го ди на ће уме-
сто за до са да шњих 800 мо ћи да се
учла не за 600 ди на ра. Не за по сле на
ли ца не ће ви ше пла ћа ти чла на ри-
ну 1.500 не го 1.000 ди на ра, уко ли-
ко по ка жу до каз да су не за по сле ни
(по твр ду из На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње, из вод са еви ден-
ци је, кар ти цу за пре воз и сл.). По-
пу сти ва же за це лу мре жу Би бли о-
те ке гра да Бе о гра да, што зна чи за
ви ше од 70 обје ка та ши ром гра да.
Члан ска кар та ва жи од да на упи са
за на ред них го ди ну да на. Ак ци ја ће
тра ја ти до кра ја ле та.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла јун ских при ма ња пен зи о не-

ри ма из ка те го ри је за по сле них по че ла је 10. ју ла
Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти при ми ли

су јун ске пен зи је 3. ју ла.
Бив шим по љо при вред ни ци ма пр ви део при на-

дле жно сти за јун ис пла ћен је 6. ју ла, ка да су и вој ни
пен зи о не ри при ми ли сво је це ле јун ске пен зи је.

Об но ва ме ста од 
по себ ног зна ча ја 

Про је кат „Ме сто ко је во лим” ко ји је 
бан ка Ин те за по кре ну ла сре ди ном 2011. 
го ди не увр штен је на ли сту фи на ли ста за 
до де лу пре сти жних ин тер на ци о нал них 
IPRA Gol den World Awards – при зна ња за 
из вр сност у обла сти од но са с јав но шћу, 
у ка те го ри ји дру штве но од го вор ног по-
сло ва ња. Про је кат „Ме сто ко је во лим” 
по кре нут је уз по др шку Ми ни стар ства 
кул ту ре с ци љем еду ка ци је о зна ча ју кул-
тур но-исто риј ског на сле ђа зе мље, ам би-
јен тал них це ли на и при род них ле по та, 
као и обновe оних ко је ве ћи на гра ђа на 
пре по зна као ме ста од по себ ног зна ча ја.

Три по бед нич ка ме ста ко ја ће бан ка 
Ин те за об но ви ти у 2012. го ди ни су Обе-
леж је На род не би бли о те ке на Ко сан-
чи ће вом вен цу у Бе о гра ду, Бе о град ска 
ка пи ја на Пе тро ва ра ди ну и Бе де ми у Но-
вом Па за ру.

Игре без гра ни ца на „Олим пу”
Под по кро ви-

тељ ством Се кре-
та ри ја та за спорт
и омла ди ну и оп-
шти не Зве зда ра,
10. ју ла је на ба-
зе ну СЦ „Олимп” 
одр жа на спорт ска
м а  н и  ф е  с та  ц и  ј а
„Игре без гра ни ца
ОСИ на Зве зда ри”.

У окви ру ма-
н и  ф е  с т а  ц и  ј е
про мо тив но су
на сту пи ли нај-
бо љи пли ва чи са
ин ва  ли ди те том
из Бе о гра да: Ана
Јо во вић, Те о до ра

Стан ко вић, Ра до мир Му ми но вић, Игор Де спо то вић, Сло бо дан Мар ко вић, а сви они ко ји су се
при ја ви ли уче ство ва ли су у ве ли ком бро ју ига ра у во ди, по пут ко шар ке, од бој ке, ва тер по ла.

Циљ ма ни фе ста ци је, ко ју је ор га ни зо ва ло Дру штво за спорт и ре кре а ци ју ин ва ли да Зве зда ре
у парт нер ству са Спорт ским са ве зом осо ба са ин ва ли ди те том Бе о гра да, је сте да про мо ви ше
спорт осо ба са ин ва ли ди те том и от кри је им мо гућ ност ба вље ња спор том на ба зе ну „Олимп”.

На кон так ми чар ског де ла, про гла ше ња по бед ни ка и до де ле на гра да, усле ди ло је дру же ње уз
при год но по слу же ње у про сто ри ја ма дру штва.

По греб ни тро шко ви
На кна да за по греб не тро шко ве, ко ја се ис пла ћу је фа ми ли ја ма пре ми ну лих пен-

зи о не ра или оно ме ко је сно сио тро шко ве са хра не, у ју лу, ав гу сту и сеп тем бру из-
но си ће 37.697 ди на ра за ко ри сни ке пен зи ја из ка те го ри је за по сле них.

За пен зи о не ре са мо стал них де лат но сти та на кна да ће би ти 36.020 ди на ра, а
14.557 ди на ра за пен зи о ни са не по љо при вред ни ке.

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

Пре ма по след њим по да-
ци ма Ре пу блич ког за во-
да за ста ти сти ку (РЗС),

рас по ло жи ва сред ства про сеч-
ног срп ског до ма ћин ства на ме-
сеч ном ни воу у пр вом квар та лу
ове го ди не из но си ла су 52.050
ди на ра, док је за про сеч ну по-
тро шач ку кор пу у истом пе ри о-
ду тре ба ло из дво ји ти 49.421 ди-
нар. Хра на и без ал ко хол на пи-
ћа, ко ја су увек нај ве ћа став ка
на спи ску за ме сеч ну ку по ви ну,
са 19.944 ди на ра, ко ли ко је за
њих би ло по треб но по тро ши ти,
чи ни ла су 40 од сто укуп них ме-
сеч них тро шко ва. За ста но ва ње,
во ду, стру ју, гас и оста ла го ри ва,
ка ко ка же ста ти сти ка, тре ба ло
је из дво ји ти у про се ку 8.758 ди-
на ра.

На ме ће се пи та ње да ли би у 
ову ка те го ри ју мо жда тре ба ло 
да спа да и пла ћа ње ме сеч не 
ки ри је ста но дав цу, или мо жда 
гра ђа ни ко ји жи ве у из најм ље-
ним ста но ви ма ни су про сеч ни 
ста нов ни ци Ср би је, што у не ку 
ру ку је ди но та ко и мо же да се 
про ту ма чи, јер је по тре бан нат-
про се чан на пор да се по кри је 
и тај тро шак ка да, на кон свих 
оста лих, нов ча ник оста не го то-
во пра зан. 

Пре ма по да ци ма РЗС-а, да-
кле, за про сеч ну по тро шач ку 
кор пу у пр ва че ти ри ме се ца ове 
го ди не би ло је по треб но из дво-
ји ти око 0,95 про сеч них ме сеч-
них при хо да по до ма ћин ству, 
од но сно 1,3 про сеч не ме сеч не 
пла те, ко ја је за пр ви квар тал 

ове го ди не из но си ла 39.961 ди-
нар. Ка ква ће си ту а ци ја би ти у 
на ред ном пе ри о ду, тек ће мо да 
ви ди мо, ма да не слу ти на до бро. 
У ју ну су нас са по ли ца у про дав-
ни ца ма по гле дом већ стре ља ле 
но ве ви ше це не – по ску пе ло је 
ме со, уље, без ал ко хол на пи ћа, 
те сте ни не, ко зме тич-
ки про из во ди, кућ-
на хе ми ја, а за јул су 
на ја вље на по ску пље-
ња мле ка и млеч них
про из во да од два
до 10 од сто, као и
не ких ме сних пре ра ђе ви на 
од пет до 10 про це на та. По-
ве ћа ње пла та, ме ђу тим, ни ко 
ни је на ја вио.

Чи ње ни ца је да си ту а ци ја 
у Ср би ји ни је ни ма ло оп ти-
ми стич на, али на ме ће се пи та-
ње шта би тек тре ба ло да ка жу 
Цр но гор ци, ка да за ми ни мал ну 
по тро шач ку кор пу тре ба да из-
дво је ско ро ду пло ви ше не го 
што ме сеч но за ра де. Вред ност 
ми ни мал не по тро шач ке кор пе 
у ма ју ове го ди не, пре ма по да-
ци ма За во да за ста ти сти ку Цр-
не Го ре (МОН СТАТ), би ла је 789
евра, док је про сеч на не то за ра-

да за исти пе ри од из но си ла 490 
евра. Ка ко у Цр ној Го ри гра ђа ни 
из ла зе на крај са овом на уч но-
фан та стич ном ра чу ни цом, те шко 
је и за ми сли ти. Ме ђу тим,
за до би ја ње ових по да-
та ка ко ри шће на је дру-
га чи ја ста ти стич ка
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Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за
ста ти сти ку, за про сеч ну по тро шач ку кор пу
у пр ва че ти ри ме се ца ове го ди не би ло је
по треб но из дво ји ти око 0,95 про сеч них
ме сеч них при хо да по до ма ћин ству, од но сно
1,3 про сеч не ме сеч не пла те, ко ја је за пр ви
квар тал ове го ди не из но си ла 39.961 ди нар
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По ре ђе ња…
Про сеч на пла та у Ср би ји из но си око 350 евра, у Ал ба ни ји та-

ко ђе 350, у Бу гар ској 340, Ма ке до ни ји 380, БиХ 420, Ру-
му ни ји 480, Цр ној Го ри 490, Ма ђар ској 520 евра, 

у Че шкој 550 евра, Сло вач кој 640, Хр ват ској 
750, Сло ве ни ји 1.000 евра... Про сеч на ме сеч-

на за ра да у Ита ли ји је 1.950, у Не мач кој 
3.420, у Лук сем бур гу чак 4.070 евра.
Про сеч не пен зи је у ре ги о ну у еври ма

из но се: Ру му ни ја 125, Ма ке до ни ја 150,
Бу гар ска 170, Ал ба ни ја 175, БиХ 180, Ср-

би ја 210, Цр на Го ра 270, Ма ђар ска 300, Хр ват ска 310,
Сло вач ка 360, Че шка 420 и Сло ве ни ја 580 евра.
За по тро шач ку кор пу у Ма ке до ни ји тре ба из дво ји ти 360 
евра, у БиХ 780 евра, у Цр ној Го ри 789 евра, Хр ват ској 910 

евра, а у Сло ве ни ји це лих 950 евра.
Про сеч на пла та у Ср би ји у по след њих го ди ну да на кре ће
се око 350 евра. Та пла та за јед но са про сеч ном пен зи јом од
210 евра тро ши се у 2,43 ми ли о на по ро ди ца са по три чла на.
Сво ђе њем на ве де них по да та ка про сеч на срп ска по ро ди ца
ме сеч но има ре ги стро ва не при хо де од око 400 евра, а за-
јед но са не ре ги стро ва ним при хо ди ма срп ска по ро ди ца је у
2011. го ди ни рас по ла га ла са про сеч но 500 евра ме сеч но.
У од но су на 2008. го ди ну, ку пов на моћ у Ср би ји је опа ла за

30 од сто. Ср би ја има стан дард на ни воу од око 30 од сто
про се ка зе ма ља ЕУ. За је дан ли тар мле ка, на при мер, Ср би
ра де 19 ми ну та, Хр ва ти 10, а Нем ци са мо три ми ну та. Слич-
но је и са дру гим основ ним на мир ни ца ма. За ли тар бен зи на 

Ср би ра де чак шест пу та ду же од Не ма ца.
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ме то до ло ги ја од оне ко ја се ко-
ри сти у слу ча ју Ср би је, то јест до 
по да та ка се до шло на дру га чи ји 
на чин. И та ман кад би смо по ми-
сли ли да ми и не сто ји мо то ли ко 
ло ше, схва ти мо ка ко је за пра во 
ствар у ста ти сти ци, и да нам је 
мо жда ипак бо ље да не ула зи-
мо пре ви ше у де та ље, јер ко зна 
ка кви би из не на ђу ју ћи по да ци 
би ли у на шем слу ча ју, ка да би се 
све по сма тра ло из не ког дру га-
чи јег ста ти стич ког угла.

Са европ ске тач ке гле ди шта 
си ту а ци ја је сле де ћа: пре ма по-
след њем из ве шта ју европ ског 
ста ти стич ког за во да, Евро ста-
та, хра на је у на шој зе мљи за 
30 од сто јеф ти ни ја од про се ка у 
Европ ској уни ји, а стру ја нај јеф-
ти ни ја у Евро пи. И за и ста би смо 
ска ка ли од сре ће ка да нам пла-
те не би би ле три пу та ни же од 
европ ског про се ка, као и ка да 
на ту „јеф ти ну” хра ну не би смо 
да ва ли ско ро по ло ви ну укуп-
ног кућ ног бу џе та, док ста нов-
ни ци раз ви је них зе ма ља тек 10 
до 15 про це на та укуп ног бу џе та 
из два ја ју за пре храм бе не про-
из во де. Као мо гу ће об ја шње ње 
па да на па мет је ди но да ста нов-
ни ци Ср би је мо жда је ду ви ше 
од свих оста лих Евро пља на, али 

ову прет по став ку на жа лост ни-
смо ус пе ли да про ве ри мо.

Ипак, у из ве шта ју се ви ди да су 
це не оде ће и обу ће, као и елек-
трон ских уре ђа ја у Ср би ји из над 
европ ског про се ка. Оде ћа је, на 
при мер, код нас ску пља не го у 
Ита ли ји, Шпа ни ји, Не мач кој, обу-
ћу и елек трич не уре ђа је чак и 
Фран цу зи пла ћа ју јеф ти ни је, а 
код нас је ску пље и у по ре ђе њу 
са ве ћи ном зе ма ља из ре ги о на.

Да ли су ови по да ци од раз ре-
ал но сти и, ако је су, ка ко он да за-
и ста са ста вља мо крај с кра јем, 
оста је не раз ре ше на ми сте ри ја. 
Тре нут но не ма дру ге не го да на-
ста ви мо да се сна ла зи мо она ко 
ка ко смо то и до са да чи ни ли, док 
не до ђу не ки бо љи да ни. А по што 
ства ри увек тре ба по сма тра ти са 
по зи тив не стра не, мо жда би тре-
ба ло да бу де мо срећ ни ма кар за-
то што је ова на ша јеф ти но-ску па 
хра на при род на и уку сна, за раз-
ли ку од „пла стич не” и не у ку сне у 
мно гим бо га тим зе мља ма, на ко ју 
се стал но жа ле они ко ји та мо жи-
ве, а не ки од њих су чак при ну ђе-
ни да ма кар па ра дајз уз га ја ју на 
те ра си свог ста на, да би има ли 
не ки де лић оно га у че му ми ов де 
ужи ва мо.

Ве сна Ка дић

Уво ђе ње
ли цен ци ра ња
и при ме на Ко дек са 
про фе си о нал не ети ке 
до при не ће ве ћем
по што ва њу пра ви ла,
по ру чи ла Ср би јан ка
Ђор ђе вић, 
в. д. ди рек то ра Ко мо ре

По сле го то во го ди ну да на
од име но ва ња Од бо ра за фор-
ми ра ње Ко мо ре со ци јал не за-
шти те, у Бе о гра ду, где ће јој
би ти се ди ште, кон сти ту и са на
је Скуп шти на Ко мо ре со ци јал-
не за шти те и иза бран вр ши лац
ду жно сти ди рек то ра. Скуп шти-
на је нај ви ше те ло Ко мо ре, ко је
има 45 чла но ва и то су, ка ко ка-
жу Дра гој ло Ми нић, пред сед ник
Од бо ра за фор ми ра ње Ко мо ре,
и Су за на Па у но вић, по моћ ни-
ца до са да шњег ми ни стра ра да
и со ци јал не по ли ти ке, нај бо љи
пред став ни ци со ци јал ног ра да
Ср би је.

За пред сед ни цу Скуп шти не
Ко мо ре иза бра на је Ду шан ка
Иван че вић, со ци јал на рад ни ца
из Су бо ти це, док је за вр ши о-
ца ду жно сти ди рек то ра Ко мо ре
иза бра на Ср би јан ка Ђор ђе вић,
ди пло ми ра на со ци јал на рад ни-
ца из Кру шев ца.

– Уво ђе њем ли цен ци ра ња и
при ме не Ко дек са про фе си о нал-
не ети ке, до при не ће мо ве ћем
по што ва њу пра ви ла – по ру чи-
ла је но во и за бра на ди рек тор ка
Ко мо ре, до да ју ћи да ће на сто ја-
ти да оства ри бо љи од нос с ме-
ди ји ма и бо љу сли ку у јав но сти
о овој обла сти.

На зи ва ју ћи исто риј ским тре-
ну так кон сти ту и са ња Скуп шти-
не Ко мо ре, Су за на Па у но вић је
на гла си ла да „не ма зна чај ни јег
и ве ћег тре нут ка од овог у то ку
ре фор ми со ци јал не за шти те”.

– Мо лим вас да ни јед ног тре-
нут ка не до зво ли те да ово што
да нас гра ди мо бу де ста вље но
под знак пи та ња, ра ди ар ти ку-
ли са ња би ло ко јих дру гих ци-

ље ва – ре кла је Су за на Па у но-
вић, ко ју су со ци јал ни рад ни ци
на зва ли „про јек тан том” Ко мо ре.

Да би Скуп шти на Ко мо ре мо-
гла да бу де кон сти ту и са на тре-
ба ло је иза бра ти 45 кан ди да та
од 137 при ја вље них. При том,
при ја вље ни су се пре по ру чи ва-
ли са ми или су то чи ни ли дру-
ги пред ла га чи. Сва ки кан ди дат
био је оце њи ван на осно ву ра да
и струч ног уса вр ша ва ња и по
том осно ву је до би јао бо до ве.
За ме сто ди рек то ра кан ди до ва-
ле су се три со ци јал не рад ни це
из три гра да, али је тај ним гла-
са њем Скуп шти на од лу чи ла да
вр ши лац ду жно сти ди рек то ра
бу де Ср би јан ка Ђор ђе вић.

– Ова ко мо ра је по ста вље-
на на чвр сте те ме ље. На ва ма,
чла но ви ма је оба ве за да је одр-
жа ва те, уна пре ђу је те и бри не-
те о на ма ко ји ни смо чла но ви
Скуп шти не, али је смо део за јед-
нич ког до ма ћин ства – ре као је
Дра гој ло Ми нић, ко ји је уло жио
нај ви ше на по ра да би, пр ви пут,
ова кво те ло би ло фор ми ра но у
Ср би ји.

Под се ти мо, Ко мо ра со ци јал-
не за шти те, из ме ђу оста лог, из-
да ва ће и од у зи ма ти ли цен це
со ци јал ним рад ни ци ма, а пр ве
ли цен це мо гу се оче ки ва ти већ
на је сен. Са да пред сто ји из ра да
нор ма тив них ака та и фор ми ра-
ње ни за струч них слу жби. Бу џе-
том су пред ви ђе на сред ства за
сед мо ро рад ни ка, ко ли ко ће их
у по чет ку би ти.

Љиљана Ми лен ко вић

Иза бра ни Скуп шти на
и ди рек тор Ко мо ре
со ци јал не за шти те

Ср би јан ка Ђор ђе вић
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актуелно

Пред ви ђе но да про је кат бу де 
за вр шен кра јем ове го ди не;
до кра ја ма ја одр жа не че ти ри
вр сте обу ка рад ни ка за примену
стан дар да ИСО 9001:2008
и ИСО 27001:2005

УРе пу блич ком фон ду за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње по чет ком ове
го ди не по чео је про је кат им пле мен-

та ци је и еду ка ци је рад ни ка за стан дар де
ИСО 9001:2008 и ИСО 27001:2005. Ви ше о
спро во ђе њу про јек та раз го ва ра ли смо са
Ма ри јом Бал тић, по моћ ни цом на чел ни ка
оде ље ња за за сту па ње, имо вин ско прав не
и стам бе не по сло ве при Сек то ру за прав-
не и оп ште по сло ве у РФ ПИО, ко ја је и на

че лу Ад ми ни стра тив но-
струч не слу жбе за ко-
ор ди на ци ју, са рад њу и 
пра ће ње ра да на ре а ли-
за ци ји про јек та.

– По ме ну та ад ми ни-
стра тив но-струч на слу-
жба је за пра во опе ра-
тив ни тим ко ји је део 
ин фра струк ту ре овог
про јек та. По ред ње, ин-
фра струк ту ру са чи ња ва и Са вет за ква ли тет
и без бед ност на чи јем че лу је Дра га на Ка ли-
но вић, ди рек тор Фон да ПИО. Фор ми ра на је
и Рад на гру па за при ме ну и уна пре ђе ње
си сте ма упра вља ња ква ли те том услу га у
скла ду са ме ђу на род ним стан дар дом ИСО
9001:2008, ко јом ру ко во ди по моћ ник ди-
рек то ра Фон да, Ен вер Ник шић, као и Рад на

гру па за при ме ну и уна пре ђе ње си сте ма
без бед но сти ин фор ма ци ја у скла ду са ме-
ђу на род ним стан дар ди ма ИСО 27001:2005
а на ње ном че лу је Зо ран Јо си по вић, за ме-
ник ди рек то ра Фон да. Фор ми ра но је де сет
гру па ко је ће опе ра тив но ра ди ти на при-
пре ми по треб них ма те ри ја ла и до ку ме на та
у скла ду са зах те ви ма стан дар да у од ре ђе-
ним обла сти ма – на во ди Ма ри ја Бал тић.

Пред ви ђе но је да про је кат бу де за вр шен
кра јем ове го ди не а до кра ја ма ја су одр жа-
не че ти ри вр сте обу ка.

– У пр вој фа зи је из вр ше на ана ли за тре-
нут ног ста ња у окви ру ко је су одр жа ни са-

стан ци са пред став ни ци ма
свих сек то ра у Фон ду ПИО,
што зна чи из Ди рек ци је Фон-
да, Ди рек ци је По кра јин ског
фон да, Фи ли ја ле за град Бе-
о град, и Фи ли ја ле Но ви Сад.
При пре мљен је за тим и Из ве-
штај – ГАП ана ли за уво ђе ња
ИСО 9001:2008 и ИСО 27001
у РФ ПИО. Иза бра ни су и ко-
ор ди на то ри за без бед ност и
ко ор ди на то ри за ква ли тет у
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма
Фон да. Та ко ђе, одр жа не су
обу ке за по сле них и са стан ци
гру па са про фе со ром Вла ди-
ми ром Си ми ћем из Euro Qu o-

lity Gro up d.o.o. из Бе о гра да, пред у зе ћа за
кон сал тинг и еду ка ци ју ко је је ан га жо ва но
на спро во ђе њу овог за и ста обим ног и зна-
чај ног про јек та ко ји ће уна пре ди ти ква ли тет
ра да у РФ ПИО, што је пре све га у ин те ре су
на ших оси гу ра ни ка и ко ри сни ка – су ми ра
до са да шње ак тив но сти Ма ри ја Бал тић.

Ј. Оцић

У Еду ка тив ном цен тру за обу-
ке у про фе си о нал ним и рад ним
ве шти на ма у Но вом Са ду 5. ју ла
су до де ље ни сер ти фи ка ти гру-
пи од пе де сет по ла зни ка, ко ји
су на еви ден ци ји На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње. Сер-
ти фи ка ти су им уру че ни по што
су са вла да ли основ ну обу ку из
ин фор ма ти ке и курс ен гле ског
је зи ка. Кур се ви су за по че ли 17.
ма ја, и по што је ово пр ва ге не-
ра ци ја по ла зни ка ко ји су за-
вр ши ли обу ку у овом цен тру,
сер ти фи ка те им је уру чио Ми-
ро слав Ва син, по кра јин ски се-

кре тар за рад, за по шља ва ње и 
рав но прав ност по ло ва.

У Еду ка тив ном цен тру је у то-
ку и курс за за ва ри ва че, ко ји се 
за вр ша ва кра јем сеп тем бра, а у 
пла ну су и обу ке за ар ми ра че, 
зи да ре и мо ле ре. Пре ма Ва си-
но вим ре чи ма, на је сен ће по-
че ти и кон крет на са рад ња са 
ова квим цен тром у Ма ђар ској 
– по ла зни ци ће се об у ча ва-
ти кроз ре а ли за ци ју њи хо вих 
про гра ма и до би ће сер ти фи ка-
те ко ји ће ва жи ти и у Европ ској 
уни ји.

М. М.

УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ РА ДА У ФОН ДУ ПИО

По ме ђу на род ним стан дар ди ма

ПР ВА ГРУ ПА ПО ЛА ЗНИ КА ЗА ВР ШИ ЛА ОБУ КУ У ЕДУ КА ТИВ НОМ ЦЕН ТРУ

До де ље ни сер ти фи ка ти

Ма ри ја Бал тић
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Це ла 2012. го ди на
про гла ше на го ди ном 
ак тив ног ста ре ња
и ме ђу ге не ра циј ске
со ли дар но сти

На по след њој сед ни ци 
Са ве та за пи та ња ста ре-
ња и ста ро сти, одр жа ној 

кра јем ју на у Ре пу блич ком за во-
ду за со ци јал ну за шти ту, по себ-
на па жња по све ће на је пи та њу 
стал ног обра зо ва ња ста ри јих 
осо ба у ци љу по др жа ва ња кон-
цеп та ак тив ног ста ре ња и уна-
пре ђе ња ква ли те та жи во та у 
ста ро сти у Ср би ји. На ску пу је 
на гла ше но да је Европ ска уни-
ја це лу 2012. го ди ну про гла си-
ла го ди ном ак тив ног ста ре ња 
и ме ђу ге не ра циј ске со ли дар-
но сти.

Сед ни цу је отво рио др Ми-
лош Не ма њић, за ме ник пред-
сед ни ка Са ве та. Затим је на 
те му „По тен ци јал со ци јал но-
обра зов них про гра ма не ре зи-
ден ци јал них об ли ка за шти те 
ста ри јих осо ба” кроз при ме ре 
до бре прак се и обу ке за ста-
ри је осо бе говорила др Ве сна 
Ма тић из Ге рон то ло шког цен-

тра Но ви Сад. Она је ис та кла да 
од 1996. го ди не во ди про грам 
„Све сно ста ре ње” ко ји под-
ра зу ме ва де сет ра ди о ни ца са 
раз ли чи тим те ма ма ко је су од 
ве ли ког зна ча ја за сва ко днев-
ни жи вот ста ри јих, од од но-
са пре ма те лу, днев ног рит ма, 
узи ма ња те ра пи ја па на да ље, 
и да мо же убр зо да се оче ку је 
акре ди та ци ја тог про гра ма.

Ис пред Са ве за пен зи о не ра 
Ср би је при сут ни ма се обра ти-
ла Вла дан ка Ми скин, ко ја је ис-
та кла да о свим еду ка тив ним 
про гра ми ма за ста ри је и на те-
му ак тив ног ста ре ња тре ба ре-
дов но оба ве шта ва ти Са вез ко ји 
оку пља 167 удру же ња пен зи о-
не ра из це ле Ср би је, па би про-
сле ђи ва ње ових ин фор ма ци је у 

сва удру же ња по кре ну ло чи та-
ву ар ми ју ста ри јих.

На сед ни ци је Љи ља на Не-
сто ро вић пред ста ви ла про је кат
Уни вер зи тет за тре ће до ба „Ђу-
ро Са лај” ис ти чу ћи да је за 23 го-
ди не ра да Уни вер зи тет пру жио
мо гућ ност ста ри јим су гра ђа ни-
ма да сти чу но ва, че сто и вр ло
кре а тив на зна ња и про ши ру ју
оно што већ зна ју из раз ли чи-
тих обла сти.

Бран ки ца Јан ко вић, ди рек тор
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар
Бе о град, на ве ла је да је у тој уста-
но ви обра зо ва но ви ше гру па
ко је по ха ђа ју ча со ве ен гле ског
је зи ка и две гру пе ко је се об у ча-
ва ју за рад на ра чу на ри ма.

Про је кат „Злат но до ба жи во-
та”, као по се бан, не сва ки да шњи

и пр ви европ ски про је кат у
овој обла сти, пред ста вио је Ду-
шан Здрав ко вић из Дру штва за
обра зо ва ње од ра слих. У окви ру
овог про јек та на ста ла је пу бли-
ка ци ја „Иде је за ле пу и ак тив ну
ста рост”, као на сто ја ње да се,
кроз раз ли чи те и ин те ре сант не
ви до ве, по ка жу до бри при ме ри
спро ве де ни у прак си ко ји про-
мо ви шу ак тив но ста ре ња и њи-
хо ву по зи тив ну сли ку.

За сам крај, др Ли ди ја Ко зар-
ча нин, се кре тар Са ве та за пи та-
ња ста ро сти и ста ре ња, го во ри-
ла је о фор ми ра њу и ак тив но-
сти ма Рад не гру пе за Ми ни стар-
ску кон фе рен ци ју о ста ре њу
ко ја је пла ни ра на да се одр жи у
сеп тем бру, у Бе чу.

Је ле на Оцић

Рад ни ци Ге рон то ло шког 
цен тра у Вр шцу при ре ди ли су 
кра јем ју на кон церт по зна тих 
умет ни ка Бе бе То шић и Ан-
дри је Ра ји ћа сво јим ко ри сни-
ци ма ко ји су то ком апри ла, 
ма ја и ју на има ли ро ђен да не. 
Нај ста ри ја у овој гру пи од 21 
сла вље ни ка би ла је Ана Жив-
ко вић Та шић, ко ја је на вр ши ла 
98 го ди на.

Пре ма ре чи ма Та тја не Да ни-
чић, ди рек тор ке ове уста но ве, 
про стор Ге рон то ло шког цен тра 
у Вр шцу био је ма ли да при-
ми све за ин те ре со ва не ко ји су 
до шли на кон церт на ко јем су 
по ме ну ти умет ни ци на сту па ли 

пред ба ка ма и де ка ма из Цен тра
без нов ча не на кна де. На и ме,
овој ма ни фе ста ци ји, осим ко-
ри сни ка услу га Ге рон то ло шког
цен тра, при су ство ва ли су и чла-
но ви Оп штин ске ор га ни за ци је
пен зи о не ра, Са ве за ин ва ли да
ра да, клу бо ва за ста ре, Удру же-
ња гра ђа на „Цр ве ни цвет” из Вр-
шца и Клу ба же на из Уљ ме.

Чла ни це Удру же ња же на из
Уљ ме на пра ви ле су сит не ко-
ла че за ову при ли ку, а чла ни це
Удру же ња „Цр ве ни цвет” до не-
ле су тор ту, и на тај на чин упот-
пу ни ле ро ђен дан ску ат мос фе ру
сви ма при сут ни ма на про сла ви.

М. Мек те ро вић

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

Уче ње
као лек

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У ВР ШЦУ ОР ГА НИ ЗО ВАО КОН ЦЕРТ ЗА СВО ЈЕ КО РИ СНИ КЕ

Ро ђен да ни за пам ће ње
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кроз Србију

Смо тру фол клор ног ства-
ра ла штва у Ле сков цу, одр-
жа ну 27. ју на, отво рио је и
го сте по здра вио пред сед ник
Удру же ња пен зи о не ра гра-
да Ле сков ца, ко ји је ујед но и
пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра Ја бла нич ког окру га,
Бра ти слав Здрав ко вић. Он је
нарочито за хва лио свим пен-
зи о не ри ма,  учесницима ове
ма ни фе ста ци је.

На смо три су уче ство ва ли
пен зи о не ри из ско ро це ле Ср-

Иовог ле та на де се то днев-
ни опо ра вак у ре ха би ли-
та ци о ним цен три ма ши-

ром Ср би је по ћи ће на хи ља де

пен зи о не ра о тро шку и у ор га-
ни за ци ји Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње.

Већ пет на е стак го ди на пен зи-
о не ри на овај на чин бо ра ве и у 
Гам зи град ској ба њи, у Спе ци јал-
ној бол ни ци за ре ха би ли та ци ју 

„Гам зи град”. Тим по во дом по се-
ти ли смо Гам зи град ску ба њу и
за бе ле жи ли ути ске и за па жа ња
пен зи о не ра ко ји су ов де до шли
кра јем ју на из По мо рав ског
окру га, као и то шта о ова квом
аран жма ну ка жу до ма ћи ни.

Мир ја на Иг ња то вић (65) из
Па ра ћи на ка же да је у пен зи ји
већ 10 го ди на.

– Ра ди ла сам у Што фа ри, а ево
пр ви пут до ла зим пре ко фи ли ја-
ле Фон да ПИО из Ћу при је на ре-
ха би ли та ци ју. Ина че, пр ви пут
сам и у Ти моч кој кра ји ни. Ов де
смо до бро при хва ће ни, а по себ-
но ми се до па да што је бол ни ца
ор га ни зо ва ла пре воз за до ла-
зак и по вра так – за до вољ на је
го спо ђа Иг ња то вић.

Пр ви пут је у Гам зи град ској
ба њи и пен зи о нер ка Сто јан ка
Ђу рић (75), ко ја је рад ни век
про ве ла у Здрав стве ном цен тру
у Па ра ћи ну. И она је оду ше вље-
на ср дач но шћу ме ди цин ског и

ПО ЧЕ ЛА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА О ТРО ШКУ РФ ПИО У ГАМ ЗИ ГРАД СКОЈ БА ЊИ

Хва ла Фон ду, са мо да још   

ПЕ ТА СМО ТРА ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ У ЛЕ СКОВ ЦУ

Уче ство ва ло око 500   
би је. Ја бла нич ки округ пред ста-
ви ле су две еки пе из Ле сков ца, 
Пчињ ски – пен зи о не ри из Вра ња, 
за Ни шки округ на сту пи ли су ве-
те ра ни из Пи ро та, а град Бе о град 
пред ста ви ли су пен зи о не ри из 
Мла де нов ца. За За је чар ски округ 
на сту пи ли су пен зи о не ри из Кња-
жев ца. 

У 12 са ти сви уче сни ци смо тре 
фол кло ра кре ну ли су у де фи ле 
глав ним ули ца ма Ле сков ца, ис-
пред сва ке гру пе био је тран спа-
рент на ко ме је пи са ло име КУД-а 
и ме сто ода кле до ла зи. Де фи ле се 
на крат ко за др жао ис пред До ма 
кул ту ре, где су се сви ухва ти ли у 
за јед нич ко ко ло и, уз гла сну му зи-

ку тру ба ча, за ви јо ри ло се ко ло од 
300 игра ча.

Удру же ње пен зи о не ра из Ле-
сков ца, као до ма ћин, отво ри ло 
је смо тру сво јим на сту пом, спле-
том ига ра из Ср би је и не ко ли ко 
со ло пе са ма из ле ско вач ког кра-
ја, за тим је на сту пио КУД пен зи-
о не ра и ин ва ли да ра да из Кња-
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Мул ти ме ди јал ним про гра мом
под на зи вом „Акор ди ма до зве-
зда” у Кња жев цу је тре ћег ју ла
2012. го ди не отво рен 51. Фе сти-
вал кул ту ре мла дих Ср би је. До
8. ју ла на по зор ни ца ма у ве ли-
кој дво ра ни До ма кул ту ре и лет-
њој по зор ни ци у Гур гу со вач кој
ку ли сме њи ва ли су се пе сни ци,
глум ци, му зи ча ри, пе ва чи, фол-
клор ни ан сам бли. По тра ди ци-
ји, отво ре не су и из ло жбе сли ка,
скулп ту ра и фо то гра фи ја сту де-
на та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и
Ни шу. По кро ви те љи фе сти ва ла
би ли су Ми ни стар ство за кул ту-
ру Ср би је и оп шти на.

Го ди не су ме ња ле ка рак тер
Фе сти ва ла кул ту ре мла дих Ср-
би је, од так ми чар ског до је-
дин стве не смо тре вр хун ских
до стиг ну ћа мла дих у му зи ци,
по е зи ји, по зо ри шној игри, ли-
ков ној умет но сти, стри пу, фо-
то гра фи ји, фил му, и та зби ва ња
су у Кња жев цу оку пи ла сто ти не
хи ља да ства ра ла ца и пу бли ке.

Ста нов ни ци гра да на Тр го-
ви шком и Свр љи шком Ти мо ку

и оста ли Ти мо ча ни 5. ју ла на
Гур гу со вач кој ку ли пра ти ли су
„са бор мла дих чу ва ра тра ди-
ци је”, на ко ме су ви де ли и слу-
ша ли свет ску и до ма ћу му зи ку.
По про гра му, 6. ју ла је одр жан
и мо дер ни ба лет, рит ми ка и
денс, а 7. ју ла рок кон церт – на-
сту пи ли су нај бо љи де мо бен-
до ви Ср би је. По след њег фе сти-
вал ског да на, 8. ју ла, у Гур гу-
со вач кој ку ли кон церт је имао
џез ве ли кан Јо ван Ма љо ко вић
и Сал са бенд.

– Уче ство ва ло је ово хи ља-
ду мла дих ства ра ла ца из це ле
Ср би је, а у про гра му фе сти ва-

ла је ужи ва ло ви ше од 20.000
Кња жев ча на и њи хо вих го сти-
ју из су сед них оп шти на (Пи рот,
За је чар, Со ко ба ња, Свр љиг и
Ниш). Го то во да не по сто ји мла-
ди ства ра лац ко ји не што зна чи
у кул ту ри Ср би је, а да сво је уме-
ће ни је по ка зао на фе сти ва лу у
гра ду на два Ти мо ка – ка же Сла-
ви ша Ра ден ко вић, пред сед ник
ор га ни за ци о ног од бо ра.

Д. Ђор ђе вић

  ду же тра је
уго сти тељ ског осо бља, а на ро-
чи то је за хвал на др Ра де ту Ко-
сти ћу, ди рек то ру бол ни це, на 
ње го вом ан га жо ва њу и бри зи о 
ста ри ма. Због то га ће, ка ко ка же, 
ов де до ћи и на ред не го ди не.

– Пет го ди на сам пен зи о нер и 
пр ви пут ко ри стим ову ре ха би-
ли та ци ју. У пу ту смо до бро про-
шли а и услу га је бес пре кор на. 
При ро да и ва здух су из ван ред-
ни за нас пен зи о не ре. Има мо 
те ра пи ју два пу та днев но, али 
би би ло до бро да се ор га ни зу-
је по се та За је ча ру и Фе ликс Ро-
му ли ја ни – пред ла же Сло бо дан 
Јо ва но вић (67) из Ја го ди не.

И Ра до мир Ра јић (79) из Ћу-
при је је оду ше вљен што је упу-
ћен у Гам зи град ску ба њу.

– Хва ла за јед ни ци за ова кву 
бри гу о пен зи о не ри ма – по ру-
чио је Ра до мир.

Жи во јин Ла за ре вић (78) из 
Кру шев ца пен зи ју је сте као као 
шу мар и ко ри сти је 20 го ди на. 

За хва лан је Фон ду ПИО на ор-
га ни зо ва њу ова кве бес плат не 
ре ха би ли та ци је, са мо ка же да 
би би ло до бро да се број да на 
опо рав ка по ве ћа на 15.

Ди рек тор Спе ци јал не бол-
ни це, др Ра де Ко стић, ка же да 
осо бље ове уста но ве чи ни све 
што мо же да свим пен зи о не ри-
ма бо ра вак и ре ха би ли та ци ја 
у Гам зи град ској ба њи оста ну у 
не за бо рав ном се ћа њу.

– До бро је што пен зи о не ри ма 
усту па мо ме сто у ту ри стич кој 
се зо ни, да би до жи ве ли све ле-
по те Гам зи град ске ба ње и пред-
но сти ње ног ле че ња. Спрем ни 
смо да при ми мо и ве ћи број 
пен зи о не ра у лет њем пе ри о ду 
– ка же др Ко стић.

У на ред ним бро је ви ма „Гла са 
оси гу ра ни ка” пре не ће мо и ути-
ске пен зи о не ра ко ји су пра во на 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју ис ко-
ри сти ли у не ким дру гим ба ња ма 
у Ср би ји.  Мир ко Слав ко вић

У КЊА ЖЕВ ЦУ ОДР ЖАН 51. ФЕ СТИ ВАЛ
КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ СР БИ ЈЕ

Бо гат про грам
мла дих ства ра ла ца

  пен зи о не ра
жев ца, ко ји су из ве ли „се о ско 
по се ло” – же не су пре ле, пле ле 
и ра ди ле руч не ра до ве, а по том 
се за о ри ла пе сма „Зби рај те се, 
мом ци и де вој ке”. Нај ви ше апла-
у за до би ла је ве о ма старa пе сма 
„Ра сле ти кве на бу њи ште”, ко ја 
је из во ђе на још 1970. го ди не у 
се лу Ва ле вац, код Кња жев ца, у 
еми си ји „Зна ње – има ње”, а КУД 
„Сун ча на је сен” из вео је сплет 
ко ла из Ти мо ка и Кња жев ца. 
Тре ћа так ми чар ска гру па би ла 
је из Мла де нов ца, где су вре ме-
шни али још до бро др же ћи пен-
зи о не ри из ве ли сплет ста ро-
град ских ига ра, вр ло еле гант но 
и без гре шке од и гра ли го спод-
стве не град ске игре и от пе ва ли 
јед ну пе сму. По сле њих на сту-
пио је КУД пен зи о не ра из Пи-
ро та, до но се ћи дух свог кра ја, 
а јед на так ми чар ка је от пе ва ла 
пе сму уз прат њу гај ди. Уче ство-
вао је и КУД „Злат но гр ло”. Пе ти 

је на сту пио КУД пен зи о не ра из 
Вра ња и њи хо ви игра чи су из-
ве ли игре „На врањ ској ме се-
чи ни” – све је би ло на дах ну то 
сев да хом и емо ци ја ма. Смо тра 
фол кло ра за вр ше на је на сту-
пом клу ба за ста ра и оста ре ла 
ли ца, при Ге рон то ло шком цен-
тру из Ле сков ца, при ка за не су 
игре из ју жне Ср би је и от пе ва на 
пе сма „Ај де, Ја но”.

Око 21 сат за вр ши ла се ова 
ле па смо тра фол кло ри ста, пе ва-
ча, ре ци та то ра и здра ви ча ра. За 
уче сни ке је упри ли чен и за јед-
нич ки ру чак у ре но ви ра ном хо-
те лу „Ха јак”. У див ној ат мос фе ри, 
уз ле пу му зи ку, на ста вље но је 
дру же ње, а ко ло се ви ло по чи-
та вој са ли, пе ва ло се и ве се ли ло 
све до по но ћи.

До го вор је да се и на ред на, 
ше ста смо тра фол кло ра одр жи 
по но во у Ле сков цу.

Дра гић Ђор ђе вић
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Фран цу ска чор ба од лу ка
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 800 гр цр ног лу ка, три че на бе лог лу ка, две ка ши-

ке бра шна, два ли тра ко ко ши је су пе (бу јон), 220 мл цр ног ви на, 
век на фран цу ског хле ба, 80 гр рен да ног си ра гри је ра, со, би-
бер, осам ка ши ка ма сли но вог уља.

На чин при пре ме: У шер пу ста ви ти че ти ри ка ши ке уља. Цр ни 
лук исе ћи и пр жи ти на уљу, на ни жој тем пе ра ту ри, око 20 ми ну та 
да до би је бле до бра он ка сту бо ју. Лу ку до да ти бра шно, из ме ша-

ти, до да ти 
ви но, пи-
ле ћу су пу, 
со, би бер. 
Ку ва ти на 
ни ској тем-
пе ра т у  ри 
око 15 ми-
ну та. Бе ли 
лук сит но 
и с е ц  к а  т и 
и по ме ша-
ти са че ти-
ри ка ши ке 
уља. Фран-
цу ски хлеб 

исе ћи на де бље кри шке и пре ма за ти ме ша ви ном уља и бе лог 
лу ка. По ре ђа ти у плех и пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни 
око 10 ми ну та. По две кри шке пе че ног хле ба ста ви ти у та њир 
па пре ли ти су пом од лу ка и по су ти рен да ним си ром.

На по ме на: у не до стат ку си ра гри је ра, мо же се упо тре би ти 
не ки дру ги тврд кач ка ваљ.

здрав живот

Кухиње светаКухиње света

Ру ска пи та од ри бе
Вре ме при пре ме: сат и 45 ми ну та
Са стој ци: 450 гр за мр зну тог те ста, 450 гр

фи леа ди мље ног ба ка ла ра, два ку ва на ја-
ја, 150 мл во де, 150 мл мле ка, лист лор бе ра,
пер шу нов лист, 110 гр смр зну тих ра чи ћа, 30
гр мар га ри на, 30 гр бра шна, ка ши ка ли му-
но вог со ка, на врх ка ши чи це му скат ног ора-
шчи ћа, ко рен пер шу на, јед но ја је.

На чин при пре ме: Ри бу исе ћи, ста ви ти у
по су ду па пре ли ти во дом и мле ком, до да ти
лор бер, сец ка ни пер шун, би бер. Ста ви ти да

про ври, скло ни ти, по кло пи ти и оста ви ти та ко 10 ми ну та.
Из ва ди ти ри бу, а теч ност са чу ва ти. Ри бу очи сти ти и усит ни ти и до да ти јој ра чи ће, прет-

ход но ску ва не и очи шће не. Твр до ку ва на ја ја очи сти ти и сит но исец ка ти, па до да ти и њих.
Мар га рин рас то пи ти, на ње му пр жи ти бра шно по сте пе но до да ју ћи про це ђе ну теч ност у
ко јој се ку ва ла ри ба. Ка да се згу сне, до да ти ли му нов сок, му скат, лист пер шу на. Из ме ша ти
и ку ва ти још 2-3 ми ну та. У охла ђен сос по ла ко до да ти ри бу. Оста ви ти је дан сат у фри жи-
де ру.

Те сто от кра ви ти и на да сци по су тој бра шном раз ви ти у ква драт, а за тим га пре ба ци ти у
плех за пе че ње. Ка ши ком си па ти фил од ри бе на сре ди ну. Кра је ве те ста на ма за ти хлад ном
во дом па спо ји ти два су прот на кра ја, да се ма ло пре кла па ју. Ви љу шком ути сну ти ла га но
те сто. Пре ма за ти уму ће ним ја је том и пе ћи да ле по по ру ме ни.

Ки не ски ку пус
Вре ме при пре ме: 35 ми ну та
Са стој ци: 800 гр ки не ског ку пу-

са, 200 гр ко ре на це ле ра, ки се ла 
ја бу ка, гла ви ца цр ног лу ка, ка ши-
чи ца але ве па при ке, ка ши ка ве ге-
те, 1/8 л со ка од ја бу ке.

На чин при пре ме: Ку пус исе-
ћи на ре зан ца, дин ста ти нај бо ље 
у ду бо ком ти га њу (во ку). На кон 
де се так ми ну та до да ти на стру га-
ну ја бу ку и це лер. По том до да ти 
сец ка ни лук. Дин ста ти још де се-
так ми ну та, при кра ју на ли ти сок 
од ја бу ке и до да ти за чи не.

На по ме на: Ако не ма те ки не ски 
ку пус, мо же те упо тре би ти мла ди 
слат ки ку пус.

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

Шпан ска тор ти ља од по вр ћа
Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: осам ја ја, 300 гр ку ва ног кром пи ра, 150 гр цр ве не

па при ке, 120 гр гра шка, три па ра дај за, три цр на лу ка, че ти ри
че на бе лог лу ка, де ци ли тар мле ка, ма ло ка ри ја и але ве па при-
ке, сец ка ног
пер шу на, ка-
ши чи ца ти ми-
ја на, уље, со,
би бер.

На чин при-
пре ме: У ду-
бо ком ти га њу
и з  д и н  с т а  т и
лук. До да ти
па при ку исе-
че ну на ко ма-
де и дин ста ти
пет ми ну та.
Већ оба ре ни
кром пир исе-
ћи на ко лу то ве
па до да ти за јед но са гра шком, па ра дај зом, бе лим лу ком, сец ка-
ним пер шу ном, ти ми ја ном. Све за јед но дин ста ти око 10 ми ну та.
До да ти со и би бер. Плех под ма за ти уљем и у ње га си па ти сме-
су. Рер ну за гре ја ти на 200 сте пе ни. Уму ти ти ја ја, до да ти мле ко,
ка ри и але ву па при ку,
па пре ли ти пре ко
по вр ћа. Пе ћи 35-
40 ми ну та, да ле-
по по ру ме ни. Пе-
че но је ло исе ћи
на кри шке и та ко
сер ви ра ти.
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Сигурност (1)
Ка ко да без бед но ко ри сти мо
ра чу нар и ин тер нет

Упо тре ба ра чу на ра у са вре ме ном све ту је нео дво ји ва од по тре бе 
да бри не мо о њи хо вој за шти ти и си гур но сти на ших по да та ка. Че сто 
се де ша ва да о за шти ти поч не мо да бри не мо тек ка да на је дан од 
мно го број них на чи на ис ку си мо по сле ди це за не ма ри ва ња овог сег-
мен та ко ри шће ња на ших ди ги тал них ме зи ма ца. За то је бит но да се 
упо зна мо са нај бит ни јим опа сно сти ма са ко ји ма се су сре ће мо док 
ко ри сти мо ра чу нар, и са на чи ни ма за шти те и по на ша ња ко је ве ро-
ват но ћу да до ђе до не же ље ног сма њу ју на нај ма њу мо гу ћу ме ру.

Од че га се шти ти мо
Ста ра је ки не ска из ре ка: „Упо знај свог не при ја те ља!” Да би смо 

лак ше за шти ти ли свој си стем, нео п ход но је пре све га да зна мо од 
че га га шти ти мо. Шти ти мо га од љу ди ко ји пра ве или ко ри сте ма-
ли ци о зан софт вер (мал вер) да би без на шег зна ња и при стан ка 
ис ко ри сти ли наш ра чу нар или иден ти тет за оства ри ва ње сво јих 
не по доб них ци ље ва. Под мал ве ром под ра зу ме ва мо чи тав низ раз-
ли чи тих про гра ма ко ји се ин фил три ра ју у наш ра чу нар с ци љем да 
на не су ште ту. Нај по зна ти је вр сте мал ве ра су ви ру си, цр ви, тро јан-
ци, spywa re и ro ot kit про гра ми.

Ка ко се мал вер ин фил три ра
у наш си стем

Мал вер се ин фил три ра у наш си стем нај че шће пот пу но ауто-
мат ски, пу тем Ин тер не та или ко ри шће њем за ра же них пре но сних 
УСБ ме ди ја, ЦД-РОМ-ова или ДВД-ева. Не ке вр сте ин фил тра ци ја 
по кре ће мо са ми, че сто пот пу но не све сно ми сле ћи да по кре ће мо 
дру ги про грам, а че ста је и по ја ва да се мал вер ауто мат ски на ста ни 
у на шем ра чу на ру ко ри сте ћи не ки про пуст у на шем опе ра тив ном 
си сте му. Због све га на ве де ног тре ба да бу де мо по себ но опре зни 
при ли ком пре у зи ма ња бес плат них про гра ма са ин тер не та, на ро-

чи то са не про ве ре них ло ка ци ја (че сто се до га ђа да бес плат ни про-
гра ми има ју и уље зе ко ји же ле да се не при мет но на ста не у на шем
ра чу на ру).

Ка кве су опа сно сти
од ин фил тра ци је

Пре све га, тре ба ре ћи да да нас прак тич но и не ма мал ве ра ко ји
ни је спо со бан да се на кон ин фил тра ци је ја ви свом ауто ру пре ко
ин тер не та, по ша ље на зад же ље не ин фор ма ци је или из вр ша ва ње-
го ве ко ман де. На ме ти су на ши при ват ни по да ци – бро је ви кре дит-
них кар ти ца, број не ло зин ке за при ступ ра зним сер ви си ма, а че сто
аутор мал ве ра ко ри сти наш ра чу нар да би пре ко ње га ди стри бу и-
рао не же ље ну по шту, ви ру се или пи рат ски и дру ги не ле га лан са др-
жа ја, па чак и на па дао дру ге ра чу на ре на мре жи.

Ка ко се за шти ти ти
Три ства ри бит но од ре ђу ју за шти ту на шег си сте ма:
1. тре ба увек да има мо ажу ран опе ра тив ни си стем – ажу ри ра ње

за ком па ни ју Mic ro soft зна чи пре све га ис пра вља ње от кри ве них
про пу ста у њи хо вом опе ра тив ном си сте му (не а жу ран опе ра тив ни
си стем на мре жи мо же по ста ти ла ка ме та за на пад);

2. тре ба да има мо за штит ни зид (fi  re wall) ко ји нас шти ти од спољ-
них упа да на си стем;

3. тре ба да има мо ква ли те тан и ажу ран ан ти ви ру сни софт вер.
Опе ра тив ни си стем Win dows 7 нам пру жа не ко ли ко ва жних

про гра ма ко ји нам омо гу ћа ва ју да уна пре ди мо бит не сег мен те
за шти те:

a) Ac tion cen ter;
b) Win dows up da te;
c) За штит ни зид (fi  re wall);
d) Win dows De fen der.

Ка да уђе мо у Con trol Pa nel и отво ри мо про грам Ac tion Cen ter, ви-
де ће мо све бит не по ру ке ко је се ти чу без бед но сти и одр жа ва ња 
опе ра тив ног си сте ма Win dows 7. Ac tion Cen ter се са сто ји из сле де-
ћих оде ља ка:

1. у гор њем де лу про зо ра ви ди мо оде љак Se cu rity ко ји нам при-
ка зу је:

а) Vi rus pro tec tion – ан ти ви рус упо зо ре ња;
b) Win dows De fen der ne eds to scan your com pu ter – упо зо ре ња о 

по тре би ске ни ра ња или ажу ри ра ња опе ра тив ног си сте ма ра ди за-
шти те од не же ље них про гра ма ко ји на па да ју наш ра чу нар.

На по ме на: Цр ве ном бо јом су озна че на кри тич на упо зо ре ња, 
док су жу том озна че на она ко ја не зах те ва ју хит ну ак ци ју.

Та ко ђе мо же мо да ви ди мо и да ли су укљу че ни (On) или ис кљу-
че ни (Off ): Net work fi  re wall, Win dows Up da te, Win dows De fen der, 
In ter net secyrity set tings и User Ac co unt Con trol. Уко ли ко не ма мо 

ин ста ли ран ан ти ви рус про грам, клик не мо на дуг ме Find a pro gram
on li ne и опе ра тив ни си стем Win dows 7 ће нам при ка за ти спи сак ан-
ти ви ру сних про гра ма ко је мо же мо да пре у зме мо и ин ста ли ра мо за
на шу за шти ту (ESET NOD32 је ан ти ви рус про грам ко ји ће мо да опи-
ше мо у на став ку тек ста);

2. од мах ис под на ла зи се оде љак Ma in te nan ce у ко ме ви ди мо да
ли је нео п ход но да на пра ви мо за штит ну ко пи ју на ших по да та ка
(bac kup). Уко ли ко је сте, клик не мо на дуг ме Set up bac kup и ра чу-
нар кре не са кре и ра њем ко пи је на ших по да та ка.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се

Ac tion cen ter
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поводи

Број чла но ва Оп штин ског
удру же ња пен зи о не ра у Ки-
кин ди кре тао се у прет ход ном
че тво ро го ди шњем ман да ту од
5.861 на кра ју 2008. до 6.109
чла но ва ла не, што је 43 од сто од
укуп ног бро ја ко ри сни ка пен зи-
ја, еви ден ти ра них у Фон ду ПИО
фи ли ја ле у Ки кин ди.

Стал но на сто ја ње да се ома-
со ве ре до ви пен зи о нер ске ор-
га ни за ци је об ја шња ва се ти ме
што број ност озна ча ва ње ну
сна гу а ти ме и ње но по тен ци-
јал но ути ца ње у ре ша ва њу со-
ци јал но-ма те ри јал ног по ло жа ја
ове ка те го ри је по пу ла ци је оста-
ре лих осо ба.

И пред сед ник Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не, Ми лан Не на-
дић, за ла же се за ја ча ње ор га-
ни за ци ја пен зи о не ра на свим

ни во и ма и њи хо во је дин стве но 
на сту па ње при ли ком уче шћа у 
раз ма тра њу и пред ла га њу пре-
до че них про пи са.

На под руч ју ки кинд ске оп-
шти не жи ви 6.581 ста ро сни 
пен зи о нер, 3.381 ин ва лид ски и 
3.235 по ро дич них пен зи о не ра. 
Од ко ри сни ка по ро дич не пен-
зи је, њих 773 при ма ми ни мал ну 
од 8.555 ди на ра. За бри ња ва ју и 
по ка за те љи о то ме да нај ни жи 
из нос пен зи је од 12.222 ди на ра 
за ко ри сни ке ста ро сне пен зи је 
има 458, а ин ва лид ске 141 пен-
зи о нер.

Удру же ње пен зи о не ра у оп-
шти ни Ки кин да је ула га ло и ула-
же знат не на по ре да по мог не 
сво јим чла но ви ма да се снаб де-
ва ју огре вом и на мир ни ца ма на 
бес ка мат ни кре дит. У по след ње 

вре ме ор га ни зо ва на је и на бав-
ка тех нич ке ро бе по по вољ ним 
усло ви ма.

Ис так ну та је до бра са рад ња 
са ло кал ном са мо у пра вом и 
Фон дом ПИО. Ве ли зар Сил ве-

стер је ре и за бран за пред сед-
ни ка и у но вом ман да ту, а иза-
бра ни су и ор га ни упра вља ња 
Оп штин ског удру же ња пен зи о-
не ра у Ки кин ди.

С. За ви шић

При пре ме за
Олим пи ја ду тре ћег
до ба у пу ном је ку

По тру ди ће мо се да у на-
ред ном пе ри о ду ин тен-
зи ви ра мо рад на ших

спорт ских сек ци ја, јер пла ни ра-
мо да ове го ди не уче ству је мо на
пе тој Олим пи ја ди спор та, здра-
вља и кул ту ре тре ћег до ба ко ја
ће се одр жа ти од 30. сеп тем бра
до 4. ок то бра у Со ко ба њи. С
дру ге стра не, пла ни ра мо да у
Зре ња ни ну одр жи мо и са ве то-
ва ње на ко јем ће се раз ма тра ти
про бле ми ко је на ши чла но ви
има ју при ли ком оства ри ва ња
здрав стве не за шти те. Ова ко
је фор му ли са ла нај зна чај ни је
ак тив но сти Оп штин ског удру-
же ња пен зи о не ра Зре ња нин у
на ред ном пе ри о ду Љи ља на Пе-
тров, пред сед ни ца ове ор га ни-
за ци је ко ја бро ји 6.819 чла но ва,
на Скуп шти ни одр жа ној 27. ју на
у Зре ња ни ну.

Осим око 60 де ле га та и го сти-
ју, ме ђу при сут ни ма на сед ни ци 
Скуп шти не би ли су и Ми лан Не-
на дић, пред сед ник Са ве за пен-
зи о не ра Вој во ди не, и Ми ли ја на 
Жи ва но вић, на чел ник Оде ље ња 
оп штих и фи нан сиј ских по сло ва 
у Фи ли ја ли РФ ПИО Зре ња нин.

– Ове го ди не под не то је 820 
зах те ва за бес пла тан опо ра вак 

пен зи о не ра у ба ња ма и РХ цен-
три ма Ср би је пре ко Ре пу блич-
ког фон да ПИО на ни воу свих пет 
оп шти на ко је су у над ле жно сти 
Фи ли ја ле Зре ња нин. У са рад њи 
са оп штин ским ор га ни за ци ја ма 
пен зи о не ра и Са ве за ин ва ли-
да ра да, и за хва љу ју ћи њи ма, 
ком пле тан по сао око под не тих 
зах те ва – на те ре ну, од ра ди ли 

смо ве о ма бр зо и ква ли тет но. 
Ко ми си је су би ле струч не и до-
бро са ста вље не, та ко да смо 
ми у Фи ли ја ли, по сле њи хо вог 
ра да, ла ко оба ви ли ран ги ра ње 
пен зи о не ра. Има ли смо 550 зах-
те ва ко ји ис пу ња ва ју усло ве, а у 
ба ње ће мо по сла ти 250 пен зи о-
не ра из на ше фи ли ја ле. На кон 
окон ча ног по ступ ка ни је нам 
под не та ни јед на жал ба – по хва-
ли ла је са рад њу са пен зи о нер-
ским ор га ни за ци ја ма Ми ли ја на 
Жи ва но вић при ли ком обра ћа-
ња Скуп шти ни.

На сед ни ци су усво је ни из ве-
шта ји о ра ду и о ма те ри јал но-
фи нан сиј ском по сло ва њу Удру-
же ња за 2011. го ди ну, та ко ђе и 
пред ло зи Про гра ма ра да и Фи-
нан сиј ског пла на за 2012. го ди-
ну. При хва ће не су и ин фор ма ци-
је о ви си ни ме сеч ног до при но са 
за оси гу ра ње пен зи о не ра пре ко 
ДДОР-а, и о под не тим и одо бре-
ним зах те ви ма за ре ха би ли та ци-
ју пен зи о не ра у 2012. го ди ни.

Ми ро слав Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЗРЕ ЊА НИН

Две ста пе де сет пен зи о не ра
бес плат но у ба ње

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КИ КИН ДЕ

Ма сов но шћу у ре ша ва ње про бле ма



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јул 2012. 17

У го ди ни ак тив ног ста ре ња 
Фон да ци ја Цен тра за де мо кра-
ти ју спро ве ла је про је кат под 
на зи вом „За у ста ви мо дис кри-
ми на ци ју ста ри јих и по др жи мо 
ста ре ње” ко ји, по ред за у ста-
вља ња дис кри ми на ци је, за циљ 
има и уки да ње сте ре о ти па и 
рас ту ће не то ле ран ци је пре ма 
ста ри ји ма, као и ре а фир ма ци ју 
со ци јал ног ка пи та ла ко ји ове 
осо бе по се ду ју.

Да би се то по сти гло, ак ти ви-
сти укљу че ни у про је кат спро-
ве ли су две ра ди о ни це и ис тра-
жи ва ње под на зи вом „Ста ри ји 
рад ни ци”. Со ци о лог Срећ ко 

Ми ха и ло вић, је дан од ауто ра, у 
под на сло ву књи ге про ис те кле 
из ис тра жи ва ња о ста ри јим осо-
ба ма и њи хо вом ста ту су у дру-
штву, за пи сао је: „Не ки на по слу, 
а не ки ни по сла ни пен зи је”.

Ефе кат чи та вог про јек та нај бо-
ље се огле да у две ма ра ди о ни ца-
ма из ко јих је про ис те кла гру па 
од ше зде се так во лон те ра и два-
де се так мла дих љу ди спрем них 
на ме ђу ге не ра циј ски ди ја лог.

– Ра зним ме диј ским ак ци ја-
ма спро ве де ним у окви ру ових 
ра ди о ни ца до так ну то је го то во 
500.000 гра ђа на, од но сно пен-
зи о не ра, и че тр де се так по сло-

да ва ца – ка же Ти ја на Кља је вић,
аси стент ки ња про јек та.

На да Са та рић из не вла ди не
ор га ни за ци је „Ами ти”, го во ре ћи
о број ним дис кри ми на ци ја ма са
ко ји ма се су сре ћу ста ри је осо-
бе, ис та кла је да то ме до при но-
се мно ги сте ре о ти пи и пред ра-
су де пре ма го ди на ма.

– Та дис кри ми на ци ја до во-
ди до не мо гућ но сти ста ри јих да
остваре пра ва ко ја им при па да-
ју – ре кла је На да Са та рић и као
при мер по ме ну ла дис кри ми на-
ци ју ба на ка – они из над 65 го ди на
углав ном не мо гу да по диг ну кре-
ди те, и слично.

Леј ла Ру ждић из бе о град ске
оп шти не Зве зда ра за ло жи ла се
за ши ре ње во лон те ри зма, „јер
на тај на чин ста ри јим осо ба ма,
ком ши ја ма, по ка зу је мо да их
ви ди мо и да нам је до њих ста-
ло”. Она је на ве ла да ше зде се так
во лон те ра са те оп шти не бри не
о 70 ста ри јих су гра ђа на, али и
ме ђу во лон те ри ма су углав ном
ви тал не ста ри је осо бе или мла-
ђи пен зи о не ри. Као на гра ду за
њи хо во ан га жо ва ње оп шти на
Зве зда ра на сто ји да им обез бе-
ди не ки из лет, од ла зак у по зо-
ри ште и слич но.

Љ. М.

Па ци јен ти из оп шти не Бо ље вац од
је се ни ће има ти пре гле де ле ка ра
спе ци ја ли ста из За је ча ра, а да та мо

не мо ра ју да иду. До њих ће до ћи пу тем те-
ле ме ди ци не, пи лот-про јек та за чи ју ре а ли-
за ци ју је по чет ком ју ла пот пи сан спо ра зум
из ме ђу НА ЛЕД-а (На ци о нал не али јан се за
ло кал ни еко ном ски раз вој), До ма здра вља
у Бо љев цу, Здрав стве ног цен тра у За је ча ру
и Кли нич ког цен тра из Ни ша.

Мо дел те ле ме ди ци не, као но ви на чин
ле че ња и по мо ћи па ци јен ти ма, уво ди се у
окви ру исто и ме ног про јек та уз по др шку
аме рич ке фон да ци је МСД и НА ЛЕД-а. Иза-
бран је Бо ље вац као оп шти на ко ја већ ду же
вре ме на има про бле ма са бро јем ле ка ра и
збри ња ва њем па ци је на та у не при сту пач-
ним де ло ви ма.

– За са гле да ва ње на ших па ци је на та ово
је из у зет но зна чај но, али је по треб но да се
уло жи труд ка ко би се иза бра ли до бри љу-
ди, до бра тех но ло ги ја и пре ва зи шле прак-
тич не прав не ства ри, по пут пот пи са ле ка ра
ко ји је пре гле дао па ци јен та, с об зи ром на
то да је сва ки пре глед суд ски до ку мент. То
је на чин да па ци јент ко ји жи ви да ле ко од
здрав стве ног цен тра до би је пре гле де ви ше
спе ци ја ли ста, про фе со ра, при че му то мо ра
би ти ура ђе но струч но, уз аде кват ну тех нич-
ку по др шку – ка же про фе сор Бо ри слав Ка-
ме нов, в. д. ди рек то ра Кли нич ког цен тра у
Ни шу.

Прак тич но, при ме на те ле ме ди ци не зна-
чи да, уз по моћ са вре ме не те ле ко му ни ка-
ци о не опре ме, ле кар оп ште прак се до би је
од го во ре на сво је сум ње у по гле ду здра вља
па ци је на та. Он ће, при ме ра ра ди, ура ди ти

ул тра звук тр бу шне ду пље па ци јен та, док
ће спе ци ја ли ста за ту област исто вре ме но
пра ти ти сни мак на свом мо ни то ру у За је ча-
ру или Ни шу. На тај на чин мо же бр зо вр ло
да се до не се од лу ка о да љем ле че њу.

– Мо гућ но сти мо гу би ти огром не, ако се
пра вил но ис ко ри сте, јер сви на ши па ци јен-
ти но се па ти ну прет ход них пре гле да. Овај
на чин, мо рам да на гла сим, но си и ве ли ки
ри зик, уко ли ко се не пра те и по зи тив ни и
не га тив ни ефек ти – на гла ша ва др Ка ме нов.

Да би се об лик те ле ме ди ци не при ме нио
у прак си по треб но је да ле ка ри оп ште прак-
се у До му здра вља у Бо љев цу, а ка сни је и
у дру гим до мо ви ма здра вља, про ђу од го ва-
ра ју ћу обу ку. По треб но је, та ко ђе, и да бу де
ин ста ли ра на аде кват на те ле ко му ни ка ци о-
на опре ма.

– Ми им омо гу ћу је мо на бав ку опре ме за
те ле ме ди ци ну, обу ку ка дро ва за ње но ко-
ри шће ње, а ка сни је и обу ку уче сни ка про-
це са у Бо љев цу, За је ча ру и Ни шу. На кон
то га, ко ри сни ци овог си сте ма има ју оба ве-
зу да пра те ефек те ње го ве при ме не – ка же
Вла дан Ата на си је вић, члан Управ ног од бо-
ра НА ЛЕД-а.

Ко ли ко ће ко ри сни ци ма но вог на чи на ле-
че ња би ти олак ша но до би ја ње по мо ћи, ви де-
ће мо већ на је сен, ма да, су де ћи пре ма оно ме
што про је кат ну ди, ње го ва при ме на мо гу ћа је
и у мно гим дру гим обла сти ма ра да.

Љ. Ми лен ко вић

ОД ЈЕ СЕ НИ У БО ЉЕВ ЦУ

Те ле ме ди ци на у
слу жби па ци је на та

АК ЦИ ЈА ЗА СМА ЊЕ ЊЕ ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ СТА РИ ЈИХ

Да их ви ди мо и да нас ви де

Ле кар оп ште прак се у 
Бо љев цу, при ме ра ра ди, ра ди
ул тра звук тр бу шне ду пље
па ци јен та док спе ци ја ли ста
за ту област исто вре ме но 
пра ти сни мак на свом 
мо ни то ру у За је ча ру 
или Ни шу
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погледи

„Ва ши нај бли жи и нај-
во ље ни ји у си гур ним ру-
ка ма”, „Лук су зан сме штај,
ми ран део гра да, 24-ча-
сов ни ме ди цин ски над-
зор и не га”, „Удоб ност у
пре ле пом окру же њу”...

Но вин ске и ин тер нет
стра ни це пре пу не су
огла са слич не са др жи не.
Про шло је вре ме ка да се
ов де на не чи ји од ла зак у
„ста рач ки дом” гле да ло
као на нај те жи за вр шни
уда рац ко ји суд би на мо-
же да при ре ди. О то ме
се го во ри ло у по ла гла-
са, род би на се сти де ла,
а рев но сна око ли на по
пра ви лу згра жа ва ла и
осу ђи ва ла не за хвал не
по том ке.

Пре о бра жај се, као и
у дру гим сфе ра ма на шег
жи во та, до го дио у крат-
ком вре ме ну. За са мо
де це ни ју или две дом-
ски сме штај ста ре осо бе
из гу био је не га тив ну од-
ред ни цу и го то во да се
ста ту сно, у гла ва ма љу ди,
из јед на чио са вр ти ћи ма,
као не што што сле ду је у
од ре ђе ном  до бу, с тим
што је јед но на по чет ку
пу та, а дру го при кра ју.

Из ме ни ли су се и стан-
дар ди. Ако су не кад, у
нај ве ћем бро ју, уз рет ке
из у зет ке, то оди ста би ле
уста но ве че ме ра и без-
на ђа, да на шња по ну да,
за хва љу ју ћи пре све га
оп штем раз во ју, али и
тр жи шном мо мен ту и
ве ли кој кон ку рен ци ји,
по при ми ла је хо тел ске
ка рак те ри сти ке.

Има до мо ва са пр во-
кла сним усло ви ма, на
ни воу пет зве зди ца, је ди-
но што су у тим слу ча је-
ви ма и це не де лукс (и до
хи ља ду евра ме сеч но).
У огла си ма, це на од 400
евра ре кла ми ра се као
про мо тив на, а на дру гом
ме сту па жњу при вла чи
ак циј ска по ну да, „већ од
33.999 ди на ра”.

И јеф ти но је, на жа лост, 
мно ги ма ску по. Из гле да 
да је би ло лак ше из бо-
ри ти се са пред ра су да ма 
не го са еко ном ским мо-
мен том и на шим оп штим 
оси ро ма ше њем. С дру ге 
стра не, очи глед но је да 
ће се, сход но трен до ви-

ма и де мо граф ским не у-
мит но сти ма, број до мо ва 
за ста ре са мо уве ћа ва ти, 
као што ће ве ро ват но и 
са ме услу ге би ти са др-
жин ски обо га ће не.

Из те ку ће прак се бо-
га ти јих и раз ви је ни јих 
зе ма ља као кључ на реч 
на ме ће се са мо стал ност. 
При о ри тет има ју ре ше-
ња ко ја омо гу ћа ва ју очу-
ва ње до та да шњег на чи-
на жи во та и ак тив но сти у 
што ве ћем сте пе ну и што 
ду жем пе ри о ду, упр кос 
го ди на ма.

Са ма ори јен та ци ја ни-
је но ва. Одав но већ, у за-
пад ној Евро пи, Аме ри ци 
или Аустра ли ји уме сто 
кла сич них ин сти ту ци ја 
(кла сич них на на чин ка-
ко ми то под ра зу ме ва-
мо) ста ри ји гра ђа ни, ка-
да ви ше не же ле или не 
мо гу да жи ве са ми, има ју 
мо гућ ност да се пре се ле 

у ма ли стан или гар со-
ње ру ко ји гра ђе вин ски и 
функ ци о нал но пред ста-
вља ју део ши рег си сте ма 
збри ња ва ња.

Из бив ше ку ће пре не се 
се дух не ка да шњег окру-
же ња, а у но вој стек не 
осе ћај си гур но сти због 

бли зи не ле кар ске и дру-
ге по мо ћи, што ову ком-
би на ци ју чи ни по вољ-
ном и де ло твор ном.

Са да се у истом прав-
цу од ла зи ко рак да ље. 
Та ко ђе ни је реч о пот пу-
но но вом ре ше њу, али 
до са да не до вољ но ко-
ри шће ном, а по оп штем 
ми шље њу би ће то пре о-
вла ђу ју ћи мо дел у на до-
ла зе ћим го ди на ма.

У пи та њу је из град ња 
на мен ских на се ља за 
ста ре, са за себ ним стам-
бе ним про сто ром уну-
тар ве ли ког за јед нич ког 
ком плек са, обич но у ле-
пом при род ном ам би-
јен ту, усред шу ме, пар ка, 
уз не ку во ду. 

Уз цен трал ну згра ду, 
са оп штим слу жба ма, ле-
кар ским ор ди на ци ја ма, 
ре сто ра ни ма, гим на стич-
ком дво ра на ма и дру гим 
про сто ри ја ма за спор-

то ве и ра зо но ду, у зе ле-
ни лу су ра штр ка не ку ће, 
бун га ло ви или апарт ма-
ни раз ли чи тих ве ли чи на. 
За ни мљи во је и, пре ма 
ту ма че њу пси хо ло га, из-
у зет но зна чај но за очу-
ва ње са мо по у зда ња, да 
је сва ка од тих стам бе них 

је ди ни ца ку пље на, пред-
ста вља вла сни штво оно-
га ко је ко ри сти. Сва ко 
ко се у јед но та кво на се-
ље до се ли, (п)оста је ку-
ће вла сник, што је основ 
жи вот не си гур но сти у 
за пад ном све ту, је ди но 
што је не ка да шњу ве ли ку 
ку ћу за ме нио знат но ма-
њом, при клад ни јом из-
ме ње ним по тре ба ма.

У Ве ли кој Бри та ни ји, 
ка ко је не дав но из ве-
стио Би-Би-Си, тре нут но 
по сто ји два де сет хи ља да 
ова квих стам бе них је ди-
ни ца, осам пу та ма ње не-
го, ре ци мо, у Аустра ли ји 
где их је 160.000, али 
про це не го во ре да ће 
се тај број убр за но уве-
ћа ва ти, ка ко сти же но ва 
ге не ра ци ја пен зи о не ра, 
ро ђе них по сле Дру гог 
свет ског ра та, са мно го 
ве ћим прох те ви ма од 
сво јих прет ход ни ка. 

Пред но сти овог ви да
сме шта ја су зби ља мно-
го број не. „Ово нам је нај-
бо љи жи вот ни по тез ко-
ји смо икад на пра ви ли”,
по хва лио се пред ТВ ка-
ме ра ма брач ни пар Вол-
фен дејл, 89-го ди шња-
ци и ста на ри Ви ли комб
Пар ка, се ла за ста ре у
Кен ту на ју го и сто ку Ен-
гле ске. Има ју тро је де це,
пет уну ка и се дам пра у-
ну ка, а у но вој сре ди ни
ужи ва ју, ка ко су ре кли, у
удоб но сти и без бри жно-
сти. Жи ве сво јим жи во-
том, ка ко им се до па да,
а ни су оп те ре ће ни про-
бле ми ма око одр жа ва ња
ку ће, јер су све услу ге
пра ња, чи шће ња и оста-
лог укљу че не у уго вор,
ма да се до дат но на пла-
ћу ју, не ко ли ко сто ти на
фун ти ме сеч но.

И апарт ма ни у њи хо-
вом на се љу ни су јеф ти-
ни, ста ју две ста-три ста
хи ља да фун ти. Гле да но
из на ше пер спек тиве,
овај по да так бо ље би
би ло да оста не без ко-
мен та ра. Али у Бри та ни-
ји, ка ко је за лон дон ски
„Деј ли те ле граф” из ја вио
је дан спе ци ја ли ста за
ин ве сти ра ње, ло ша вест
је да мла ди љу ди не мо-
гу се би да при у ште ку ћу,
а до бра, ко ја се че сто за-
не ма ру је, да ста ри мо гу.
Ви ше од тре ћи не це ло-
куп ног имет ка у Бри та-
ни ји на ла зи се у ру ка ма
ста ри јих од 60 го ди на,
у сле де ћих че тврт ве ка
број ста ри јих од 75 го ди-
на по ра шће за 95 од сто,
а ста ри јих од 85 за 184
од сто. Све су то по тен-
ци јал ни кли јен ти и ин ве-
сти то ри и исто вре ме но
још је дан по ка за тељ из-
вр ну тих вред но сти вре-
ме на у ко јем жи ви мо, да
ста ри бар кад је о имо ви-
ни реч, има ју бо ље пер-
спек ти ве од сво је де це.

Д. Дра гић

СА МО СТАЛ НОСТ УПР КОС ГО ДИ НА МА

Жи ве ти свој жи вот

Уме сто кла сич них ин сти ту ци ја, све при влач ни ја на се ља
за ста ре, са ам би јен том пра вог до ма, у за себ ним

ку ћи ца ма, уну тар ве ли ког за јед нич ког ком плек са
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Пен зиј ска ре фор ма
је дис крет но на ја вље на
и од мах се по ка за ло
да је не по пу лар на исто
ко ли ко је и не из бе жна

Док је свет углав ном им-
пре си о ни ран ки не ским 
еко ном ским ус пе си ма, 

рет ко се по ми њу пра те ћи со-
ДД
ци јал ни про бле ми и дру ге дру-
штве не ди ле ме у зе мљи ко је ја 
но ми нал но још со ци ја ли стич ка, 
али у прак си са свим еле мен-
ти ма ка пи та ли стич ке тр жи шне 
еко но ми је и ње ним пра ви ли ма.

У та квим окол но сти ма ни је 
из не на ђе ње што је на днев ни 
ред ста вљен и пен зиј ски си-
стем. Ње го ва ре фор ма је на-
ја вље на дис крет но на јед ном 
сим по зи ју му 6. ју на, на ко јем 
су функ ци о не ри Ми ни стар ства 
људ ских ре сур са и со ци јал не 
си гур но сти об ја ви ли да је та ко 
не што „не из бе жно”.

То су он да раз гла си ле пар-
тиј ске но ви не „Жен мин жи бао” 
(„На род ни днев ник”), а за тим су 
спро ве ле и ан ке ту ко ја је по ка-
за ла да је 93 од сто од 450.000 
чи та ла ца ко ји су се огла си ли 
– про тив ре фор ме, а пре све га 
про тив по ве ћа ња ста ро сне гра-
ни це за од ла зак у пу ну пен зи ју.

Слу чај ном или не ком дру гом 
по ду дар но шћу, Ми ни стар ство 
људ ских ре сур са и со ци јал не 
си гур но сти је од мах по том об-
ја ви ло да за ту про ме ну „још не 
по сто је пла но ви”.

Пре ма по сто је ћим за ко ни-
ма, му шкар ци за по сле ни у вла-
ди ним слу жба ма и др жав ним 
пред у зе ћи ма у пен зи ју мо гу са 
на вр ше них 60 го ди на, а же не 
са 55. У при ват ном сек то ру ова 
гра ни ца је иста за му шкар це, 
али је ве ли ко ду шни ја пре ма же-
на ма, ко је мо гу да пре ста ну да 
ра де већ са 50.

Ин сти тут за со ци јал ну си гур-
ност при по ме ну том ми ни стар-
ству је, сре ди ном ју на, на јед-
ном ака дем ском се ми на ру ипак 
из нео кон ту ре бу ду ће ре фор ме. 
Пре ма том до ку мен ту, по чев од 
2016. гра ни ца за пен зи о ни са ње 
ће се сва ке две го ди не по ве ћа-
ва ти за јед ну го ди ну, та ко да ће 
до 2045. по ста ти јед на ка за оба 
по ла: 65 го ди на.

Као и дру гим зе мља ма, и у Ки-
ни је ре фор ма из ну ђе на не ста-
ши цом па ра. Пре ма из ве шта ју 
ко ји су о то ме за јед нич ки са ста-
ви ле Бан ка Ки не и Дој че бан-
ка, раз ли ка из ме ђу при ли ва и 
оба ве за у ки не ском пен зиј ском 
си сте му из но си ће иду ће го ди-
не 18,3 би ли о на (хи ља да ми ли-
јар ди) је на, што је 2,9 би ли о на 
до ла ра. Ако се у си сте му ни шта 
не би про ме ни ло, тај де фи цит 
би до 2033. био ви ше не го утро-
стру чен.

Као и дру где, и та мо је је дан 
од фак то ра ко ји до при но се 
пен зиј ској кри зи де мо гра фи ја, с 
тим што је у том по гле ду на де лу 
и глав на ки не ска спе ци фич ност 
– по ли ти ка „јед ног де те та” ко ја 
се при ме њу је већ ви ше од три 
де це ни је да би се кон тро ли сао 
раст ста нов ни штва нај мно го-
људ ни је зе мље све та (Ки не за је 
да нас 1,24 ми ли јар де).

Про шло го ди шњи по пис је 
по ка зао да је та мо 181 ми ли он 
гра ђа на ста ри ји од 60 го ди на, 
али Ки на ве о ма бр зо „се ди”. Са-
мо про шле го ди не број пен зи о-
не ра уве ћан је за 5,21 ми ли он, а 
до 2015. у овој ка те го ри ји би ће 
их већ 221 ми ли он.

Ви ше од ово га, раз лог за бри-
гу је то што се сма њу је број мла-
дих Ки не за ко ји за ме њу ју оне
ко ји за вр ша ва ју свој рад ни век,
че му је пре све га до при не ла по-
ме ну та по ли ти ка „јед но де те”.
На и ме, де мо граф ске и еко ном-
ске про јек ци је по ка зу ју да ће
се, по чев од 2014, број Ки не за
у рад ном до бу сма њи ва ти за 3,6
ми ли о на го ди шње. То зна чи да
ће 2050. би ти око 200 ми ли о на
ма ње за по сле них не го што их
је би ло у 2010. (Да нас је рад но
спо соб но 795 ми ли о на Ки не за.)

Тре нут но, у Ки ни 3,5 рад ни ка
из др жа ва јед ног пен зи о не ра, а
до 2035. тај од нос ће опа сти на
на ма по зна тих два пре ма је дан.

За ни мљи во је ка ко је на ова
пред ви ђа ња ре а го вао лист „Гло-
бал на вре ме на”, ко ји се сма тра
гла си лом кон зер ва тив ног кри-
ла Ко му ни стич ке пар ти је Ки не.
По пи са њу овог ча со пи са, улог
је ни шта ма ње не го со ци јал на
ста бил ност:

„По ме ра ње ста ро сне гра ни це
у не ко ли ко европ ских зе ма ља
иза зва ло је сна жне дру штве не
кон флик те... Не ке чла ни це евро
зо не су по се гле за за ду жи ва њем
и спољ ном по мо ћи да би одр-

жа ле мре жу со ци јал не си гур но-
сти. Али Ки на, ко ја има нај ве ћи
број ста нов ни ка на све ту, ту си-
гур ност мо же да обез бе ди са мо
соп стве ним сред стви ма. Ако
би се на шла у ду жнич кој кри зи
слич ној оној у евро зо ни, не би
би ло спа си о ца као што је та мо
Европ ска уни ја.”

У на го ве шта ји ма ре фор ме не
по ми ње се, ме ђу тим, про ме на
са да шњег си сте ма „два ко ло се-
ка”, по ко јем за по сле ни у при-
ват ном сек то ру од пла те из два-
ја ју осам од сто за др жав ни пен-
зиј ски фонд, че му њи хо ви по-
сло дав ци при до да ју сво јих три
од сто. У исто вре ме у др жав ном
сек то ру не ма пен зиј ског до при-
но са за по сле них – уме сто њих
из два ја др жа ва.

Не рав но прав ност, од но сно
при ви ле го ва ност за по сле них
у др жав ним слу жба ма, огле да
се и у то ме што се пен зи је оних
ко ји су ра ди ли код при ват ни ка
ускла ђу ју са ин дек сом ин фла ци-
је, док на дру гој стра ни пла те и
пен зи је др жав них на ме ште ни ка
ра сту бр же. Ни је за то чуд но што
се по сао у др жав ној слу жби и
та мо сма тра „пре ми јом”.

М. Бе кин

ПРО ШЛЕ ГО ДИ НЕ БРОЈ ПЕН ЗИ О НЕ РА У НАЈМНОГОЉУДНИЈОЈ 
ЗЕМЉИ УВЕ ЋАН ЗА ВИ ШЕ ОД ПЕТ МИ ЛИ О НА

Кри за и у Кини
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хроника

На ка сно ан тич ком ло ка ли те-
ту цар ској па ла ти Фе ликс Ро му-
ли ја на код Гам зи гра да (За је чар),
јед ном од нај ста ри јих при ме ра

рим ске двор ске ар хи тек ту ре, 
одр жа на је ма ни фе ста ци ја по-
во дом обе ле жа ва ња 40. го ди-
шњи це Кон вен ци је о за шти ти 

свет ске кул тур не и при род не 
ба шти не под на зи вом „Жи ве ти 
за јед но”. 

Ка ко су на отва ра њу ма ни фе-
ста ци је ре кли Бо ра Ди ми три је-
вић, ди рек тор На род ног му зе ја 
у За је ча ру, као и пред став ни ци 
ре пу блич ких и ло кал них ин сти-
ту ци ја и ко ми си ја, ме ђу ко ји ма и 
Ве ра Па вло вић, ди рек тор Ре пу-
блич ког за во да за за шти ту спо-
ме ни ка Ср би је, и Срећ ко Ни ко-
лић, за ме ник гра до на чел ни ка 
гра да За је ча ра, Ро му ли ја на је 
упи са на у Унескову ли сту на сле-
ђа, ју на 2007. го ди не, а до са да 
је 188 др жа ва на пет кон ти не-
на та ве ри фи ко ва ло ову кон вен-
ци ју. По сле све ча ног отва ра ња 
на ко ме је му зи ци рао Ми лош 
Ја ко вље вић, ин стру мен та ли ста 
на древ ном ин стру мен ту ка ва-
лу, чла но ви за је чар ске драм ске 
сред њо школ ске сек ци је из ве ли 
су, уз аси стен ци ју про фе со ра 

Мла де на Шљи во ви ћа, пред ста-
ву „Жи вот им пе ра то ра Ва ле ри-
ја”. У квиз так ми че њу „Шта знаш
о Ро му ли ја ни” уче ство ва ло је
20 так ми ча ра из шест шко ла са
под руч ја гра да За је ча ра. 

По сле сред њо шко ла ца и
осно ва ца, при ре ђе на је три би-
на за про свет не рад ни ке „Свет-
ска ба шти на у шко ла ма” и при-
ре ђен Са бор на сле ђа. На и ме,
же не из Удру же ње „Гам зи град” 
из исто и ме ног се ла ор га ни зо-
ва ле су де гу ста ци ју је ла на ци-
о нал не ста ре ку хи ње, из ло жбу
на род них но шњи и на род них
ру ко тво ри на. Уз њих су чла но ви
Удру же ња „Ме ли са” при ре ди ли
(про дај ну) из ло жбу ле ко ви тог
би ља, а Ту ри стич ка ор га ни за ци-
ја гра да при ре ди ла је из ло жбу
ра до ва „Ста ри за на ти”. Нај по се-
ће ни ји је био штанд грн ча ра Ве-
ли ми ра Ђор ђе ви ћа из За је ча ра.

Иван Јо вић

Усе лу Влак ча код Кра гу јев-
ца одр жа на је ше ста ре-
ги о нал на ма ни фе ста ци ја

под на зи вом „Да ни отво ре них
дво ри шта Шу ма ди је”, на ко јој је
про гла ше но два на ест нај леп-
ших дво ри шта овог кра ја.

На све ча но сти у дво ри шту
шко ле у Влак чи ти ту ла нај леп-
шег дво ри шта при па ла је ме шта-
ни ну тог се ла Не на ду Алек си је-
ви ћу, од мах за њим су дво ри шта

Ми ло са ва Вуч ко ви ћа, та ко ђе у 
Влак чи, и Ра ди ше Срећ ко ви ћа 
из се ла Ми ро нић. Ли ди ја Ла зић 
из Стра га ра има нај леп ше парк 
дво ри ште, као и Би ља на Пе рић 
из Ма сло ше ва, те Је ле на Ла за-
ре вић из Чу ми ћа. За нај леп ше 
ет но дво ри ште про гла ше на је 
окућ ни ца Ми ло ми ра Ци ци ћа из 
Стра га ра, као и дво ри ште Сла-
ђа не Је шић из Влак че и Ан дри-
је Жи ва но ви ћа из По ску ри ца. У 

ка те го ри ји нај леп ши де таљ пр-
во ме сто при па ло је Рат ку Јо ва-
но ви ћу из Влак че. На гра де у тој 
ка те го ри ји до би ли су и Љи ља на 
Сте ва но вић из Угља рев ца и Гор-
да на Ја блан чић из Дре нов ца.

Из го ди не у го ди ну „Да ни 
отво ре них дво ри шта Шу ма ди је” 
при вла че све ви ше за ин те ре со-
ва них до ма ћин ста ва за уче шће 
у из бо ру нај леп шег дво ри шта, 
па је ко ми си ја, са ста вље на од 

пред став ни ка Град ске ту ри-
стич ке ор га ни за ци је, Оде ље ња 
за по љо при вре ду и кра гу је вач-
ког Јав ног ко му нал ног пред у зе-
ћа „Зе ле ни ло” и ове го ди не има-
ла те жак по сао при из бо ру нај-
леп ших дво ри шта. Ове го ди не у 
кон ку рен ци ји је би ло де ве де сет
дво ри шта из два де сет шу ма диј-
ских се ла.

М. Сан трач

ВЛАК ЧА КОД КРА ГУ ЈЕВ ЦА

Из бор нај леп шег дво ри шта Шу ма ди је

У ЗА ЈЕ ЧА РУ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА 40. ГО ДИ ШЊИ ЦА КОН ВЕН ЦИ ЈЕ О ЗА ШТИ ТИ СВЕТ СКЕ КУЛ ТУР НЕ И ПРИ РОД НЕ БА ШТИ НЕ

Жи ве ти за јед но

И Трајанова табла је на листи споменика културе
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Уор га ни за ци ји Удру же ња осо ба са ин-
ва ли ди те том „Све је мо гу ће” из Бе о-
гра да и Спорт ско-ту ри стич ког цен тра

„Ба ји на Ба шта”, а под по кро ви тељ ством ба-
ји но ба штан ске оп шти не, одр жа на је че твр-
та ме ђу на род на ре га та на Дри ни за осо бе
са хен ди ке пом, чи ме је от по че ло бо га то ре-
га та шко ле то на овој ре ци.

На стар ту ис под бра не Хи дро е лек тра не
„Ба ји на Ба шта”, у Пе рућ цу, оку пи ло се 155
уче сни ка из БиХ, Цр не Го ре, Швед ске и Ср-
би је ко ји су се, уз зву ке тру бач ког ор ке стра
Пе тра Ми ли ће ви ћа из Ко сто је ви ћа, у чам-
ци ма „де сет ка ма” оти сну ли низ дрин ске та-
ла се.

По сле дво ча сов не уз бу дљи ве пло вид бе и
пре ђе них 13 ки ло ме та ра, ре га та ши су при-
сти гли на циљ на ушћу ре чи це Ра че у Дри ну
код Ба ји не Ба ште. Све је про те кло у нај бо-
љем ре ду, под буд ним над зо ром 16 спа си-
ла ца Цр ве ног кр ста из Бе о гра да и број не
тех нич ке еки пе.

– На пр вој ре га ти би ло нас је два де се так,
на дру гој и тре ћој сто ти нак, а ове го ди не ин-
те ре со ва ње је пре ма ши ло сва оче ки ва ња и
мно ге смо, на жа лост, мо ра ли да од би је мо.
По тру ди ће мо се да камп про ши ри мо и да
иду ћег ле та иза ђе мо у су срет свим за ин те-

ре со ва ни ма – ка же Ми ла да Ла зић, пред сед-
ни ца удру же ња „Све је мо гу ће”.

Уче сни ци ре га те би ли су сме ште ни у кам пу
на Ра чи, ту су се дру жи ли уз ло гор ску ва тру и

так ми чи ли у пи ка ду и бо ћа њу. Ова ма ни фе ста-
ци ја је, ина че, је дин стве на у Евро пи и умно го-
ме до при но си про мо ци ји то ле ран ци је и јед-
на ко сти ме ђу љу ди ма. М. Ма ли шић

Ју би лар на, 40. смо тра на род-
ног ства ра ла штва „Кра јин ски 
оби ча ји” одр жа на је кра јем ју-
на у Шту би ку, код Не го ти на, уз 
уче шће ви ше од 400 ама те ра 
из шест оп шти на Бор ског и За-
је чар ског окру га. По ред три 
КУД-а и из вор них гру па из не го-
тин ске оп шти не (Мо кра ње, Чу-
бра и Шту бик), у так ми чар ском 
де лу уче ство ва ле су гру пе из 
бо ље вач ке (Ма ли Из вор и Ва-
ла ко ње), бор ске (Ме тов ни ца), 
мај дан печ ке (Ми роч), кња же-
вач ке (Шти пи на) и за је чар ске 
оп шти не (Ве ли ка Ја си ко ва). У 
ре ви јал ном де лу на сту пи ла су 
два кул тур но-умет нич ка дру-
штва: КУД До ма кул ту ре из Кња-
жев ца и КУД До ма кул ту ре „Сте-
ван Мо кра њац” из Не го ти на. Уз 
„Мо крањ че ве да не”, „Кра јин ски 
оби ча ји”, ко ји ма ко ор ди ни ра 
Све то мир Анић, јед на су од нај-
ве ћих ма ни фе ста ци ја у не го тин-
ској оп шти ни.

Струч ни жи ри, на че лу са проф. 
др Дра го сла вом Де ви ћем, ет но-
му зи ко ло гом из Бе о гра да, про-
гла сио је КУД „По лет” из Ме тов-
ни це за све у куп ног по бед ни ка 
40. „Кра јин ских оби ча ја”. Ово дру-
штво има ло је нај бо ље так ми ча ре 
у при пре ма њу на ци о нал ног је ла 
– ка ча ма ка (Де јан Ву јић) и у пре-
де њу ву не (Да ни ца Кра чу но вић).

За ле по ти цу Са бо ра про гла-
ше на је Алек сан дра Џи мрић 

(18) из Шту би ка, а ње не пра ти-
ље су Ђур ђи на Ка дрић (17) из
Ме тов ни це и Ни ко ли на Бо жу-
ро вић (16) из Мо кра ња.

У по себ ном пре по днев ном
про гра му на сту па ло је шест деч-
јих фол клор них гру па, а за нај бо-
љу је про гла ше на гру па из Мо-
кра ња. У ме сној ОШ „Хај дук Вељ-
ко” при ре ђе на је из ло жба ђач ких
ра до ва, док је ме ђу сцен ским
на сту пи ма нај бо љи био драм ски

при каз „Ти моч ки Вук” у из во ђе њу
Звон ка Пав ко ви ћа, ама те ра из
Шти пи не (Кња же вац).

У Не го ти ну је одр жа но ет но
ве че уз уче шће гру па „Ма ри ни-
ка”, „Кла сје” и „Кра јин ски ђер-
дан”, а при ре ђе на је из ло жба и
ра ди о ни ца ста рих за на та за дру-
ге „За на тарт”.

Ти о сав Ка ра ман чић, пред сед-
ник Са ве та МЗ Шту бик, ис та као
је да је ово смо тра где се су сре-
ћу из вор не вла шке и срп ске
гру пе, и пред ло жио да оп шти-
не За је чар и Не го тин раз ме не
про гра ме на „Хај дук Вељ ко вим
да ни ма” у Ле нов цу и „Чу чук Ста-
ни ним да ни ма” у Си ко лу.

Ре на та Ста ни ми ро вић, са-
рад ник у До му кул ту ре „Сте ван
Мо кра њац” у Не го ти ну, ка же да
Ти моч ка кра ји на ис трај но га ји
на род но ства ра ла штво, у че му
на од ре ђен на чин пред ња че
„Кра јин ски оби ча ји”.

М. Слав ко вић

ШТУ БИК КОД НЕ ГО ТИ НА

Че тр де се ти Кра јин ски оби ча ји

НА ДРИ НИ КОД БА ЈИ НЕ БА ШТЕ ОДР ЖА НА РЕ ГА ТА ЗА ОСО БЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Нај ма сов ни је до са да
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пензионерски кутак

СУ БО ТИ ЦА

Ак тив ни и по вру ћи ни
Град ско удру же ње пен зи о не ра из Су бо ти це ор га ни зу је овиххххх

да на за сво је чла но ве на бав ку зим ни це у две ме сеч не ра те. УУУУУУ 
по ну ди су смр зну то по вр ће и мед, а за ин те ре со ва ни се мо---
гу при ја ви ти сво јој ор га ни за ци ји пен зи о не ра или у цен тра лиии
удру же ња за кључ но са 20. ју лом. Ис по ру ку на ру че них про из--
во да су бо тич ки пен зи о не ри мо гу оче ки ва ти 25. ју ла.   

Ина че, пре ма ре чи ма Дра ги це Лу чев, пред сед ни це су бо тич----
ког Удру же ња, они су не дав но уго сти ли гру пу од 50 пен зи о не---
ра из Бо ро ва из Ре пу бли ке Хр ват ске, ме ђу ко ји ма се на ла зи лоооо
и де се так чла но ва КУД „Бра ни слав Ну шић”, ве те ра на. За јед но сааааа
ко ле га ма из Хр ват ске по се ти ли су Ве ли ку већ ни цу Град ске ку---
ће, где их је ку стос Град ског му зе ја из Су бо ти це ин фор ми сао ооооо
исто ри ја ту овог зда ња. Об и шли су и тр жни цен тар на чу ве номмммм
су бо тич ком „Бу вља ку” и је зе ро Па лић, а за тим су се на Ви кендддд
на се љу на Па ли ћу – то ком руч ка, дру жи ли уз му зи ку и плес. Су--
бо тич ки пен зи о не ри ће на је сен уз вра ти ти ову по се ту ко ле га--
ма из Бо ро ва, јер су та кву са рад њу ус по ста ви ли у про те клихххх
де се так го ди на.    М. М...

НИШ

По се та Кра гу јев цу и
То по ли

Чла но ви Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра „Рат ко Па вло-
вић” из Ни ша ор га ни зо ва ли су 24. 6. 2012. го ди не јед но днев-
ни из лет у Шу ма ди ју. Том при ли ком об и шли су спо мен-парк
Шу ма ри це у Кра гу јев цу и ме мо ри јал ни ком плекс на Оплен-
цу у То по ли. Све ово би ло је про пра ће но струч ним ко мен та-
ри ма ку сто са ових зда ња.

На ред ни из лет пла ни ран је за 22. ју ли до Ба би ног зу ба, а у
пла ну је и дво днев ни из лет до Ђур ђе вих сту по ва и ма на сти-
ра Сту де ни це. Д. М.

ВРА ТАР НИ ЦА КОД ЗА ЈЕ ЧА РА

Увек мла ди
Пр ви из лет и ту ри стич ко пу то ва ње у овој го ди ни има ли су 

пен зи о не ри, чла но ви клу ба ста рих „Увек мла ди” из Вра тар-
ни це код За је ча ра. Клуб чи ји је осни вач Цен тар за со ци јал ни 
рад из За је ча ра по сто ји већ три го ди не. По ред по се те Не-
го ти ну (где су раз гле да ли род ну ку ћу ком по зи то ра Сте ва на 
Мо крањ ца и Хај дук Вељ ко ву ба ру та ну), у оби ла ску Ду на ва 
за у ста ви ли су се у Кла до ву и До њем Ми ла нов цу. Пу то ва ње 
„Ти мо ком и Ду на вом” за вр ши ли су по се том Сре бр ном је зе-
ру код Ве ли ког Гра ди шта.

– На ши пен зи о не ри су оду ше вље ни овим из ле том, а за 
крај ју ла пла ни ра мо по се ту пла нин ској ле по ти ци, Ко па о ни-
ку, и по зна тој Вр њач кој Ба њи. По чет ком ав гу ста по се ти ће-
мо Свр љиг, где се одр жа ва сед ми Са бор гај да ша, као и Бел-
му жи ја ду – ре кла нам Бра на Сто ја ко вић, пред сед ник клу ба 
ста рих „Увек мла ди”. М. С.

ЗА ЈЕ ЧАР

Ју би леј „Пен зи о не ра”
На ре ги о нал-

ној смо три фол-
кло ра „Шар ба-
но вац 2012” (оп-
шти на Бор), уче-штина Бор) уче-
ство ва ло је ви ше
од 200 ама те ра
из бо ље вач ке и
бор ске оп шти-
не, и са под руч ја
гра да За је ча ра,
чи је су уме ће и
с т в а  р а  л а  ш т в о
п р е д  с т а  в и  л и
чла но ви КУД-а
„Пен зи о нер”. По-
ред фол кло ра
(„ре че ни ца”, „мо-
ра вац” и сплет
град ских ига ра),
у ко ре о гра фи ји
Ми ло ра да Ми лен ко ви ћа, на смо три су на сту пи ли и из во ђа чи 
на род не му зи ке (Ве ра Ди ми три је вић и Јо на Ко ре ло вић), со-
ли сти на фру ли и ока ри ни (Ми лан Пај кић и Ди ми три је Љуп ко-
вић) и здра ви чар Стан ко Илић.

У овој го ди ни КУД „Пен зи о нер” обе ле жа ва ју би леј – 25 го ди-
на не пре кид ног ра да, а се ри ју успе шних на сту па на ста вио је 
го сто ва њем у Бу гар ској. М. С.
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СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Об и шли Атом ску ба њу
За ру ко вод ство оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме-

де рев ске Па лан ке пра ве троп ске вру ћи не не пред ста вља ју
пре пре ку да ор га ни зу ју из ле те и екс кур зи је. До са да је би ло
не ко ли ко та квих пу то ва ња, а од ре ди шта су би ли Ора шац, То-
по ла и Аран ђе ло вац.

– Ишли смо и у Бе о град, где смо по се ти ли Храм све то га Са-
ве, Му зеј 25. мај, Аду и то рањ на Ава ли. Би ли смо на екс кур зи-
ји у Гор њем Ми ла нов цу, об и шли Та ко во, Атом ску ба њу Гор ња
Треп ча и ма на стир Вра ћевш ни цу. Ор га ни зо ва ли смо и за ба ве
и дру же ња, где су по ред на ших чла но ва би ли и пен зи о не ри
из Опо ва, Кра гу јев ца, Дра же но ва, Бре жа на, Ве ли ког Гра ди-
шта, Па ра ћи на, Сви лајн ца и дру гих ме ста. У знак при зна ња за
успе шну са рад њу, ср дач ност и раз у ме ва ње, од ме сног од бо-
ра пен зи о не ра Бре жа на до би ли смо за хвал ни цу, ка же Жив ка
– Ми ца Ђур ђе вић, пот пред сед ник оп штин ске ор га ни за ци је
пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке.

Ина че, па ла нач ки пен зи о не ри ће, по тра ди ци ји, при су ство-
ва ти ко сид би на Рај цу, а ићи ће и на јед но днев ну екс кур зи ју
до Ја го ди не. Сл. К..

СМЕ ДЕ РЕ ВО

Дру же ње за при мер
Пен зи о не ри из Но вих Ба но ва ца и МЗ „До њи град” из Сме-

де ре ва ор га ни зо ва ли су кра јем про шлог ме се ца још јед но
не за бо рав но дру же ње. Ова два збра ти мље на удру же ња сва-
ке го ди не се су сре ћу по три пу та. У Сме де ре ву тра ди ци о нал-

но за „Сме де рев ску је сен”, а у Но вим Ба нов ци ма за дан овог
удру же ња. Тре ћу су срет је увек на „не у трал ном” те ре ну, а ор-
га ни зу ју га на из ме нич но. Ове го ди не су ор га ни за то ри би ли
Сме де рев ци.

Дру же ње је за по че ло су сре том на Ло зо вич кој че сми, а на-
ста вље но оби ла ском ма на сти ра По кај ни ца и Ко по рин и ча-
сом исто ри је у Ра до вањ ском лу гу, где је о уби ству Ка ра ђор ђа
и он да шњим при ли ка ма го во рио Ран ко Ви ше кру нић.

На кон за јед нич ког руч ка у ре сто ра ну „Вожд”, у Ве ли кој Пла-
ни, ве се ло дру же ње је на ста вље но у ет но се лу „Мо рав ски ко-
на ци”. На ра стан ку су, за до вољ ни и рас по ло же ни, сви из ра зи-
ли же љу да бу де ви ше та квих су сре та ко ји пен зи о нер ске да не
чи не леп шим. Р. В.

СВР ЉИГ

Те ле ви зор на по клон
Мом чи ло Сто ја ди но вић, пен зи о нер из Бе о гра да, ко ле га ма

и при ја те љи ма у Удру же њу пен зи о не ра Свр љиг не дав но је
по кло нио те ле ви зор. По вод за ово да ри ва ње је но стал ги ја за
за ви ча јем и се ћа ње на нај леп ше да не мла до сти, ка же Сто ја-

ди но вић, ко ји је ро ђен у се лу Гу ше вац, у свр љи шкој оп шти ни.
Иако одав но жи ви у Бе о гра ду, увек се вра ћа род ном кра ју и
ра ду је се су сре ту са при ја те љи ма.

Пред став ни ци Удру же ња пен зи о не ра из Свр љи га за хва ли-
ли су Мом чи лу на из у зет ном по кло ну. С. Ђ.

Ис прав ка
У бро ју 12 од 30. ју на на стра ни 22 у ру бри ци „Пен зи о нер ски 

ку так” у тек сту „Иза бран се кре тар ор га ни за ци је” до шло је до гре-
шке. Уме сто „до са да шњем за ме ни ку пред сед ни ка оп штин ске ор-
га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, Ви то ми ру – Ви ти 
Аци ћу, не дав но је до де ље на но ва функ ци ја” тре ба ло је да сто ји: 
„До са да шњи пред сед ник ме сног од бо ра пен зи о не ра МЗ Ко ло ни ја, 
Ви то мир – Ви та Ацић, не дав но је иза бран за се кре та ра оп штин ске 
ор га ни за ци је пен зи о не ра”. Због ове гре шке из ви ња ва мо се Жив ки 
– Ми ци Ђур ђе вић, пот пред сед ни ку оп штин ске ор га ни за ци је пен-
зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, и чи та о ци ма. Сл. К.
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Удру же ње пен-
зи о не ра Ба ња 
Ко ви ља ча сла ви 
Ви дов дан. Ка ко 
сва ке та ко је и 
ове го ди не ор га-
ни зо ва ло ме ђу-
на род но тра ди-
ци о нал но дру-
же ње по во дом 
сво је сла ве. Ове 
го ди не на дру-
же њу је при су-
ство ва ло око 650 
зва ни ца из це ле 
Ср би је, Ре пу бли-
ке Срп ске и Хр ват ске. До шли су го сти из Лак-
та ша, Ча је ти не, Кра ље ва, Бе о гра да, Би је љи не, 
Ву ко ва ра, Шап ца, Љу бо ви је, Ва ље ва, Круп ња, 
Бо га ти ћа итд.

Уз до бру хра ну,
пи ће и му зи ку, сла-
вље је тра ја ло од ра-
них пре по днев них
ча со ва па до по но-
ћи. Сво јим до ла ском
сла вље је уве ли чао
и естрад ни умет ник
Дра ган Аша нин. Же-
ли мо овом при ли-
ком да за хва ли мо
сви ма ко ји су нам
ука за ли част и по де-
ли ли с на ма до бро
рас по ло же ње. До-
бро до шли су и на-

ред не го ди не. Чла но ви ма Ре дак ци је на шег ча-
со пи са упу ћу је мо нај леп ше по здра ве.

Ми ли ца Пе тро вић,
Ба ња Ко ви ља ча

24

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

Видовданско дружење

Са гра ђе но и адап ти ра но
Од мах у по чет ку тре ба ло је ка пи та ла за град њу до бро и сход-

но из гра ђе них уред ских згра да, у ко ји ма су по ред кан це ла ри је сме-
ште ни и мо дер ни ам бу ла то ри ји са свим по треб ним уре ђа јем за
ле че ње чла но ва. Ста ре згра де су адап ти ра не и по пра вље не, а
на ро чи то у Ба ња лу ци, Бе о гра ду, Бро ду, Кар лов цу, Љу бља ни, Ма-
ри бо ру, Мо ста ру, Оси је ку, Пе тров гра ду, Ва ра жди ну, Зе му ну и За-
гре бу. Ове го ди не по че ће се гра ди ти но ва уред ска згра да у Ни шу,
екс по зи ту ре у у Кра њу и Ве ли кој Ки кин ди, те је дан но ви па ви љон
са 40 кре ве та у опо ра ви ли шту Ка син до. Тро шко ви тих град ња
по кри ва ју се та ко да по је ди не гра не оси гу ра ња, ко је по кри ва ју те

објек те, пре ма из вр ше ној упо тре би пла ћа ју на јам ни ну, а она слу-
жи за ука ма ће ње и амор ти за ци ју утро ше не гра ђев не глав ни це.
На тај на чин са гра ди ће се све по треб не уста но ве, а с вре ме ном
ће се амор ти зи ра ти па ће та да прет ста вља ти знат ну имо ви-
ну со ци јал ног оси гу ра ња.

(Из ве штај о по сло ва њу Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње
рад ни ка, За греб, 1935)

Бор ска фи ли ја ла у
ин те ре су сво јих су гра ђа на

Фи ли ја ла Бор Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње по че ла је са ра дом 3. ма ја 1993. Ове го ди не су истог
да ту ма за гра ђа не отво ре на вра та ре но ви ра не згра де. За по сле-
ни у Бор ској фи ли ја ли са да до че ку ју ко ри сни ке у мно го при ме-
ре ни јем и леп шем про сто ру, што ути че и на бо љи ква ли тет услу-
га за гра ђа не. Ова ор га ни за ци о на је ди ни ца Фон да нај пре је би ла
сме ште на у згра ди ка та стра, по том је пре се ље на у згра ду пре ко
пу та тр жни це, али су та мо шњи не а де кват ни усло ви за рад до ве-
ли до то га да се пре се ли у но ву згра ду. Об но вље ни про стор, ко ји
за у зи ма ви ше од 900 ква драт них ме та ра, омо гу ћа ва мно го бр жу
и ефи ка сни ју услу гу ка ко пен зи о не ри ма, та ко и сви ма ко ји мо ра-
ју у овој уста но ви да за вр ше не ки по сао. У но вим про сто ри ја ма у
Бо ру об је ди ње не су све слу жбе за ко ри сни ке услу га Фон да ПИО.
Ина че, и пре се лид бе у ре но ви ра ну згра ду, ве ли ким тру дом и за-
ла га њем за по сле ни у Бор ској фи ли ја ли ус пе ли су да сво ју ажур-
ност од крај ње угро же ног ста ту са поп ну на пр во ме сто у Фон ду.

Ј. О.
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Спор због не у пла ће них до при но са

Пра во на нај ни жи из нос пен зи је

Оба ве зан бар је дан услов

Сни же ње ста ро сне гра ни це

Же на оси гу ра ник и ста ро сна пен зи ја

?Че до Јеж, Бе о град: За по слен сам у при ват ном пред у зе-
ћу као во зач од 1. 7. 2003. го ди не и имам уго вор о ра ду
од тог да ту ма. Ме ђу тим, код Фон да ПИО при ја вљен сам

од 8. 6. 2005. го ди не. Ка да сам то са знао ин си сти рао сам код
по сло дав ца да ми упла ти до при но се за спор на 23 ме се ца, ко-
ли ко ни сам био при ја вљен, али уме сто то га сам до био от каз
од 5. 1. 2011. го ди не. Рад на књи жи ца је још у фир ми и ни је ми
за кљу чен рад ни стаж. Ро ђен сам 1948. го ди не и имам 37,5 го-
ди на ста жа, без спор не две го ди не. Мо лим за са вет шта ми је
чи ни ти, да ли да по ве дем спор или не.

?Сло бо да на Здрав ко вић, Кња же вац: Сте кла сам по љо-
при вред ну ста ро сну пен зи ју јер сам ре дов но пла ћа ла 
до при но се 19 го ди на и пет ме се ци. По што ми је пен зи ја 

би ла ма ла, 7.743 ди на ра, оства ри ла сам пра во на нај ни жи из-
нос пен зи је за по љо при вред ни ке од 9.000 ди на ра. Ме ђу тим, 
не дав но сам до би ла но во ре ше ње ко јим ми се уки да пра во 
на из нос од 9.000 ди на ра и по но во ми се ис пла ћу је 7.743 ди-
на ра, јер сам са да оства ри ла пра во и на фран цу ску пен зи ју од 
34,81 евро. Сма трам да су то две одво је не ства ри и да их не 
тре ба спа ја ти у је дин ствен из нос. Да ли је фи ли ја ла пра вил но 
по сту пи ла?

?Све тла на Чо ло вић, Алек си нац: Тре нут но се на ла зим на
еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње. Имам
50 го ди на ста ро сти и 33 го ди не рад ног ста жа (по че ла сам

да ра дим са 17 го ди на). Ко ли ко го ди на жи во та тре ба да имам а
ко ли ко рад ног ста жа да бих оти шла у пен зи ју и да ли је до вољ-
но да се ис пу ни са мо је дан услов? Хва ла

?Иван Иг ња то вић: По след њих го ди на је би ло мно го из ме на 
у ве зи са од ла ском у пен зи ју, на ро чи то ка да је у пи та њу 
бе не фи ци ра ни рад ни стаж и сни же ње гра ни це за ста ро-

сну пен зи ју. Ро ђен сам 19. 8. 1955. го ди не и имам укуп но 28 го-
ди на и се дам ме се ци рад ног ста жа; од то га 12 го ди на бе не фи-
ци ра ног ста жа 12/14, и то од 1. 2. 1988 до 31. 1. 2000. Стаж са 
уве ћа ним тра ја њем при зна је се пре ма про пи си ма ко ји су би ли 
на сна зи у вре ме ка да је стаж на вр шен, а до 1990. го ди не све 
вре ме за по сле ња се бе ни фи ци ра ло. Та да је сни же ње за ста-
ро сну гра ни цу би ло на сва ких шест го ди на про ве де них али је 
гра ни ца би ла 60 го ди на, ин те ре су је ме да ли ће ми се ра чу на ти 
сни же ње за сва ке три го ди не по за ко ну из 2003. или за сва ких 
пет го ди на ко ли ко је са да. Ка ко ће ми се об ра чу на ти за ко ли ко 
го ди на ћу има ти сни же ње, јер по со ци јал ном про гра му пред-
у зе ће је у ре струк ту ри ра њу и имао бих пра во пет го ди на до 
од ла ска у пен зи ју да будем на тр жи шту ра да. У слу ча ју да ми 
не до ста је ко ји ме сец, по сто ји ли мо гућ ност да сам до пла тим 
до при но се? Уна пред за хва љу јем на од го во ру.

?Ма ри на Ј. Бе о град: Ро ђе на сам у ју ну 1954. го ди не. Имам
31 го ди ну рад ног ста жа. Од га ше ња фир ме не ра дим. Ка да
мо гу да оче ку јем пен зи ју?

Од го вор: У ова квој си ту а ци-
ји пр во се тре ба обра ти ти Ин-
спек ци ји ра да ко ја ће утвр ди ти 
чи ње нич но ста ње и опо ме ну ти 
по сло дав ца ко је су му оба ве зе 
по во дом уго во ра о ра ду ко ји по-
се ду је те. Исто вре ме но се мо же те 
обра ти ти и за штит ни ку гра ђа на. 

У слу ча ју да ин тер вен ци је Ин-
спек ци је ра да и за штит ни ка гра-
ђа на не уро де пло дом, мо же те
за тра жи ти и оства ри ва ње сво јих
пра ва суд ским пу тем. Уко ли ко се
по твр де чи ње ни це ко је на во ди те
у пи сму, не ма ни ка кве сум ње да
ће суд пре су ди ти у Ва шу ко рист.

Од го вор: Оде ље ње за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
по ме ђу на род ним уго во ри ма је
по сту пи ло пра вил но ка да Вам је
уме сто нај ни жег из но са пен зи је
од ре ди ло Ва шу ре ал ну пен зи ју,
јер то је у скла ду са чл. 77 За ко-
на о ПИО. На ве де ни члан За ко-
на на во ди да оси гу ра ни ку ко ји
оства ри пра во на ино стра ни
део пен зи је при па да из нос у ви-

си ни раз ли ке до нај ни жег из но-
са пен зи је, уко ли ко му до ма ћа и
ино стра на пен зи ја по ме ђу на-
род ном уго во ру укуп но из но си
ма ње од нај ни же пен зи је од ре-
ђе не пре ма чл. 76 За ко на. Ка ко
је збир Ва ших пен зи ја ви ши од
нај ни жег из но са пен зи је, то ће-
те убу ду ће при ма ти сво ју ре ал-
ну пен зи ју из Ср би је, а не нај ни-
жи из нос пен зи је.

Од го вор: За оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју увек 
су би ла по треб на два усло ва, 
тач ни је, по ред на вр ше ног ста жа 
оси гу ра ња, по треб не су и од ре-
ђе не го ди не жи во та. Са мо још 
ове, 2012. го ди не за оси гу ра ни ка 
же ну је до вољ но да има 35 го ди-
на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 
53 го ди не жи во та. Већ од сле де-
ће го ди не ста ро сна гра ни ца се 
по ди же за по че ти ри ме се ца на 
го ди шњем ни воу, као и по тре-
бан стаж оси гу ра ња. Ово ва жи 
до 2015. го ди не. Од 2016. го ди не 
ста ро сна гра ни ца за оси гу ра ни-
ка же ну по ди же се за по шест 
ме се ци, док се стаж и да ље по-

ди же за по че ти ри ме се ца. Ка да
ће те ис пу ни ти услов за ста ро сну
пен зи ју за ви си од мно гих фак то-
ра, као што је ко ли ко ста жа ће те
има ти ка да Вам ис тек ну пра ва
код На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње и ко ли ко ће вам ста жа
та да не до ста ја ти за оства ри ва-
ње пра ва на пен зи ју. По том, да
ли ће те на ста ви ти да ра ди те или
ће те упла ћи ва ти да ље стаж, или
мо жда не ће те. На да ље, пи та ње
је ка ко ће се у све то укло пи ти
Ва ше го ди не жи во та и за ко ли-
ко го ди на ће се по кло пи ти Ва ше
го ди не са по треб ним ста жом да
би сте оства ри ли пра во на ста ро-
сну пен зи ју.

Од го вор: Сни же ње ста ро-
сне гра ни це не ути че на укуп-
но при зна ти пен зиј ски стаж,
од но сно стаж оси гу ра ња, те
се не при ме њу ју про пи си ко ји
су ва жи ли у вре ме ка да је не-
ки стаж на вр шен. Да кле, што
се ти че овог ин сти ту та, увек се
при ме њу је про пис ко ји ва жи
у вре ме од лу чи ва ња о пра ву
на пен зи ју. Ако у мо мен ту Ва-

шег од ла ска у пен зи ју бу ду на 
сна зи са да шњи про пи си, и под 
прет по став ком да су по да ци 
ко је на во ди те тач ни, Ва ша ста-
ро сна гра ни ца ће мо ћи да се 
сни зи за две го ди не, што зна чи 
да ће те мо ћи да оде те у пен зи-
ју две го ди не ра ни је не го што 
то про пи су је члан 19, тач ка 1, 
За ко на о ПИО, од но сно са 63, а 
не са 65 го ди на жи во та.

Од го вор: Пре ма са да шњим
про пи си ма, же на оси гу ра ник
сти че услов на ста ро сну пен зи-
ју ка да на вр ши 60 го ди на жи-
во та и ми ни мум 15 го ди на ста-
жа оси гу ра ња. Ово ва жи за све
оне ко је не ма ју 35 го ди на ста жа

оси гу ра ња па мо гу да оду и пре 
60. го ди не жи во та у пу ну ста ро-
сну пен зи ју. Ово прак тич но зна-
чи да ће те Ви, под прет по став-
ком да се за др же исти усло ви за 
пен зи о ни са ње, мо ћи у ста ро сну 
пен зи ју у ју ну 2014. го ди не.

Весна Вићентијевић
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„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање



26 15. јул 2012. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

СНИЖЕНА 
МУЗИЧКА 
НОТА „Ц”

ЖЕНСКО
ИМЕ

СТАНАРИНА
СКРАЋЕН.

ПОЉСКЕ АВИО-
КОМПАНИЈЕ

ПУСТИЊА
У ЧИЛЕУ

ОЗНАКА
ЗА МЕТАР

СТАНОВНИЦА 
АТИНЕ

ВРСТА 
ЦВЕЋА

ЕНГЛЕСКИ 
ПЕСНИК, 

ТОМАС СТЕРНС

ОЗНАКА
ЗА ТОНУ
ОЗНАКА

ЗА КОТОР

ГРЧКА
НАРОДНА 

ИГРА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ЈАКОВ
ИГЊАТОВИЋ
ПЕВАЧИЦА,
СВЕТЛАНА

ДОМАЋА
ЖИВОТИЊА

СИМБОЛ
ЗА КАЛИЈУМ

ЖЕНСКО
ИМЕ

ПРВО СЛОВО

УЧИНИТИ
ТАЊИМ

ИМЕ ПЕВАЧИЦЕ
СТАНИЋ

МИНУТ (СКР.)

НАШ ГРАД

8. И 1. СЛОВО
ЋИРИЛИЦЕ

БАСКИЈАЦ
(КРАЋЕ)

ЕНГ. ДИПЛ.
АНТОНИ

СИМБОЛ
 ЗА АЗОТ

10. И 7.
СЛОВО

ПРОНАЛАЗИТИ

СИМБОЛ 
ТАНТАЛА

ФР. ФИЗИЧАР,
РЕНЕ

РЕПУБЛИКА У 
ПИРИНЕЈИМА

КУРС,
ТЕЧАЈ

ОДНОС КАТЕТЕ
ПРЕМА УГЛУ

ДАНСКА МЕРА 
ЗА КОЛИЧИНУ

У КОМАД.

МЕСТО У 
СЛОВЕНИЈИ

ОЗНАКА
ВАЉЕВА

ТУРСКО 
КУПАТИЛО
ПРЕСТАТИ
ГОВОРИТИ

ИСЕЋИ НА
НАЈДУЖЕ
КОМАДЕ

СТАНОВНИК 
ЋИЋАРИЈЕ

ЈАПАНСКИ
НОВАЦ

ПРОВАЛИЈА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

НЕНАОШТРЕН

МЕСТО
КОД ЧАЧКА

МАЈКА
ОДМИЛА

ОЗНАКА
АУСТРИЈЕ

ПРКОС

МУШКО
ИМЕ

ОЗНАКА
ЗА АЛАТ

ДИПЛОМАТА, 
КОФИ

ПРЕДЛОГ

ОЗНАКА 
КИКИНДЕ

НАСЛЕДНИК 
ПО КРВНОЈ

ВЕЗИ

САБИРАТИ
(ЛАТ.)

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: филџани, ревелин, е, ојако, севр, ов, кк, акна, 
арома, т, амадео, инид, рр, биљана, зенити, данон, н, оц, воја, кикс, от, јаков, 
маринат, р, а , ане, макетер, алава, о, колесар

СКАНДИНАВКА

Мо лим за реч
Пр во су пре ти ли да ће пен зи је би ти за мр зну те, а сад

пи ше да су „пен зи је на ти хој ва три”. У од бра ну пен зи о не-
ра сад ће ући и ле до лом ци и ва тро га сци.

На Ушћу је одр жа на „Тр ка на де”. Пен зи о не ри су
уче ство ва ли ван кон ку рен ци је.

На ја вљу ју нам но ви та лас по ску пље ња. Са мо да не бу-
де цу на ми.

Ако тај ку ни пе ру па ре, за што их МУП не опе гла.
Ми слим тај ку не, а не па ре.

Ни је стра шно што про фе со ри че сто штрај ку ју. Мла де
код нас и она ко вас пи та ва Ве ли ки брат.

Мно ги ма у Ср би ји је је ди на хар ти ја од вред но сти
то а лет па пир.

Не знам да ли ће нам но ва вла да до не ти бо ље да не,
али то пли је си гур но хо ће.

ЈАТ је у кри зи јер је опао про мет. Мла ди ко ји од ла-
зе у ино стран ство не ку пу ју по врат ну кар ту.

У Не мач кој, кра ва Ивон је прог но зи ра ла утак ми це
Европ ског пр вен ства. То је Евро па. Код нас се, чим про ђу
из бо ри, кра ве то тал но за пу сте.

Де јан Па та ко вић
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– да је ака дем ско ран ги ра ње уни вер зи те та у све ту, по зна-

– да је, за хва љу ју ћи број ним до-

– да је 1088. осно ван уни вер зи-

– да је пр ви фа кул тет на аме рич ком кон ти нен ту био На ци-

– да је 1808. го ди не До си теј Об-

нас има 23 фа кул те та са 70.000 сту де на та из це лог све та.

 то као Шан гај ска ли ста (из да је је шан гај ски уни вер зи тет Цао 

на то ри ма и за ду жби на ри ма, Бе о-

тет у Бо ло њи, нај ста ри ји уни вер-

о нал ни уни вер зи тет Сан Мар кос, осно ван 1551. го ди не у Ли-

ра до вић осно вао Ве ли ку шко лу, пр-

ТТун), пу бли ка ци ја у ко јој се ран ги ра 500 нај бо љих уни вер зи-

 град ски уни вер зи тет из ме ђу два 

зи тет за пад ног све та? На ње му су 

ми, да на шњој пре сто ни ци Пе руа?

ви уни вер зи тет у Бе о гра ду? Ве ли ка 

те та у све ту? На по след њој об ја вље ној ли сти из 2011. го ди не 

свет ска ра та био ме ђу три нај бо-

се шко ло ва ли и Дан те, Пе трар ка 

шко ла је би ла сме ште на у ку ћи у ко-

пр ви је аме рич ки уни вер зи тет Хар вард.

га ти ја у Евро пи?

и Бо ка чо, а овај уни вер зи тет да-

јјој се са да на ла зи Му зеј Ву ка и До си те ја.
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Ле ко ви те ми сли
На род је за мно ге кру пан за ло гај. За то га сви по ма ло гри зу!

Сви смо ми за раст. Али не – гу би та ка!

Це не су као кру го ви на во ди. Што се ви ше ши ре, све се ви ше
уда ља ва ју од на ро да.

Ни је чу до што но си то пло оде ло. На по слу увек хва та хла до ви ну.

Кре ну ли су од ну ле, али на по гре шну стра ну. Сад су у – ми-
ну су.

Ипак смо по љо при вред на зе мља. Ни ко ни ко га не шљи ви!

У на шем дру штву се ви ди кул ту ра. На за че љу.

Ви кен дом не мо гу да за бу ша вам на по слу. Кон тро ли ше ме же на.
Ду шан Стар че вић

Афо ри зми у при зми
Курс евра ди вља! Тре ба му про пи са ти ле ко ве за сми ре ње.

По ли ти ча ри ни ка ко да се до го во ре. Та ко су се до го во ри ли.

По ли ти ча ри су по пу лар ни. Во ле их из ин те ре са.

Не мам нор мал ну зе мљу, али за то имам њен па сош.

Та мо где не ма људ ских пра ва, она ни су ни угро же на.

Нај те же је тра ја ти. Мој хо но рар не тра је ни три да на.

По тро шач ка кор па је све пра зни ја. Уско ро ће би ти до вољ на и ке са.

Жи вот је леп ши кад си ја сун це, ма да је не ки ма и та да обла-
чан.

Оства рио је сво је сно ве. У сно ви ма.

Жи вот је озбиљ на по ја ва у ко јој уче ству је мно го нео збиљ-
них.

Оста вио сам љу бав ни цу. Же на је ипак ма ње зло.

До бро, пи са ње ми иде од ру ке, али за што ми но вац иде из
ру ке?!

Ко кра де бо ји се за тво ра, ко ра ди – от ка за.
Не вен Ши ја ков

Да ли сте зна ли ...

 – да је Уни вер зи тет Ал Ка ра у ин у Фе су (Ма ро ко), осно ван 

– да су у крат ком вре мен ском пе-

– да је 1755. осно ван Мо сков ски др жав ни уни вер зи тет Ло-

 – да је у Кра гу јев цу 1838. го ди не осно ван Ли цеј, ко ји је 

осме ра ца ве слач ких клу бо ва ова два уни вер зи те та.

859. го ди не, нај ста ри ји и да ље ак тив ни уни вер зи тет на све-

ри о ду осно ва на два нај по зна ти ја 

мо но сов, а 1895. Пе и јанг, пр ви уни вер зи тет у Ки ни?

1863. тран сфор ми сан у Ве ли ку шко лу? Ова уста но ва сме ште-

ту?

ен гле ска али и европ ска уни вер-

на је у зда ње ко је је је дан од нај бо га ти јих Ср ба то га вре ме на, 

зи те та – Окс форд око 1167, а Кем-

ка пе тан Ми ша Ана ста си је вић, по кло нио „сво ме оте че ству”. 

бриџ 1209. го ди не? Они су чу ве ни и по нај ста ри јој ве слач кој 

Да нас се у ње му на ла зи Рек то рат Бе о град ског уни вер зи те та.

 ре га ти – на Тем зи је ове го ди не одр жа на 158. го ди шња тр ка 
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