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Гружа Н
ни је из не тим про це на ма струч ња ка, укуп на ште та
у биљ ној про из вод њи мо гла би да из но си ви ше од
две ми ли јар де до ла ра.

На осно ву при ку пље них по да та ка из 45 гра-
до ва и оп шти на Вој во ди не, еви ден ти ра но је да
су ште ту од су ше пре тр пе ли усе ви на по вр ши ни
ве ћој од 1,4 ми ли о на хек та ра. У Ми ни стар ству
по љо при вре де су про це ни ли да ће ово го ди шњи
род ку ку ру за и со је би ти без ма ло пре по ло вљен
у од но су на лањ ски, а род сун цо кре та и ше ћер не
ре пе би ће за 20 до 40 про це на та ма њи од про-
шло го ди шњег.

Вла да Ре пу бли ке Ср би је усво ји ла је ме ре за
пре ва зи ла же ње по сле ди ца ак ту ел не су ше, ко је
се од но се на осло ба ђа ње по љо при вред ни ка од-
ре ђе них фи нан сиј ских оба ве за или њи хо во про-
лон ги ра ње, и на ин тер вен ци је на тр жи шту ка ко би
се обез бе ди ла ста бил ност у снаб де ва њу и це на ма,
као и фи нан сиј ска по моћ по љо при вред ни ци ма.

Ове ме ре омо гу ћа ва ју до дат ни грејс пе ри од од
го ди ну да на за суб вен ци о ни са не крат ко роч не и
ду го роч не аграр не кре ди те, то ком ко јег по љо при-
вред ни ци не ће вра ћа ти глав ни цу, а на-
ста ви ће уго во ре но пла ћа ње ка ма те.

Вла да је од лу чи ла да Ре пу блич ка ди-
рек ци ја за роб не ре зер ве ин тер вент но
ку пи до 200.000 то на мер кан тил ног ку-

р р р
за шти те) на увоз свих вр ста жи та ри ца до на ред не
же тве.

Вла да и над ле жна ми ни стар ства ће пра ти ти из-
воз свих вр ста жи та ри ца, а у слу ча ју из во за ко ји би
зна чај но угро зио снаб де ва ње до ма ћег тр жи шта,
би ће пред у зе те од го ва ра ју ће ме ре.

Под сти ца ји за тов ју на ди би ће по ве ћа ни са по-
сто је ћих 5.000 ди на ра по гр лу на 10.000 ди на ра, а
за тов сви ња са по сто је ћих 500 ди на ра по гр лу на
1.000 ди на ра до кра ја го ди не.

По сто је ћи из нос пре ми је за мле ко од пет ди на-
ра по ли тру по ве ћан је на се дам ди на ра за тре ћи и
че твр ти квар тал ове го ди не, а до кра ја го ди не би ће
про ши рен број ко ри сни ка под сти ца ја за ге нет ско
уна пре ђе ње сто чар ства убла жа ва њем кри те ри ју ма
за сти ца ње пра ва на те под сти ца је.

Ре ги стро ва на по љо при вред на га здин ства се та-
ко ђе осло ба ђа ју пла ћа ња на кна де за од вод ња ва ње
и на вод ња ва ње за 2011. и 2012. го ди ну.

В. Ана ста си је вић

е за пам ће на су ша овог ле та у Ср би ји про у-
зро ко ва ла је ве ли ке под ба ча је у ро ду ку ку-
ру за, со је и дру гих ја рих усе ва, а пре ма ра-

ку ру за на до ма ћем тр жи шту, у ци љу по пу ња ва ња 
стра те шких ре зер ви, а при вре ме но ће би ти уки ну-
те ца ри не и пре лев ма ни (об лик до дат не ца рин ске 
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Рас хо ди Фон да ПИО
ре ба лан сом по ве ћа ни 
за око 4,5 ми ли јар ди
ди на ра, но вац се
обез бе ђу је те ку ћим 
при ли вом

Ко рек ци јом, од но сно ре ба-
лан сом Фи нан сиј ског пла-
на Фон да ПИО рас хо ди 

су до кра ја го ди не по ве ћа ни за 
око 4,5 ми ли јар ди ди на ра. Чла-
но ви ма Управ ног од бо ра Дра-
га на Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ 
ПИО, об ја сни ла је због че га тре-
ба из вр ши ти ре ба ланс:

− Рас ход на стра на Фи нан сиј-
ског пла на за ову го ди ну по ве ћа-

ва се за 4,5 ми ли јар ди ди на ра из 
два раз ло га: пр ви је на пла та до-
спе лих суд ских ре ше ња за вој не 
пен зи о не ре јер је Фонд ПИО, 
пре у зи ма њем вој них пен зи о не-
ра по чет ком го ди не, пре у зео и 
око 20.000 пред ме та у суд ском 
спо ру. Та ко да са да ка да суд до-
не се пра во сна жну пре су ду вој-
ним пен зи о не ри ма ко ји су до би-
ли спор по осно ву де ли мич ног 
ускла ђи ва ња пен зи ја и нов ча-
них на кна да, но вац мо ра да бу-
де ис пла ћен, и про це њу је се да 
ће за то би ти по треб но из дво ји-
ти око 3,5 ми ли јар ди ди на ра до 
кра ја го ди не. Још ми ли јар ду ди-
на ра би ће по треб но за по ве зи-
ва ње ста жа за по сле ни ма у кру-

ше вач ком „Тра ја лу” и „Ела ну” из
При је по ља на осно ву за кљу ча ка
Вла де Ср би је – обра зло жи ла је
ди рек тор ка Ка ли но вић.

Нај ва жни је је да до дат на
сред ства по треб на за рас хо де
не ће би ти обез бе ђе на из до та-
ци ја, од но сно из бу џе та Ре пу-
бли ке, већ из те ку ћег при ли ва
нов ца:

− По осно ву на пла те до при-
но са већ са да је при лив за 2,7
ми ли јар де ди на ра ве ћи од оног
што је пред ви ђе но Фи нан сиј-
ским пла ном за ову го ди ну, та ко
да оче ку је мо да ће се до кра ја
го ди не ове тен ден ци је на ста ви-
ти. С дру ге стра не, ма ње је но вих
пен зи о не ра не го ра ни јих го ди-

на. На и ме, ми смо пла ном пред-
ви де ли да ће број но вих ко ри-
сни ка би ти за 1,5 од сто ве ћи, као
што је био слу чај прет ход них
го ди на. Он је, ме ђу тим, ма њи, а
из вор ни при хо ди ве ћи та ко да
не ће мо мо ра ти да до дат но оп те-
ре ти мо др жав ну ка су. Сма ње ње
бро ја но вих пен зи о не ра зна чи
да се ефек ти ре фор ме већ ви де,
она да је пр ве ре зул та те – об ја-
сни ла је Дра га на Ка ли но вић.

У при пре ми ре ба лан са Фи-
нан сиј ског пла на Фон да за ову
го ди ну по шло се од прет по-
став ке да ће се ускла ђи ва ње
пен зи ја и на кна да од 1. ок то бра
2012. го ди не из вр ши ти у скла ду
с кре та њем по тро шач ких це на у
прет ход них шест ме се ци, од но-
сно у скла ду са За ко ном о ПИО.

Ре ба лан сом бу џе та ПИО фон-
да ре дов на ис пла та пен зи ја
не ће би ти до ве де на у пи та ње,
ре као је Иван Ми мић, фи нан сиј-
ски ди рек тор Фон да.

– Пен зи је ће се ис пла ћи ва ти
ре дов но, као и до са да. Ре ба ланс
ко ји је са да пред ло жио Фонд
ПИО тре ба да се уса гла си с пла-
ном Ми ни стар ства фи нан си ја, а
да ли ће би ти још не ких до дат-
них ко рек ци ја ова ко пред ло же-
ног ре ба лан са Фон да, оста је да
се ви ди – ре као је на сед ни ци
УО РФ ПИО Иван Ми мић.

Ве сна Ана ста си је вић

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

Ре ба ланс Фи нан сиј ског пла на

У сеп тем бру пр ва ра та по мо ћи
Пот пред сед ник Вла де Ср би је, Јо ван Кр ко ба бић, из ја вио је да ће пен зи је до кра ја го ди не би ти 

ре дов но ис пла ћи ва не и на ја вио да ће у сеп тем бру би ти ис пла ће на пр ва ра та по мо ћи од 4.000 ди-

на ра пен зи о не ри ма чи ја је пен зи ја ма ња од 15.000 ди на ра.

Кр ко ба бић, ко ји је и ми ни стар ра да и со ци јал не по ли ти ке, из ја вио је но ви на ри ма да у Ср би ји 

508.765 пен зи о не ра има пра во на ту нов ча ну на кна ду и на ја вио да ће по сле пр ве сеп тем бар ске

ра те дру га, у истом из но су, би ти ис пла ће на у де цем бру. „За то ће из бу џе та би ти обез бе ђе но око

че ти ри ми ли јар де ди на ра”, ре као је Кр ко ба бић.

Од укуп но 508.765 пен зи о не ра ко ји ће до би ти по моћ, пре ма јун ским по да ци ма, 307.624 су пен зи-

о не ри из ре до ва за по сле них, 94 су про фе си о нал на вој на ли ца, 12.603 из са мо стал них де лат но сти

и 188.444 по љо при вред ни ка.

За пр ву ра ту по мо ћи у сеп тем бру би ће по треб но 2,035 ми ли јар ди ди на ра, од че га је 1,2 ми ли јар де 

ди на ра на ме ње но за по сле ни ма, 376.000 ди на ра про фе си о нал ним вој ним ли ци ма, за са мо стал не 

де лат но сти 50,4 ми ли о на ди на ра и по љо при вред ни ци ма 753,7 ми ли о на ди на ра.

Јо ван Кр ко ба бић је ре као да ће пен зи је, као и до са да, до кра ја го ди не би ти ускла ђи ва не са кре та њем

за ра да у јав ном сек то ру и кре та њем ин фла ци је, што је пре ма ње го вом ми шље њу нај бо љи мо дел.
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Сра змер на пен зи ја се од-
ре ђу је са мо у слу ча је-
ви ма ка да оси гу ра ни ци

оства ру ју пра во на пен зи ју, а
осим Ср би је су ра ди ли и у не-
кој дру гој др жа ви са ко јом на-
ша зе мља има скло пљен спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу

Јед ном бро ју оси гу ра ни ка
ко ји су ра ди ли у Ср би ји, али
и у ино стран ству, од ре ђу је се
та ко зва на сра змер на пен зи ја.
Ре пу бли ка Ср би ја има пот пи са-
не спо ра зу ме са 26 зе ма ља са
ко ји ма су ре гу ли са на пи та ња
при зна ва ња пен зиј ског ста жа,
ис пла те пен зи ја и дру га пи та ња
из обла сти со ци јал ног оси гу-
ра ња. Због на ших оси гу ра ни ка
ко ји у свом рад ном ве ку има ју
и стаж на вр шен у ино стран-
ству, о сра змер ним пен зи ја ма
раз го ва ра ли смо са Ми ро сла-
вом Ми ри ћем, по моћ ни ком ди-
рек то ра Фи ли ја ле Фон да ПИО
за град Бе о град.

– Пре све га, ка да го во ри мо о
сра змер ној пен зи ји, тре ба на-
по ме ну ти да се она од ре ђу је
са мо у слу ча је ви ма ка да оси-
гу ра ни ци оства ру ју пра во на
пен зи ју, а да су осим Ср би је ра-
ди ли и у не кој дру гој др жа ви, и
да на ша зе мља са том дру гом
др жа вом има скло пљен спо ра-
зум о со ци јал ном оси гу ра њу. У 
пр вој фа зи по ступ ка ми утвр-
ђу је мо да ли оси гу ра ник има
пра во на пен зи ју са мо на осно-
ву ста жа ко ји је на вр шио у Ср-
би ји. Ако је тај стаж до во љан за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју,
он да до сра змер не пен зи је не-
ће ни до ћи, он да ће та пен зи-
ја би ти та ко зва на са мо стал на
пен зи ја јер се од ре ђу је са мо
на осно ву ста жа на вр ше ног у
Ср би ји, а стаж ко ји је на вр шен
у ино стран ству не узи ма се у
об зир. Ако стаж у Ср би ји ни је
до во љан за оства ри ва ње пра-
ва, он да мо ра мо да узме мо у
об зир и стаж на вр шен у јед ној
или у ви ше дру гих др жа ва. То
је и глав ни раз лог за што се од-
ре ђу је сра змер на пен зи ја, јер
кад би сви ста же ви пре шли на
те рет јед не др жа ве, он да би
то би ло не пра вич но. Ова ко се

прак тич но до би ја, и у то ме је 
су шти на, да сва ка др жа ва пла-
ћа пен зи ју сра змер но ста жу ко-
ји је у њој оси гу ра ник на вр шио 
– об ја шња ва по моћ ник ди рек-
то ра бе о град ске фи ли ја ле.

У прак си по сто је два основ на 
на чи на за од ре ђи ва ње ви си не 
сра змер не пен зи је, је дан је по-
знат под на зи вом про ра та тем-
по рис, што у пре во ду зна чи да 
се пен зи ја од ре ђу је про пор ци-
о нал но вре ме ну, од но сно пе-
ри о ду оси гу ра ња на вр ше ном 
у тој др жа ви. Дру га ва ри јан та 
од ре ђи ва ња пен зи је се код нас 
не при ме њу је и она се на зи ва 
ди рек тан об ра чун.

– Да украт ко об ја сним раз ли-
ку. У слу ча ју ди рект ног об ра-
чу на, пен зи ја се из ра чу на ва у 
сва кој зе мљи уго вор ни ци са мо 
на осно ву пе ри о да оси гу ра ња 
оства ре них у тој зе мљи, да кле 

на осно ву ста жа ко ји је на вр-
шен у тој др жа ви ко ја од ре ђу је 
пен зи ју. На при мер, ако по је-
ди нац има де сет го ди на ста жа 
оси гу ра ња у Ср би ји и још два-
де сет у Хр ват ској, при ли ком 
об ра чу на у Ср би ји у ди рект ном 
об ра чу ну узи ма ли би смо му са-
мо тих де сет го ди на из Ср би је, 
при ме ни ли би смо на ше про-
пи се, и од ре ди ли му пен зи ју за 
тих де сет го ди на. Али, као што 
ре кох, ми тај на чин не при ме-
њу је мо док се у не ким дру гим 
др жа ва ма он при ме њу је. Ми 
при ме њу је мо про ра та тем по-
рис. То зна чи да се ви си на сра-
змер не пен зи је у Ср би ји утвр-
ђу је та ко што се од ре ди те о-
рет ски из нос пен зи је по осно ву 
укуп ног ста жа из свих зе ма ља 
ко ји се узи ма у об зир, а по том 
се, пре ма од ре ђе ној фор му ли, 
од тог из но са об ра чу на део на 

осно ву ста жа на вр ше ног у Ср-
би ји. То прак тич но зна чи да ако
оси гу ра ник има на вр ше них де-
сет го ди на у Ср би ји и два де сет
го ди на ста жа у Хр ват ској, ми
при ли ком об ра чу на у об зир
узи ма мо свих три де сет го ди на
ста жа, а он да од тог те о рет ског
из но са од ре ђу је мо сра зме ран
из нос. По ме ну та фор му ла под-
ра зу ме ва да се стаж у Ср би ји
од де сет го ди на, од но сно 120
ме се ци, упо ре ђу је са укуп но
на вр ше ним ста жом. То зна чи
да за оси гу ра ни ка ко ји има де-
сет го ди на у Ср би ји и два де сет
у Хр ват ској ње гов од нос, фор-
му ла за об ра чун сра змер ног
де ла ње го ве пен зи је ће би ти
120 (број ме се ци ста жа на вр-
ше ног у на шој зе мљи) пре ма
360 ме се ци (це ло ку пан стаж), и
пре ма тој фор му ли у од но су на
уку пан из нос (те о риј ски из нос
пен зи је) до би ја се сра змер ни
део пен зи је. Те о риј ски из нос
пен зи је се за и ста од ре ђу је за
це ло ку пан стаж, али се узи ма ју
у об зир са мо за ра де за вре ме
оси гу ра ња ко је је на вр ше но у
Ср би ји – пре ци зи ра наш са го-
вор ник.

Пре ма спо ра зу ми ма са свим
бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ,
стаж на вр шен у тре ћој др жа ви
узи ма се у об зир са мо ако је он
услов за оства ри ва ње пра ва.

– То кон крет но зна чи да ако је
не ко, по ред на при мер Ср би је
и Хр ват ске, ра дио и у Бо сни, ми
ће мо тај стаж узи ма ти у об зир
са мо ако му је он нео п хо дан да
оства ри пра во. Ту је и раз ли ка
на шег за ко но дав ства у од но су
на европ ско. Ре ци мо, про пи си
у окви ру Европ ске уни је на ла-
жу да у по ступ ку оства ри ва ња
пра ва на пен зи ју те о риј ски из-
нос увек мо ра да бу де од ре ђен
за сав стаж ко ји је по је ди нац
на вр шио, без об зи ра на то ко-
ли ко је др жа ва у пи та њу, и да
сра змер ни из нос увек пред ста-
вља од нос из ме ђу те др жа ве
ко ја од ре ђу је пен зи ју и укуп-
ног ста жа. Да кле, по сто ји та
раз ли ка из ме ђу уго во ра ко ји су
пот пи са ни са бив шим ре пу бли-
ка ма СФРЈ и европ ског за ко но-

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ПО МЕ ЂУ НА РОД НИМ УГО ВО РИ МА

Сра змер не пен зи је
Ми ро сла в Ми ри ћ
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На са стан ку са на чел ни ци ма 
оде ље ња за ПИО и ше фо ви ма 
слу жби фи ли ја ла По кра јин-
ског фон да, у Но вом Са ду, ко-
ји је одр жан на ини ци ја ти ву 
Слав ка Имри ћа, ди рек то ра 
ПФ ПИО, ана ли зи ран је рад у 
окви ру по сло ва на ре ша ва њу 
пра ва из пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња у про те клих 
се дам ме се ци.

Че до мир Фран цу ски, ди рек-
тор Сек то ра за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО у Ди рек ци ји По-
кра јин ског фон да, оце нио је да 
су ре зул та ти ра да у овој ор га-
ни за ци о ној је ди ни ци РФ ПИО у 
пр вих се дам ме се ци ове го ди не 
за до во ља ва ју ћи, али да се у на-
ред ном пе ри о ду мо ра уло жи ти 
још на по ра ка ко би се број не-
ре ше них зах те ва сма њио. На и-
ме, про се чан број не ре ше них 
зах те ва до ју на из но сио је око 
је да на ест ипо хи ља да, а у ју лу 
је сма њен на 10.500, док ме наџ-
мент Фон да оче ку је да тај број 
бу де ма њи од 10.000. Ду го роч ни 
план је и да се број не ре ше них 
зах те ва све де на ни во ме сеч ног 
при ли ва зах те ва у По кра јин-
ском фон ду, ко ји је у прет ход-
них се дам ме се ци ове го ди не 
из но сио око осам хи ља да.

Че до мир Фран цу ски је на-
ја вио да ће Са ве то дав ни да ни 
са пред став ни ци ма Хр ват ског 
за во да за ми ро вин ско оси гу-
ра ње би ти одр жа ни по чет ком 
ок то бра − је дан дан у Бе о гра-
ду и два да на у Сом бо ру, те је 
то при ли ка да за по сле ни ко ји 
ра де на ре ша ва њу о пра ви ма 

из ПИО при пре ме и уру че ко-
ле га ма из Ре пу бли ке Хр ват ске
ур ген ци је за не до ста ју ће по-
дат ке.

С дру ге стра не, Зор ка Рмуш,
на чел ник Оде ље ња за ма тич ну
еви ден ци ју у Ди рек ци ји у Но-
вом Са ду, по зва ла је ко ле ге из
фи ли ја ла и слу жби фи ли ја ла у

Вој во ди ни да пре чи сте по дат ке
из ма тич не еви ден ци је ко ји су
не пот пу ни јер, по ње ним ре чи-
ма, ускоро пред сто ји пре у зи-
ма ње тач них по да та ка ма тич не
еви ден ци је о оси гу ра ни ци ма и
ди рек тан унос по да та ка о оси-
гу ра њу у Цен трал ни ре ги стар.

М. Мек те ро вић

дав ства, европ ских спо ра зу ма. 
Та ко ђе, да на по ме нем још не-
што што се ти че ста жа. На и ме, 
ако је на вр ше ни стаж у не кој 
др жа ви кра ћи од два на ест ме-
се ци, он се не узи ма у об зир, тај 
стаж ма њи од го ди ну да на пре-
ла зи на те рет дру ге др жа ве уго-
вор ни це. На тај на чин је ова си-
ту а ци ја ре гу ли са на у спо ра зу-
ми ма ко је је Ср би ја за кљу чи ла 
са бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ, 
али има из у зе та ка у спо ра зу ми-
ма са не ким дру гим др жа ва ма. 
У слу ча ју да је не ко на вр шио 
три де сет го ди на ста жа у Ср би-
ји, а шест ме се ци у Хр ват ској, 
тих шест ме се ци ула зи на те рет 
на ше др жа ве, да кле ра чу на се 
као да је стаж на вр шен у Ср би-
ји – на во ди Ми ро слав Ми рић.

При ли ком из ра чу на ва ња 
ви си не пен зи је сва ка зе мља 
вр ши об ра чун пре ма сво јим 

про пи си ма и ко ри сти за ра де 
оства ре не у тој др жа ви.

– Че сто се де ша ва да нас 
стран ке пи та ју за што им ни су 
узе те у об зир за ра де из Бо сне 
или из Хр ват ске. Мо рам да ка-
жем, то мо же са мо на пр ви по-
глед ло гич но да зву чи, јер је то 
не ка да би ла јед на др жа ва, али 
то ви ше ни је та ко и све су те 
зе мље ино стран ство у сми слу 
од ре ђи ва ња пра ва на пен зи ју, 
као Не мач ка, Ита ли ја или би-
ло ко ја дру га др жа ва са ко јом 
има мо скло пљен ме ђу на род-
ни спо ра зум. Да кле, као што не 
узи ма мо не мач ке за ра де у об-
зир ка да од ре ђу је мо те о рет ски 
из нос пен зи је, не ће мо узе ти 
ни хр ват ске. При од ре ђи ва њу 
ви си не пен зи је сва ка зе мља 
вр ши об ра чун пре ма сво јим 
про пи си ма и ко ри сти за ра де 
оства ре не у тој др жа ви, та ко 

да, ре ци мо, гра ђа ни ко ји су ду-
го ра ди ли у Не мач кој не ма ју
раз ло га да бри ну да им за ра де
из на ше зе мље мо гу ума њи ти
из нос не мач ке пен зи је – на во-
ди Ми рић.

На кон што су скло пље ни не-
ки од спо ра зу ма са бив шим ју-
го сло вен ским ре пу бли ка ма,
по ја вио се и пре ра чун као ин-
сти тут ко јим се не ким ко ри сни-
ци ма ко ји су пен зи је оства ри ли
пре пот пи си ва ња спо ра зу ма
по но во од ре ђу је из нос пен зи је
при ме ном спо ра зу ма.

– Ре ла тив но че сто се де ша ва
да се и у пре ра чу ни ма од ре ди
сра змер ни из нос пен зи је. Оту-
да су и че ста пи та ња стра на ка
от куд са да има ју сра зме ран из-
нос ка да су не ка да има ли са мо-
стал ну пен зи ју. Пре ра чу ни су
спе ци фи чан ин сти тут и до во де
у си ту а ци ју као да је спо ра зум

био за кљу чен од мах по от це-
пље њу те ре пу бли ке, од но сно
ње ном фор ми ра њу као др жа-
ве, и прак тич но се пен зи ја и
од ре ђу је као да је спо ра зум
са том др жа вом по сто јао у том
мо мен ту. То је свр ха пре ра чу на,
ње гов циљ, па се за то и де ша ва
да пен зи ја у пре ра чу ну бу де че-
сто сра змер на. Та ко ђе, ако не-
ко оства ри пра во на сра змер ну
пен зи ју у јед ној др жа ви, то не
зна чи да ће ауто мат ски и у оној
дру гој др жа ви та ко ђе има ти
сра змер ну, да кле сва ка др жа ва
це ни за се бе да ли ће од ре ди-
ти сра змер ну или са мо стал ну
пен зи ју. На рав но, у по је ди ним
спо ра зу ми ма по сто је из у зе ци и
од овог пра ви ла, али ће стран-
ке на то би ти пра во вре ме но
упо зо ре не – за кљу чу је Ми ро-
слав Ми рић.

Је ле на Оцић

СА СТА НАК НА ЧЕЛ НИ КА ОДЕ ЉЕ ЊА ЗА ПИО ВОЈ ВО ЂАН СКИХ ФИ ЛИ ЈА ЛА ФОН ДА

Ка још ве ћој ефи ка сно сти
СаСаС  сскукуупапа у у Д Дирири екекцицијииј  

ПФПФ ППИОИОИ
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Eксперти у обла сти пен-
зиј ског оси гу ра ња из
De utsche Ren ten ver sic he-

rung-а и Ре пу блич ког фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње уче ство ва ће на са ве то дав-
ним да ни ма ко ји ће у сеп тем бру
би ти одр жа ни код нас у два гра-
да ка ко би се за ин те ре со ва ни-
ма олак шао до ла зак и овај вид
бес плат не прав не по мо ћи омо-
гу ћио што ве ћем бро ју гра ђа на.
У Но вом Са ду, у про сто ри ја ма
Дирекцијe По кра јин ског фон-
да (Жит ни трг 3), са ве то ва ње
ће се одр жа ти 18. сеп тем бра, а
уко ли ко бу де ин те ре со ва ња, и
19. сеп тем бра пре под не, на кон
че га се овај до га ђај „се ли“ у Бе о-
град, у про сто ри је Слу жбе 1 Фи-
ли ја ле за град Бе о град, Бу ле вар
умет но сти 10 на Но вом Бе о гра-
ду, где ће при јем стра на ка би-
ти ор га ни зо ван 20. сеп тем бра
2012. го ди не.

Са ве то дав ци из над ле жних
ор га ни за ци ја ко ји већ го ди на-
ма оба вља ју по сло ве у ве зи са
оства ри ва њем пра ва при ме-
ном спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу за кљу че ног из ме ђу
на ше зе мље и Не мач ке би ће на
рас по ла га њу свим за ин те ре со-
ва ни ма ра ди да ва ња са ве та и
од го во ра на кон крет на пи та ња

у ве зи са пред ме ти ма оси гу ра-
ни ка ко ји има ју пе ри о де оси гу-
ра ња на вр ше не у две др жа ве, 
као и ко ри сни ка ко ји су већ 

оства ри ли не ко пра во по том 
осно ву.

Одр жа ва ње да на раз го во ра је 
бла го вре ме но огла ше но пу тем 
дво је зич них пла ка та у свим ор-
га ни за ци о ним је ди ни ца ма Фон-
да – ди рек ци ја ма, фи ли ја ла ма, 
слу жба ма фи ли ја ла и ис по ста-
ва ма у Ср би ји, на вид ном ме сту 
у шал тер са ла ма. Од го ва ра ју ћи 
број при ме ра ка до ста вљен је и 
не мач кој стра ни. Оба ве ште ње 

о да ни ма раз го во ра пла си ра но 
је кроз ме ди је (штам па, те ле ви-
зи ја) на под руч ју це ле Ср би је, а 
на ла зи се и на сај то ви ма Фон да 

и За во да за со ци јал но оси гу-
ра ње. Оглас у ко ме су, као и на 
пла ка ти ма, на ве де ни тер ми ни 
и ме ста одр жа ва ња до га ђа ја и 
бро је ви те ле фо на пу тем ко јих 
се до ла сци мо гу за ка за ти об ја-
вљен је у „По ли ти ци” и „Ве чер-
њим но во сти ма”.

При ли ком за ка зи ва ња гра-
ђа ни тре ба да да ју сво је лич не 
по дат ке (име и пре зи ме, је дин-
стве ни ма тич ни број гра ђа на), 

да на ве ду раз лог због ко јег же-
ле да уче ству ју на да ни ма раз-
го во ра, пи та ње ко је им је спор-
но и да се опре де ле у ко ји град 
же ле да до ђу – у Но ви Сад или 
Бе о град. Ра ди до след ног по-
што ва ња прин ци па за шти те по-
да та ка о лич но сти, гра ђа ни ће 
свој раз го вор са са ве то дав ци ма 
(јед ним не мач ким, из De utsche 
Ren ten ver sic he rung-a, и јед ним 
срп ским, из Оде ље ња за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
по ме ђу на род ним уго во ри ма 
Ди рек ци је Фон да, од но сно По-
кра јин ског фон да) оба вља ти у 
за себ ним кан це ла ри ја ма, уз по-
моћ пре во ди о ца.

По ла зе ћи од до са да шњих ис-
ку ста ва ка да је у пи та њу ор га ни-
за ци ја да на са ве то ва ња са ко ле-
га ма из Не мач ке, и од чи ње ни-
це да је број на ших гра ђа на ко ји
су од ре ђе ни пе ри од оси гу ра ња 
на вр ши ли у тој зе мљи из у зет но 
ве лик, мо же се оче ки ва ти њи-
хов зна ча јан од зив и ре ла тив но 
бр зо по пу ња ва ње свих тер ми-
на пред ви ђе них за за ка зи ва ње. 
Оче ку је мо та ко ђе да ће они ко-
ји узму уче шће на овом са ве то-
ва њу оти ћи за до вољ ни ре зул-
та ти ма оба вље них раз го во ра.

Алек сан дра Ба нић,

са вет ник ди рек то ра РФ ПИО

На Па ра о лим пи ја ди у Лон до-
ну, ко ја ће се одр жа ти од 29. ав-
гу ста до 9. сеп тем бра, уче ство-
ва ће и ре пре зен та ци ја Ср би је
са 13 так ми ча ра у че ти ри спор-
та. Бо је на ше зе мље бра ни ће:
Та ња Дра гић, Дра жен ко Ми тро-
вић, Ми лош Гр ли ца, Жељ ко Ди-
ми три је вић, Ми лан Пе тро вић,
Бо ри сла ва Пе рић Ран ко вић, На-
да Ма тић, Злат ко Ке слер, Мир ја-
на Илић Ђу ри чин, Жив ко Па паз,
Дра ган Ри стић, Ла сло Шу ра њи и
Си ни ша Ви дић.

Злат ко Ке слер, се лек тор и
так ми чар у сто ном те ни су, ре-
као је да су при пре ме би ле ду ге
и на пор не и да се на да до брим
ре зул та ти ма, по го то во од Бо ри-
сла ве Пе рић-Ран ко вић, осва ја-
чи це сре бр не ме да ље на Олим-

пи ја ди у Пе кин гу ко ја је тре нут-
но дру га на свет ској ранг ли сти. 
По ње го вим ре чи ма, усло ви за 

тре нинг у дво ра ни СПЦ „Вој во-
ди на“ у Но вом Са ду, у ко јој се 
при пре ма ју так ми ча ри из по-

кра ји не, су до бри, а и под ло-
га од го ва ра оној на ко јој ће се 
одр жа ти так ми че ње у Лон до ну.

Ма ри ни ка Чо ба ну, по кра јин-
ска се кре тар ка за спорт и омла-
ди ну, по се ти ла је па ра о лим пиј-
це из Вој во ди не на њи хо вим 
за вр шним при пре ма ма пред 
од ла зак у Лон дон, и под се ти ла 
да се тај се кре та ри јат у прет-
ход ном пе ри о ду тру дио да их 
фи нан сиј ски по мог не. Ма ри ни-
ка Чо ба ну је ре кла да ту по се ту 
сма тра и при ли ком да се упо зна
са про бле ми ма ко је ови љу ди 
има ју и да, с об зи ром да се ра ди
о вр хун ским спор ти сти ма-па ра-
пле ги ча ри ма, си стем мо ра дру-
га чи је да се по ста ви да би бо ље 
са гле дао и ре ша вао њи хо ве 
про бле ме. Д. Кораћ

Terminvereinbarung:

Zakazivanje termina:

Ort / Termin

Mesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437  

BEOGRADRepubličk fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

blički fond za penzijsko i invalidsko osiguranBuleevar umetnosti 10, 11070 Beograd
Bulevar umetnosti 10, 11070

20. septtembar 2012. godine
eptembar 2012. godine

Međunarodnisavetodavni dani
Ako ste zaposleni ili ste bilizaposleni u Srbiji ili Nemačkoj

Stručnjaci nosilacapenzijskog i invalidskogosiguranja Vas savetuju.

Internationale
Pensionsberatung
Sie sind oder warenin Serbien oder Deutschland tätig

Experten der
Pensionsversicherungsträgerberaten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete Vaše dokumenteo osiguranju i Vašu ličnu kartu ili pasoš 

SRBIJA
SERBIEN

NEMAČKA   
DEUTSCHLAND

Četvrtak, od 9.00 do 17.00 0 časova17.00 
Donnerstag, von 9.00 bis 17.00 Uhr

g, von 9.00 bis 17.00

Terminvereinbarung:

Zakazivanje termina:

Ort / Termin

Mesto / Termin

   (011) 2017 419

   (011) 2017 437  

NOVI SAD
Republičk fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

blički fond za penzijsko i invalidsko osiguran

Direkcija Pokrajinskog fonda
Direkcija Pokrajinskog f

Žitni trg 3, 21000 Novi Sad
Žitni trg 3, 21000 Novi Sa

18. septptembar 2012. godine
eptembar 2012. godine

Međunarodni

savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili

zaposleni u Srbiji ili Nemačkoj

Stručnjaci nosilaca

penzijskog i invalidskog

osiguranja Vas savetuju.

Internationale

Pensionsberatung

Sie sind oder waren

in Serbien oder Deutschland tätig

Experten der

Pensionsversicherungsträger

beraten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und

Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete Vaše dokumente

o osiguranju i Vašu ličnu kartu ili pasoš 

SRBIJA
SERBIEN

NEMAČKA   

DEUTSCHLAND

Utorak, od 9.00 do 17.00 0 časova17.00
Dienstag, von 9.00 bis 17.00 Uhr

g, von 9.00 bis 17.00

Па ра о лим пиј ци у Лон дону

У СЕП ТЕМ БРУ У НО ВОМ СА ДУ И БЕ О ГРА ДУ

Срп ско-не мач ки да ни раз го во ра

актуелно
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између два броја

Че тр де сет ше сти
Би теф од 12. до
22. сеп тем бра

Под на сло вом „Из лет у исти ну” 
од 12. до 22. сеп тем бра у Бе о гра ду 
ће би ти одр жан 46. Би теф. У окви ру 
фе сти ва ла ове го ди не ће би ти из-
ве де но 13 пред ста ва – шест из ино-
стран ства, три ре ги о нал не про дук-
ци је и че ти ри до ма ће. По ред то га, 
при пре мљен је и ин те ре сан тан 
пра те ћи про грам, а ула зни це по 
це на ма од 1.000 до 2.000 ди на ра 
мо ћи ће да се ку пе од 1. сеп тем бра 
у По зо ри шту на Те ра зи ја ма.

Град Бе о град, осни вач Би те фа, 
за ово го ди шње из да ње фе сти ва ла 
из дво јио је 23,6 ми ли о на ди на ра, 
Ми ни стар ство кул ту ре 17 ми ли о-
на, АП Вој во ди на 2,6 ми ли о на, град 
Но ви Сад 500.000 ди на ра, не што 
ма ње су ме из дво ји ли су Ми ни стар-
ство спољ них по сло ва и оп шти на 
Ста ри град, а би ло је и ви ше до на-
ци ја ка ко би се при бли жи ли из но су 
од 60 ми ли о на ди на ра, ко ји је нео-
п хо дан за ор га ни за ци ју ова квог 
фе сти ва ла.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то ра, 
због ло ше фи нан сиј ске си ту а ци је 
ни је би ло ла ко ор га ни зо ва ти ово-
го ди шњу ма ни фе ста ци ју, али су 
уве ре ни да ће ква ли тет пред ста ва 
на до ме сти ти њи хов број ко ји је ма-
њи не го прет ход них го ди на.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла јул ских при-

ма ња пен зи о не ри ма из ка те го ри је
за по сле них по че ла је 25. ав гу ста.

Бив шим по љо при вред ни ци ма
дру ги део при на дле жно сти за јул
ис пла ћен је 21. ав гу ста.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат-
но сти при ми ће сво је це ле ав гу стов-
ске пен зи је 4. сеп тем бра, а вој ни
пен зи о не ри 6. сеп тем бра.

Кра гу је вац: ба ке и де ке на ин тер не ту
У окви ру про јек та „Сре бр-

ни сур фе ри”, у Кра гу јев цу је
одр жа но град ско ква ли фи ка-
ци о но так ми че ње у ко ри шће-
њу ра чу на ра то ком ко јег су и
ста ри ји Кра гу јев ча ни мо гли да
по ка жу шта зна ју у овој обла-
сти.

Пре так ми че ња су ба ке и де-
ке на пе то днев ној при прем ној
на ста ви има ли при ли ку да на-
у че осно ве у ра ду на ра чу на-
ру и ко ри шће ње ин тер не та и
дру штве них мре жа.

Про је кат „Сре бр ни сур фе ри” 
ре а ли зо ван је уз по др шку Ми-
ни стар ства кул ту ре и Фо ру ма
за раз вој ци вил ног дру штва,
ра ди ши ре ња ди ги тал не пи сме но сти код ста ри јих и пру жа ња ин тер ге не ра циј ске по др шке у
њи хо вом ди ги тал ном опи сме ња ва њу у ко ри шће њу ра чу на ра и ин тер не та. Ову обу ку је по ха-
ђа ло че тр на ест пен зи о не ра и осо ба ста ри јих од 55 го ди на.

Ква ли фи ка ци о на так ми че ња су, осим у Кра гу јев цу, одр жа на у још де вет гра до ва у Ср би ји,
а два нај бо ље пла си ра на па ра уче ство ва ће на ре пу блич ком над ме та њу ко је ће у сеп тем бру
би ти одр жа но у Бе о гра ду.

То по ла: по треб на по моћ до на то ра
У оп шти ни То по ла око хи ља ду ипо ста нов ни ка ко ри сти не ки вид со ци јал не по мо ћи. Го ди шње

се на име јед но крат не нов ча не по мо ћи или ре дов ног при ма ња за те на ме не из два ја око ше зде-
сет ми ли о на ди на ра. Због еко ном ске кри зе и не до стат ка нов ца си стем со ци јал не за шти те је на
ве ли ким ис ку ше њи ма. Због то га Цен тар за со ци јал ни рад број ним про јек ти ма кон ку ри ше код

по тен ци јал них до на то ра, а зна-
чај на сред ства кроз про јек те до-
би ја и од ло кал не са мо у пра ве.

У То по ли ре дов ну со ци јал ну
по моћ, ко ја из но си од пет до три-
на ест хи ља да ди на ра, до би ја 200
по ро ди ца, а од по чет ка го ди не
еви ден ти ра но је но вих два де сет
по ро ди ца ко је се на ла зе у не кој
од со ци јал них по тре ба.

Ан га жо ва њем ло кал ног Цен-
тра за со ци јал ни рад ше зде сет
ко ри сни ка је у про те клом пе-
ри о ду сме ште но у не ку од уста-
но ва со ци јал не за шти те, а че тр-
де се то ро ма ли ша на је до би ло
ста ра те ље.

Јул ска за ра да ма ња за 2,8 од сто
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у ју лу ове го ди не из но си 41.180 ди на ра и у од но су 

на за ра ду из ју на но ми нал но је ма ња за 2,7, а ре ал но за 2,8 од сто. Про сеч на јул ска не то за ра да 
је но ми нал но ве ћа за 5,2 од сто, а ре ал но ма ња за 0,8 про це на та не го у истом ме се цу ла не. Про-
сеч на не то за ра да у пе ри о ду ја ну ар-јул би ла је но ми нал но за 9,7, а ре ал но за пет од сто ве ћа у 
од но су на про сеч ну не то за ра ду ис пла ће ну у истом пе ри о ду про шле го ди не.

Про сеч на бру то за ра да у ју лу је из но си ла 57.240 ди на ра и би ла је но ми нал но ма ња за 2,5, а 
ре ал но за 2,6 од сто од јун ске. Јул ска бру то за ра да би ла је но ми нал но ве ћа за 5,7 од сто, а ре ал но 
ма ња за 0,4 од сто не го за ра да ис пла ће ну у ју лу про шле го ди не. Про сеч на бру то за ра да ис пла ће-
на у пе ри о ду ја ну ар-јул ове го ди не но ми нал но је би ла ве ћа за 9,6, а ре ал но за 4,9 од сто од оне 
ис пла ће не у истом пе ри о ду ла не.
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„Глас” подсећа

Кон вен ци ја о со ци јал ном
оси гу ра њу из ме ђу он-
да шње Со ци ја ли стич ке

Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го-
сла ви је и Кра ље ви не Швед ске
ко јом се ре гу ли шу од но си две-
ју др жа ва у обла сти со ци јал ног
оси гу ра ња сту пи ла је на сна гу
1. сеп тем бра 1979. го ди не, ка да
је по стао ва же ћи и Спо ра зум о
при ме ни Кон вен ци је о со ци-
јал ном оси гу ра њу из ме ђу СФРЈ
и Кра ље ви не Швед ске, пот пи-
сан 30. мар та 1978. у Сток хол му.
Из ме не и до пу не Кон вен ци је и
Спо ра зу ма из вр ше не су 1990.
го ди не и сход но се при ме њу ју и
на Ре пу бли ку Ср би ју.

Кра ље ви на Швед ска има из-
у зет но ко рект но уре ђе на пра-
ва о со ци јал ном оси гу ра њу, а
у њој ра ди ве ли ки број на ших
др жа вља на (по сле Не мач ке,
Аустри је, Фран цу ске, Швај-
цар ске, зе ма ља Бе не лук са и,
по след њих го ди на, Ру си је и
Укра ји не).

Кон вен ци јом је пре ви ђе но 
да се пи та ње при ме не про пи са 
ре ша ва сход но швед ским про-
пи си ма ако је ли це на ста ње но 
у Швед ској или, ка да је реч о 
оси гу ра њу у слу ча ју не сре ће на 
по слу, ако је та мо на при вре ме-
ном ра ду. Сход но се при ме њу ју 

на ши про пи си у слу ча ју да је то 
ли це на ра ду у на шој зе мљи.

Из у зе так је пред ви ђен са мо 
ако је рад ник упу ћен на рад у дру-
гу др жа ву уго вор ни цу да за ра чун 
сво је фир ме ура ди од ре ђе ни по-
сао – у том слу ча ју се при ме њу ју 
про пи си зе мље ко ја је упу ти ла 

рад ни ка на рад, али је тај бо ра вак 
огра ни чен на са мо 24 ме се ца.

На осно ву швед ских про пи са
о со ци јал ном оси гу ра њу, у овој 
зе мљи по сто је две вр сте пен зи-
ја: на род на и до дат на, с тим што 
се на род на пензијa сти че по 
осно ву пре би ва ли шта у Кра ље-
ви ни Швед ској, док се до дат на 
сти че по осно ву ра да или оба-
вља ња са мо стал не де лат но сти.

На род на пен зи ја мо же би ти
ста ро сна, ин ва лид ска и по ро дич-
на. Ста ро сна пен зи ја се у Швед-
ској и за му шкар це и за же не
сти че са на вр ше них 65 го ди на
жи во та. Оси гу ра ник под од ре ђе-
ним усло ви ма мо же оства ри ти
и пра во на пре вре ме ну пен зи ју,
али са мо ако има ви ше од 60 го-
ди на жи во та. Ме ђу тим, пра во на
до дат ну пен зи ју мо же оства ри ти
оси гу ра ник ко ји има нај ма ње три
го ди не ста жа са оства ре ним при-
хо ди ма од ра да.

Наш др жа вља нин на ста њен у
Швед ској има пра во на на род ну

КА КО ОСТВА РИ ТИ ПРА ВА ИЗ ПЕН ЗИЈ СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА У ШВЕД СКОЈ

На род на и до дат на пен зи ја

ЗА ШВЕДСКУ ПЕН ЗИ ЈУ УЗИ МА СЕ У ОБ ЗИР
СА МО СТАЖ КО ЈИ ЈЕ ОСТВА РЕН У ШВЕДСКОЈ 

СТА РО СНА
ПЕН ЗИ ЈА 

Му шка рац
65 го ди на жи во та 

Же на

ПРЕ ВРЕ МЕ НА
СТА РО СНА

ПЕН ЗИ ЈА 

Му шка рац
60 го ди на жи во та 

Же на

ИН ВА ЛИД СКА 
ПЕН ЗИ ЈА 

Да је наступио губитак радне способности
Да је осигураник у моменту наступања губитка
радне способности био у осигурању

ПО РО ДИЧ НА
ПЕН ЗИ ЈА 

Породичну пензију под одређеним условима 
могу остварити удова и деца
Право на породичну пензију може се стећи и 
ако је постојала ванбрачна заједница

Ве ли ки број на ших љу ди на ла зи се на при вре ме ном ра ду у стра ним зе мља ма, углав ном у државама 

Европ ске уни је, где оста ју све до сти ца ња пра ва на пен зи ју. Због тога ће мо у „Гла су оси гу ра ни ка” поновити 

ко ја су за кон ска пра ва оси гу ра ни ка у тим зе мља ма и на ко ји на чин се она мо гу оства ри ти.
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У нај ско ри је вре ме тре ба оче-
ки ва ти фор ми ра ње Рад не гру пе
ко ја ће ра ди ти на из ра ди со ци-
јал не кар те за нај у гро же ни ју
ка те го ри ју ста нов ни штва, ра ди
по кри ва ња тро шко ва енер ге на-
та. Ово је за „Глас оси гу ра ни ка“
по твр ди ла Бран ки ца Јан ко вић,
др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству ра да и со ци јал не по ли ти ке.
Рад ну гру пу тре ба ло би да чи не
пред став ни ци Ми ни стар ства
енер ге ти ке и Ми ни стар ства ра-
да и со ци јал не по ли ти ке, сва ко
са сво јим по да ци ма и еви ден-
ци јом о бро ју по тен ци јал них
ко ри сни ка со ци јал не кар те.

− Ми ни стар ство ра да и со-
ци јал не по ли ти ке да ће Рад ној
гру пи ре ле вант не по дат ке за
из ра ду со ци јал них ка ра та ко је
ће слу жи ти за ре ша ва ње про-
бле ма у обла сти ис пла те енер-
ге на та. Ми пре ко на ших си сте-
ма и цен та ра со ци јал не за шти те
већ има мо по дат ке о осо ба ма
ко ји ма је ова со ци јал на кар та
по треб на. Ве ру је мо да и Ми ни-
стар ство енер ге ти ке по се ду је
слич ну еви ден ци ју, та ко да је
мо гу ће да се тај по сао оба ви
− ка же Бран ки ца Јан ко вић, др-
жав ни се кре тар Ми ни стар ства
ра да и со ци јал не по ли ти ке.

Под се ти мо, не дав но је Зо ра-
на Ми хај ло вић, ми ни стар енер-
ге ти ке у Вла ди Ср би је, на ја ви ла
да би до кра ја мар та тре ба ло да
бу ду за вр ше не со ци јал не кар те

ко је ће омо гу ћи ти по вла сти це
со ци јал но угро же ним осо ба ма.

Ово ми ни стар ство ће ин си-
сти ра ти на из ра ди со ци јал них
ка ра та, јер не по сто ји тр жи шна
еко но ми ја уко ли ко оне не по-
сто је, ка за ла је та да Зо ра на Ми-
хај ло вић. Она је на гла си ла да ће
пр во мо ра ти да се ура ди ана ли-
за ста ња и од ре де кри те ри ју ми
на осно ву ко јих ће се утвр ди ти
ко ја ће до ма ћин ства и гра ђа ни
до би ти со ци јал не кар те. Из ра да
со ци јал них ка ра та је нео п ход на
да би се до би ла ре ал на тр жи-
шна си ту а ци ја и омо гу ћи ла ли-
бе ра ли за ци ја тр жи шта стру је и

га са, јер не ће ви ше Елек тро при-
вре да Ср би је уме сто со ци јал но
угро же них да пла ћа стру ју, ка-
за ла је Зо ра на Ми хај ло вић.

Што се ти че из ра де оп ште со-
ци јал не кар те за чи та во ста нов-
ни штво, за са да је не из ве сно да
ли ће и ка да она би ти ура ђе на.
Бран ки ца Јан ко вић ка же да је
за то по тре бан оп шти дру штве-
ни кон сен зус.

− С дру ге стра не, пре не го
што се у тај по сао уђе, тре ба ло
би раз мо три ти свр сис ход ност
из ра де ка ра та за чи та во ста нов-
ни штво и ва лид ност њи хо вих
по да та ка у од ре ђе ном вре мен-
ском пе ри о ду, јер се ма те ри јал-
на си ту а ци ја по ро ди ца сва ко-
днев но ме ња − ка же др жав ни
се кре тар Бран ки ца Јан ко вић.

Љ. Ми лен ко вић

пен зи ју под истим усло ви ма, са 
истим из но сом и истим до дат ним 
при ма њи ма као и швед ски др жа-
вља ни, и то у ви ду ста ро сне пен-
зи је − ако је на ста њен у Швед ској 
нај ма ње пет уза стоп них го ди на 
не по сред но пре пен зи о ни са ња, 
или ако је та мо био на ста њен нај-
ма ње де сет го ди на укуп но на кон 
на пу ње них 16 го ди на ста ро сти; 
или у ви ду пре вре ме не пен зи је 
− ако је био на ста њен у Швед ској 
нај ма ње пет го ди на. Пре вре ме на 
пен зи ја се, без по себ ног зах те ва, 
пре тва ра у ста ро сну ка да ли це 
ко је је њен ко ри сник ис пу ни го-
ди не ко је су услов за ста ро сну 
пен зи ју.

Ин ва лид ска пен зи ја се у Швед-
ској сти че ако је код не ко га на-
сту пи ла не спо соб ност за рад од 
нај ма ње 50 од сто, а ње на ви си на 
за ви си од про цен та не спо соб но-
сти. Пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју мо гу оства ри ти и не за по сле ни 
оси гу ра ни ци ко ји има ју пре ко 

60, а ма ње од 65 го ди на ста ро сти. 
Што се ти че ду жи не ста жа оси гу-
ра ња, услов је три го ди не ста жа 
са при хо ди ма од ра да.

По ро дич на пен зи ја се мо же 
оства ри ти ако је оси гу ра ник пре-
ми нуо као ужи ва лац ста ро сне 
или ин ва лид ске пен зи је, од но сно 
ако је ис пу нио усло ве за ин ва лид-
ску пен зи ју. Ово пра во по осно ву 
срод ства мо гу ко ри сти ти удо вац, 
од но сно удо ва, и де ца.

Удо ва сти че пра во на по ро-
дич ну пен зи ју ако у мо мен ту 
смр ти су пру жни ка има де те 
мла ђе од 16 го ди на. Удо ва без 
де це сти че пра во ако је ста ри-
ја од 36 го ди на и ако је жи ве ла 
у бра ку са пре ми ну лим оси гу-
ра ни ком нај ма ње пет го ди на. 
Пра во на по ро дич ну пен зи ју 
се мо же сте ћи и ако су умр ли 
и пре о ста ли члан би ли у ван-
брач ној за јед ни ци. Де ца има ју 
пра во на по ро дич ну пен зи ју до 
на вр ше не 18. го ди не жи во та по 

осно ву на род не, а до нар ше не 
19. го ди не жи во та по осно ву до-
дат не пен зи је.

Ка да је реч о до дат ној пен зи ји, 
ли це ко је ни је швед ски др жа вља-
нин сти че пра во на ову пен зи ју са-
мо по осно ву при вре ђи ва ња док 
је би ло на ста ње но у тој зе мљи или 
ако је ра ди ло на швед ском бро ду. 
За из ра чу на ва ње ви си не до дат не 
пен зи је узи ма ју се у об зир са мо 
они пе ри о ди оси гу ра ња ко ји се 
при зна ју по швед ским про пи си-
ма, а то зна чи да оси гу ра ник има 
нај ма ње три го ди не ста жа оси гу-
ра ња. У стаж оси гу ра ња са би ра 
се стаж у обе др жа ве уго вор ни це, 
с тим што је по треб но да оси гу ра-
ник има 65 го ди на жи во та, од но-
сно 60 го ди на за до дат ну пре вре-
ме ну пен зи ју.

Зах те ви за пен зи ју под но се се 
у швед ском Др жав ном за во ду за 
со ци јал но оси гу ра ње, а у на шој 
зе мљи у Ре пу блич ком фон ду ПИО. 
Зах тев се под но си на утвр ђе ном 

обра сцу и вр ши се про ве ра по-
треб них по да та ка и до ку ме на та, 
а по том се, ако је зах тев прав но 
ва љан, до ста вља над ле жној ин-
сти ту ци ји дру ге зе мље. По твр ду о 
ста жу на зах тев за ин те ре со ва ног 
ли ца из да је на ве де на овла шће-
на ин сти ту ци ја зе мље пот пи си це 
Кон вен ци је и Спо ра зу ма.

Раз у ме се да се на ова ко ма-
лом про сто ру не мо гу об ра ди ти 
сви слу ча је ви ко ји се де ша ва ју у 
прак си али за то, ако се по сту пак 
по кре ће у Ср би ји, тре ба зна ти да 
је за ли ца ко ја су ра ди ла на те ри-
то ри ји АП Вој во ди не над ле жан 
По кра јин ски фонд ПИО у Но вом 
Са ду, а за оста ли део Ср би је Ди-
рек ци ја Ре пу блич ког фон да ПИО 
у Бе о гра ду, у ули ци Алек сан дра 
Ко сти ћа, бр. 9, где по сто ји оде ље-
ње за при ме ну спо ра зу ма са дру-
гим др жа ва ма и где се у пр вом 
сте пе ну од лу чу је о пра ву на тзв. 
ино стра не пен зи је.

Ја сми на Мек Ке вит

Поново о Швајцарској
Због пи та ња ко ја су нам чи та о ци по ста вља ли у ве зи са тек стом

о уго во ру о со ци јал ном оси гу ра њу са Швај цар ском, об ја вље-
ном у „Гла су оси гу ра ни ка“ број 14, на гла ша ва мо да Кон вен ци јом
о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу на ше зе мље и Швај цар ске ни је
обо стра но при хва ће но на че ло са би ра ња пе ри о да оси гу ра ња
на вр ше ног у обе зе мље код утвр ђи ва ња пра ва на пен зи ју јер
Швај цар ска не узи ма у об зир стаж оси гу ра ња на вр шен у на шој
зе мљи. Раз лог је, из ме ђу оста лог, и тај што се по швај цар ском
за ко но дав ству пра во на пен зи ју сти че са са мо јед ном го ди ном
ста жа про ве де ног у оси гу ра њу код швај цар ске бла гај не. 

УСКО РО РАД НА ГРУ ПА ЗА ИЗ РА ДУ СО ЦИ ЈАЛ НИХ КА РА ТА

Пр во кар те за енер ген те
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Ми ни стар ство про све те, на у-
ке и тех но ло шког раз во ја Вла де
Ср би је рас пи са ло је у ав гу сту
Кон курс за оства ри ва ње Про-
гра ма огле да функ ци о нал ног
основ ног обра зо ва ња од ра слих
у основ ним шко ла ма и шко ла ма
за основ но обра зо ва ње од ра-
слих у школ ској 2012/13. го ди ни.
Кон курс је тра јао од 15. до 25.
ав гу ста, а пред ност за оства ри-
ва ње Про гра ма огле да има ле су
шко ле ко је има ју ти мо ве ко ји су
са вла да ли ин те грал ни про грам
обу ке за оства ри ва ње про јек та
функ ци о нал ног основ ног обра-

зо ва ња од ра слих, као и оне ко је 
има ју већ еви ден ти ра не за ин те-
ре со ва не по ла зни ке за укљу чи-
ва ње у овај про грам.

Оче ку је се да ће од ок то бра, 
ка да по чи ње на ста ва, у про цес 
об у ча ва ња по ла зни ка за функ-
ци о нал но обра зо ва ње од ра-
слих би ти укљу че но око 650 
на став ни ка ко ји су не дав но до-
би ли сер ти фи кат о за вр ше ном 
тре нин гу за ову вр сту по сло ва. 
То су, из ме ђу оста лих, и учи те-
љи и на став ни ци без пу не нор-
ме ча со ва ко ји ће кроз про-
је кат „Дру га шан са“ успе шно 

до пу ни ти не до ста ју ћи фонд 
на ста ве.

С дру ге стра не, ка ко је „Глас 
оси гу ра ни ка“ већ из ве шта вао, 
кроз овај про је кат Европ ске 
уни је, Ми ни стар ства про све те 
и на у ке Ре пу бли ке Ср би је и ГО-
ПА, ко ји се ре а ли зу је до сеп тем-
бра 2013. го ди не, спро ве шће се 
функ ци о нал но основ но обра-
зо ва ње око 4.000 од ра слих ста-
ри јих од 15 го ди на, ко ји не ма ју 
за вр ше ну основ ну шко лу ни ти 
би ло ка кву струч ну оспо со бље-
ност. Да кле, про је кат пру жа 
шан су и не за по сле ни ма, со ци-

јал но угро же ни ма, при пад ни-
ци ма ра њи вих гру па, осо ба ма 
ко је су оста ле без по сла, рад-
ни ци ма без ква ли фи ка ци је или 
не до вољ но ква ли фи ко ва ним
да пу тем обра зо ва ња обез бе де 
сво ју ег зи стен ци ју и бо љу со ци-
јал ну укљу че ност.

Ве ћи на шко ла при ла го ди ла је
и тер ми не из во ђе ња на ста ве за 
по ла зни ке „Дру ге шан се“, те ће 
она се одр жа ва ти у ве чер њим 
ча со ви ма и ви кен дом, а и про-
стор у ко ме ће се од ви ја ти ће 
би ти на мен ски опре мљен.

М. Мек те ро вић

Еко ном ска кри за ре флек то-
ва ла се ове го ди не и на ма-
њу по ну ду се зон ских по сло-

ва за мла де ко ји ра де пре ко омла-
дин ских и сту дент ских за дру га
и по ку ша ва ју да, по ред за ра де,
та ко стек ну и свој пр ви рад ни
стаж. С дру ге стра не, све је ве ћи
број оних ко ји ова кав по сао тра-
же. Ина че је пре ко ле та кон ку рен-
ци ја ве ћа јер је дан број уче ни ка и
сту де на та же ли да ра дом пре ко
за дру ге до пу ни свој бу џет.

Ова кав тренд по твр ђу ју и зва-
нич ни по да ци Ди рек ци је По кра-
јин ског фон да ПИО ко ји по ка зу ју
да се у Вој во ди ни сма њу је број
при ја вље них на оси гу ра ње ко-
ји су ан га жо ва ни пре ко омла-
дин ских за дру га по уго во ру о
при вре ме ним и по вре ме ним
по сло ви ма. По при ја ва ма омла-
дин ских и сту дент ских за дру га у
Вој во ди ни, број при ја вље них на
оси гу ра ње код Фон да ПИО кра-
јем ма ја из но сио је 1.457, кра јем
ју на 1.352, а 10. ав гу ста све га 1.207
рад ни ка. Да под се ти мо, пре ма
од ред ба ма За ко на о ПИО, омла-
дин ске за дру ге, као по сло дав ци,
су оба ве зне да за сво је чла но ве
упу ће не на рад ко ји ни су оси гу-
ра ни по дру гом осно ву, а има ју
из ме ђу 15 и 26 го ди на и ни су на
ре дов ном шко ло ва њу, или има ју
од 26 до 30 го ди на, под не су при-

ја ву на оси гу ра ње и да за њих 
ре дов но упла ћу ју до при но се за 
ПИО у пу ном из но су.

Пре ма ре чи ма Зор ке Рмуш, 
на чел ни це Оде ље ња за ма тич ну 
еви ден ци ју у Ди рек ци ји ПФ ПИО, 
омла дин ске за дру ге су у оба ве зи 
да, на кон што упла те до при но се 
за ПИО, пре да ју за ове чла но ве 
и М 4 обра сце по про пи си ма и у 
ро ко ви ма ко ји ва же за све оста ле 
оси гу ра ни ке Фон да. А чла но ви 
за дру га, као и оста ли ко ри сни ци 
услу га Фон да, мо гу у над ле жним 
фи ли ја ла ма РФ ПИО да про ве ре 
да ли су при ја вље ни на оси гу ра-
ње, да ли је за њих пре дат М 4 и 
да ли им је тач но утвр ђен оства-
ре ни стаж.

Зор ка Рмуш ка же да по сто-
ји огра ни че ње тра ја ња ра да по 
осно ву уго во ра о при вре ме ним 
и по вре ме ним по сло ви ма за ову 
ка те го ри ју оси гу ра ни ка пре ма 
од ред ба ма За ко на о ра ду, па они 
по јед ном по слу у ка лен дар ској 
го ди ни мо гу ра ди ти са мо 120 
рад них да на. Те о рет ски мо гу има-
ти и 12 ме се ци ста жа оси гу ра ња 
ако ра де код ви ше по сло да ва ца 
у то ку го ди не, или ви ше по сло ва 
код истог по сло дав ца.

Да је по ну да по сло ва за рад 
пре ко ОЗ знат но „мр ша ви ја“ не-
го ра ни је, по твр ђу је и Мла ден 
Бу ди ми ро вић, ди рек тор Омла-

дин ске за дру ге „По бед ник“ из 
Но вог Са да.

− Прет ход них го ди на смо лак-
ше на ла зи ли по сло ве за на ше 
чла но ве, има ли смо стал не по-
слов не парт не ре – ве ли ке фир ме 
из дру штве ног и при ват ног сек то-
ра за ко је су за дру га ри нај че шће 
ра ди ли уто вар и ис то вар ро бе, 
ку рир ске и ад ми ни стра тив не по-
сло ве, за тим се зон ске по сло ве у 
по љо при вре ди, ге о дет ске по сло-
ве итд. Са да је по ну да по сло ва су-
же на и сво ди се на де ље ње фла је-
ра, пла ка та, на про мо ци ју ра зних 
про из во да, одр жа ва ње чи сто ће, 
ко сид бе, рад у тр го ви ни и евен ту-
ал но уто вар-ис то вар ро бе – об ја-
шња ва тре нут но ста ње ди рек тор 
Бу ди ми ро вић.

У овој за дру зи око 40 омла ди-
на ца ра ди по уго во ру о при вре-
ме ним и по вре ме ним по сло ви ма, 

при ја вље ни су на оси гу ра ње и за 
њих за дру га ре дов но упла ћу је 
до при нос за ПИО у пу ном из но су, 
а не ки су „на ку пи ли“ већ три-че-
ти ри го ди не ста жа. Ова за дру га 
упла ћу је и про пи са ни до при нос 
од че ти ри од сто за ПИО и два од-
сто за здрав стве но оси гу ра ње за 
слу чај по вре де на ра ду и про фе-
си о нал ног обо ље ња и за око 300-
400 чла но ва до 26 го ди на жи во та 
ко ји се на ла зе на ре дов ном шко-
ло ва њу и ра де пре ко за дру ге.

Ва лен ти на Кр стић из ОЗ „По бед-
ник“, ко ја са ра ђу је са фи ли ја лом 
РФ ПИО Но ви Сад око при ја ве за-
дру га ра на оси гу ра ње и пре да је 
обра за ца М 4, ка же да су њи хо ви 
чла но ви у ве ћи ни слу ча је ва за ин-
те ре со ва ни да про ве ра ва ју да ли 
им је оства ре ни стаж еви ден ти-
ран у ба зи по да та ка Фон да.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОД ОК ТО БРА ПО НО ВО ПРО ГРАМ ЗА ОСНОВ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ ОД РА СЛИХ

„Дру га шан са“ за укљу чи ва ње у дру штво

ПРИ ВРЕ МЕ НИ И ПО ВРЕ МЕ НИ ПО СЛО ВИ ЗА МЛА ДЕ

Пре ко омла дин ских за дру га
до ста жа

поводи
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Мно го то га што је пре са-
мо не ко ли ко де це ни ја 
при па да ло све ту на уч-

не фан та сти ке, да нас је уоби-
ча је ни део на ше сва ко дне ви це. 
Има ју ћи у ви ду тај стал ни и убр-
за ни раз вој на у ке и тех но ло ги је, 
ме ђу пр ви ма на спи ску ства ри 
без ко јих је да нас го то во не за-
ми сли во жи ве ти и функ ци о ни-
са ти је су ра чу нар и, на рав но, 
ин тер нет. Они ко ји ма је тај свет 
нај ве ћа не по зна ни ца
упра во су нај ста ри ји.
Из тог раз ло га, по-
след њих го ди на се у
на шој зе мљи, по ред
стан дард них кур се ва
ра чу на ра, ор га ни зу ју
и по себ ни, на ме ње-
ни упра во ста ри јим
ге не ра ци ја ма, ка ко
би и они отво ри ли
овај „про зор у свет“ и
ишли у ко рак с вре ме-
ном у ко ме жи ве.

Ис ку ства го во ре да
се све спро во ди са
успе хом, а оно што
по ла зни ке нај ви ше
мо ти ви ше да у тре-
ћем до бу опет сед ну у
школ ске клу пе је же-
ља да лак ше, бо ље и
јеф ти ни је оства ре ко-
му ни ка ци ју са сво јом
де цом и уну ци ма ко ји
жи ве и у не ким скроз
да ле ким зе мља ма.

Ђор ђе Вер нач ки,
про фе сор ин фор-
ма ти ке у „Гра ђан ској
шко ли ра чу на ра“, већ
че ти ри го ди не др жи
ча со ве ста ри јим Но-
во са ђа ни ма у про сто-
ри ја ма Ме сне за јед ни-
це „Со ња Ма рин ко вић“. Кур се ви 
се одр жа ва ју сва ког ме се ца, по-
ла зни ци су нај че шће ста ри ји од 
65 го ди на, док мла ђих има све га 
око два од сто.

– Ра дим са сва ким по ла зни ком 
по на о соб, што је сте на пор ни је, 
али ста ри ји ма је нео п ход но по-
све ти ти ви ше па жње. Тру дим се 
да ча со ви бу ду за ни мљи ви, па 
ко ри стим и мно ге анег до те о 
то ме шта је прет ход ним по ла-
зни ци ма за да ва ло му ке, али све 
то бр зо про ђе, па на кра ју бу де 
и су за што је курс за вр шен. По-
сле обу ке, на рав но, оста не мо у 
кон так ту, па им не кад и пре ко 
те ле фо на при ска чем у по моћ – 
на во ди Ђор ђе Вер нач ки.

Овај курс тра је че ти ри не де-
ље. Це на је 5.600 ди на ра и мо-
гу ће је пла ћа ње на две ра те, а 
по ла зни ци ма је обез бе ђе на и 
њи ма при ла го ђе на ли те ра ту-
ра − књи га, ма па са ко ра ци ма и 
ЦД са ве жба ма, ка ко би све што 
лак ше са вла да ли.

– Нај ви ше про бле ма по пра-
ви лу им за да је миш, а нај лак-
ши део је ин тер нет. Бу де ве о ма 
за ни мљи во ка да на кон уче ња 

ка ко се ко ри сти Скајп (Skype), 
то прак тич но и ис про ба мо, па 
јед ни дру ги ма ма шу пре ко ра-
чу на ра, а ка да на у че да ко ри сте 
Ворд (Word), он да пи шу љу бав-
на пи сма, есе је, ре цеп те – при ча 
нам про фе сор Ђор ђе. У гру па ма 
ко је се са сто је од осам по ла зни-
ка јед но бес плат но ме сто увек 
је ре зер ви са но за са мо хра не 
мај ке. Обу ку је до са да про шло 
око 300 ста ри јих Но во са ђа на, 
а нај ста ри ја по ла зни ца би ла је 
јед на 81-го ди шња ба ка.

По зи тив на ис ку ства по пи-
та њу са вла да ва ња ра чу на ра у 
тре ћем до бу има ју и Кра гу јев ча-
ни. Од но вем бра про шле до фе-
бру а ра ове го ди не шко ла ра чу-

на ра „Ен тер конт“, у са рад њи са
Град ским удру же њем пен зи о-
не ра Кра гу јев ца, ор га ни зо ва ла
је курс ко ји је за вр ши ло око 60
пен зи о не ра, од ко јих је нај ста-
ри ји по ла зник 1931. го ди ште.

– У гру па ма је би ло по пет
по ла зни ка, а у не ком пе ри о ду
ча со ве су има ле и по три гру пе
днев но. По ма ло оте жа на мо то-
ри ка им је за да ва ла про бле ме,
на ро чи то при ли ком ко ри шће-

ња ми ша, али смо и то са вла-
да ли. На кра ју су по ла зни ци ма
до де ље ни и сер ти фи ка ти, а два-
де се так на ших уче ни ка су нам
са да при ја те љи на Феј сбу ку и
ви ди мо да су стал но ак тив ни,
што и је сте био циљ. За ин те ре-
со ва ни ста ри ји Кра гу јев ча ни се
и са да по вре ме но при ја вљу ју,
па бу де по јед на гру па ме сеч но,
а курс тра је две не де ље по це ни
од 2.000 ди на ра. На да мо се да
ће би ти још успе шних са рад њи
као што је би ла прет ход на – ка-
же Ми о мир Ђур ђе вић, вла сник
шко ле ра чу на ра „Ен тер конт“.

И бе о град ске шко ле ком пју те-
ра при ла го ђа ва ју сво је про гра-
ме ста ри јим су гра ђа ни ма, а јед-

на од та квих је и шко ла ра чу на-
ра ЦЕТ (Com pu ter Equ ip ment and
Tra de). ЦЕТ од кра ја 2010. го ди не
ор га ни зу је кур се ве за пен зи о не-
ре ко је је до са да про шло не ко-
ли ко сто ти на по ла зни ка. Ве о ма
ве ли ко ин те ре со ва ње је све из-
не на ди ло, па је у не ким пе ри о-
ди ма чак би ло те шко укло пи ти
ве ли ки број при ја вље них.

– Сва ки по ла зник је по сле за-
вр ше ног кур са знао да пре тра-

жу је ин тер нет, по-
ша ље мејл, ко ри-
сти Скајп, што им
и је сте нај ва жни је,
јер је по пра ви-
лу глав ни мо тив
до ла ска на курс
кон такт са де цом
у ино стран ству. У 
по чет ку сви има ју
па нич ни страх да
ће не што да по ква-
ре, али је по сле све
мно го дру га чи је,
то ли ко да смо због
њи хо вог ве ли ког
ен ту зи ја зма и же-
ље да на у че што
ви ше на пра ви ли и
сле де ћи ни во овог
кур са, на ко ме уче
ка ко да ски да ју му-
зи ку са ин тер не та,
сни ма ју је на ЦД,
об ра ђу ју фо то гра-
фи је итд. И ра ни је
је по сто ја ла мо гућ-
ност да се ста ри ји
ко ји су за ин те ре-
со ва ни укљу че у
стан дард не кур-
се ве ра чу на ра ко-
је има мо, али им
ни је би ло ни ма ло
јед но став но ка да

су ве ћи ну оста лих по ла зни ка
чи ни ли мла ђи љу ди, ко ји бр же
схва та ју и на пре ду ју. Са да је већ
пот пу но дру га при ча, јер су у
гру па ма сви истих го ди на и свет
ком пју те ра им је под јед на ко не-
по знат, па је мно го јед но став ни-
је ра ди ти – об ја шња ва ју у ЦЕТ-у.
Овај ра чу нар ски курс на ме њен
пен зи о не ри ма ко шта 3.500 ди-
на ра и тра је три не де ље. Чи ње-
ни ца да нај ста ри ји уче ник ове
шко ле има чак 84 го ди не ша ље
сна жну по ру ку да ни кад ни је ка-
сно за уче ње, и пра ви је под сти-
цај и ин спи ра ци ја за све нас да
стал но на пре ду је мо и ши ри мо
сво је ви ди ке.

Ве сна Ка дић

КУР СЕ ВИ РА ЧУ НА РА ЗА БА КЕ И ДЕ КЕ

Хва та ње у ко штац 
са „чу дом тех ни ке“
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кроз Србију

То шио Цу но за ки, ам ба са дор Ја-
па на у Ср би ји, уру чио је кра јем ју-
ла у Но вом Са ду кљу че ве два спе-
ци јал на во зи ла за пре воз осо ба са
ин ва ли ди те том пред став ни ци ма
удру же ња па ра пле ги ча ра из Ба на-
та и Сре ма. Укуп на вред ност ових
во зи ла из но си 50.000 евра.

− Со ци јал на за шти та је је дан од
глав них сек то ра на ко ји се Вла да
Ја па на фо ку си ра у Ср би ји, и ми ће-
мо на ста ви ти на шу по др шку упр кос
те шкој си ту а ци ји у Ја па ну, на ста лој
на кон ра зор ног зе мљо тре са мар-
та про шле го ди не – ре као је том
при ли ком ам ба са дор Цу но за ки, и

из ра зио оче ки ва ње да ће по клон
омо гу ћи ти осо ба ма са ин ва ли ди те-
том из Ср би је да се лак ше укљу че
у дру штве ни жи вот ло кал них за јед-
ни ца.

При мо пре да ји ова два спе ци-
јал на во зи ла у Но вом Са ду при су-
ство ва ли су пред став ни ци Ми ни-
стар ства ра да и со ци јал не по ли ти-
ке Вла де Ср би је, за тим удру же ња
па ра пле ги ча ра и ква дри пле ги ча ра
из По кра ји не, као и пред став ни ци
удру же ња из Зре ња ни на и Ру ме ко-
ји ма су ова во зи ла и по кло ње на, и
чла но ви њи хо вих ло кал них са мо у-
пра ва. М. М.

На кон спро ве де ног кон кур са за јав не
ра до ве, у Шап цу је 12 прав них ли ца
на од ре ђе но вре ме упо сли ло 49 осо-

ба са ин ва ли ди те том, а 22 су ан га жо ва ни
као пер со нал ни аси стен ти. У На ци о нал ној
слу жби за за по шља ва ње у овом гра ду ис ти-
чу да је до бром од зи ву по сло да ва ца до при-
нео пр ви спе ци ја ли зо ва ни са јам за по шља-
ва ња за ли ца са ин ва ли ди те том, ор га ни зо-
ван у апри лу ове го ди не. За до вољ ни су и
укуп ним ре зул та ти ма од по чет ка го ди не.

− Кроз раз ли чи те про гра ме на ше фи ли-
ја ле до сад је за по сле но укуп но 88 осо ба са
ин ва ли ди те том, а 6 је за по че ло соп стве ни
би знис. Ове осо бе мо жда има ју сма ње ну
рад ну спо соб ност, али исто вре ме но и ве ли-
ку мо ти ва ци ју да ра де и спрем ност да соп-
стве ним тру дом се би обез бе де ег зи стен ци-

ју − ис ти че Бран ко Фи ли по вић, ди рек тор
фи ли ја ле НСЗ у Шап цу.

Осо бе са ин ва ли ди те том су ан га жо ва не
на раз ли чи тим по сло ви ма, од раз но ше ња
хра не у на род ној ку хи њи, пре ко из ра де
ста рин ских пред ме та и на род них но шњи,
до ре ста у ра ци је на ме шта ја.

− За хва љу ју ћи овом про гра му до би ја мо
мо жда је ди ну шан су за за по сле ње, јер у
дру га чи јим окол но сти ма ка да по сло дав цу
ка же те да сте ин ва лид дру ге ка те го ри је, као
што сам ја, он не ће да ље са ва ма да раз го-
ва ра − ка же Кр сти на Ми тро вић.

Иако је за по сле ње при вре ме но, на шест
ме се ци, сви ма ко ји су га до би ли је зна чај-
но због дру штве не ин те гра ци је и, на рав но,
због мо гућ ност да оства ру ју за ра ду.

Д. Гру јић

У СЕП ТЕМ БРУ У НО ВОМ СА ДУ 

Ме ђу на род ни 
филм ски
фе сти вал о те ми
ин ва лид но сти

Но во сад ско Удру же ње сту де на та са ин-
ва ли ди те том „Пар нас“, у са рад њи са хр-
ват ским удру же њем „Спи рит“, ор га ни зо ва-
ће од 24. до 30. сеп тем бра, у Но вом Са ду,
Mеђународни фе сти вал на те му ин ва лид но-
сти под на зи вом „Ухва ти са мном овај дан/
ухва ти филм“. Овај фе сти вал је спе ци фи чан
по то ме што су сви ак те ри − ре жи се ри, сце-
на ри сти и глум ци − осо бе са ин ва ли ди те-
том, а ње гов циљ је ин фор ми са ње јав но сти
о жи во ту, ак тив но сти ма, пра ви ма и до стиг-
ну ћи ма ОСИ.

Удру же ње „Пар нас“ осно ва но је 2009.
го ди не у Но вом Са ду са ци љем про мо ви-
са ња и оства ри ва ња пра ва ОСИ и дру гих
мар ги на ли зо ва них гру па. По ре чи ма Ми-
ле се Ми лин ко вић, пред сед ни це „Пар на са“,
ово удру же ње од 2009. го ди не рас пи су је
ме ђу на род ни кон курс за фил мо ве ко ји се
ба ве те мом ин ва ли ди те та, а ове го ди не је
при сти гао чак 31 филм из Ср би је, Хр ват ске
и Ита ли је. Ме ђу на род ни жи ри фе сти ва ла
оце њи ва ће ори ги нал ност при сту па овој те-
ми из со ци јал ног мо де ла ко ји ОСИ при ка зу-
је на не сте ре о ти пан на чин. По ред на гра да
за нај бо љи сце на рио и ре жи ју, жи ри ће до-
де ли ти и на гра де за те мат ске до при но се.

− Удру же ње ре а ли зу је и про је кат „Ја сам
за плес“ у фор ми ви део лек ци ја ори јен тал-
ног пле са за же не са ин ва ли ди те том. На ме-
ра је афир ма ци ја ових же на и укла ња ње
сте ре о ти па о мо гућ но сти ма же на ОСИ − ка-
же Ми ле са Ми лин ко вић. Про је кат је по др-
жа ла град ска Упра ва за спорт и омла ди ну
− Кан це ла ри ја за мла де. Д. Ко раћ

ША БАЦ

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

ПО КЛОН ВЛА ДЕ ЈА ПА НА

Спе ци јал на во зи ла па ра пле ги ча ри ма Ба на та и Сре ма
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Град ска би бли о те ка Но вог Са да омо гу-
ћи ла је, од сре ди не ав гу ста, ко ри шће њеГГелек трон ске лу пе за уве ћа ње и чи та њеГГ

ода бра ног тек ста сла бо ви дим и дру гим ли-
ци ма са оште ће ним ви дом, као и оста лим ко-
ри сни ци ма у про сто ри ја ма сво је чи та о ни це,
у ули ци Ду нав ској, број 1. На и ме, Би бли о те-
ка је сво јим сред стви ма (300 хи ља да ди на ра)
ку пи ла елек трон ску лу пу ко ја уве ћа ва текст
до 68 пу та, по де ша ва осве тље ње стра ни це,
као и ја чи ну бо ја и кон тра ста пи са не гра ђе
ода бра не за чи та ње.

− Лу па је јед но став на за упо тре бу, а ко ри-
сни ци ко ји же ле да уве ћа ју текст, мо гу ко-
ри сти ти не што из на шег фон да од 470.000
књи га, али мо гу до не ти и сво је пу бли ка ци је
или но ви не да их ов де чи та ју. Ми ће мо им
об ја сни ти ка ко се елек трон ска лу па упо тре-
бља ва, а пру жи ће мо им и сву оста лу нео п-
ход ну по моћ при ли ком ње ног ко ри шће ња
– по ру чи ла је Да ни је ла Стан ко вић, би бли о-
те кар у чи та о ни ци.

Пре ма ре чи ма мр Ми ло ша Пан ко ва, ди-
рек то ра но во сад ске Град ске би бли о те ке, овај
уре ђај је на ба вљен ка ко би се омо гу ћи ло ко-
ри шће ње књи жног по тен ци ја ла ове уста но ве
и осо ба ма са ин ва ли ди те том, од но сно, ка ко би
и њи ма не по сред но при бли жи ли јав но зна-
ње, ин фор ма ци је и кул тур не вред но сти ко је

ба шти не. Сто га ди рек тор Пан ков на ја вљу је да
ће јед ном бро ју чла но ва Са ве за сле пих и сла-
бо ви дих, чи ји су пред став ни ци и при су ство-
ва ли про мо ци ји ра да елек трон ске лу пе, али
и оста лих удру же ња ко ја оку пља ју ка те го ри је

ли ца ко ја има ју про бле ме са ви дом, ре ци мо
ди ја бе ти ча ра, Град ска би бли о те ка по де ли ти
бес плат не члан ске кар те ка ко би рав но прав-
но са оста лим чла но ви ма мо гли да ко ри сте
овај уре ђај. Ми ро слав Мек те ро вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША

Огрев на кре дит
Ни шки пен зи о не ри 

ко ји ће се сле де ће зи-
ме гре ја ти на чвр сто 
го ри во мо гу да одах-
ну. За хва љу ју ћи ду го-
го ди шњој са рад њи 
град ског удру же ња 
пен зи о не ра са Шум-
ским га здин ством и
„Мо ра ва Инек сом“,
они ће угаљ и др ва ку пи ти на шест ме сеч них ра-
та, без ка ма те и жи ра на та.

− Са Шум ским га здин ством и „Мо ра ва Инек-
сом“ не дав но смо скло пи ли уго во ре о про да ји
др ва и угља на ше сто ме сеч ни бес ка мат ни кре дит
без жи ра на та – ка же До бро сав Ми лен ко вић, се-
кре тар Удру же ња пен зи о не ра гра да Ни ша, и до-
да је да ће о свим де та љи ма око на бав ке огре ва
пен зи о не ри би ти оба ве ште ни пре ко ме сних од-
бо ра на те ри то ри ји на ко јој има ју пре би ва ли ште,
а ин фор ма ци је мо гу до би ти и у Удру же њу пен зи-
о не ра, у Но во па зар ској ули ци 10.

Шум ско га здин ство (на ла зи се у Пр во мај ској
ули ци) рас по ла же са пет вр ста огрев ног др ве-
та, док на сто ва ри шту „Мо ра ва Инек са“, у Бу ле-
ва ру 12. фе бру ар има до вољ них ко ли чи на свих
вр ста угља. С. Не сто ро вић

Ак ци ја „Се лу у по-
хо де”, ко ју ор га ни зу је
кра гу је вач ки Цр ве ни
крст, под по кро ви-
тељ ством Скуп шти-
не гра да Кра гу јев ца,
спро ве де на је и у ле-
вач ком се лу До бро се-
ли ца.

Ово се ло има све га
де се так до ма ћин ста-
ва са два де се так ста-
нов ни ка, а уче сни ци
ак ци је уру чи ли су ме-
шта ни ма хи ги јен ске и
пре храм бе не па ке те,
као и нео п ход не ле-
ко ве ко ји су ста ри ма
и обо ле ли ма те шко до ступ ни. До До бро се ли це се мо же са мо ло шим ма ка дам ским
пу тем, због че га ов де рет ко ко до ла зи, ка жу ме шта ни.

Пра во на ле кар ски пре глед у окви ру ове ак ци је, али и на по моћ у хра ни и хи ги јен-
ским про из во ди ма, има ју ста ри ји од 65 го ди на, за тим осо бе са ин ва ли ди те том, са мо-
хра ни ро ди те љи, до ма ћин ства ко ја има ју ви ше од тро је де це а жи ве ис кљу чи во од
по љо при вре де, као и бо ле сни чи је ле че ње из и ску је ве ли ке ма те ри јал не тро шко ве.

Ак ци ја „Се лу у по хо де“ би ће на ста вље на и у оста лим раз у ђе ним ле вач ким се ли ма,
по пут На др ља, Шљи ви це, Ка ле нић ког Пр ња во ра и Бо га лин ца. М. Сан трач

ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА НО ВОГ СА ДА

Елек трон ска лу па за сла бо ви де

АК ЦИ ЈА „СЕ ЛУ У ПО ХО ДЕ“ У ДО БРО СЕ ЛИ ЦИ

По моћ сти гла у пра ве ру ке

До бро сав Ми лен ко вић



Слат ко од ку пи на
Са стој ци: 1 кг ку пи на, 1,3 кг ше ће ра, 1,5 дл 

во де.
На чин при пре ме: ку пи не очи сти ти од пе-

тељ ки, ста ви ти у ђев ђир, па у ши ри суд са во-
дом. Ку пи не не тре ба ис пи ра ти под мла зом 

во де јер мо гу да се оште те. Тре ба их са мо по-
та па ти ме ња ју ћи во ду не ко ли ко пу та. У чи сту 
шер пу ста ви ти ред ше ће ра, па ред ку пи на, и 
та ко док се не утро ши ма са. За вр ши ти са ше-
ће ром. Оста ви ти пре ко но ћи. Су тра дан до да ти во ду 
и ста ви ти слат ко да се ку ва на ја чој ва три. Ку ва ти 
док сок не по ста не густ. Скло ни ти са ва тре и по ку-
пи ти ка ши ком пе ну ко ја се ство ри ла. По ква си ти ку-
хињ ску кр пу и ти ме пре кри ти шер пу. Оста ви ти да се 
охла ди, а за тим си па ти у те гле и до бро за тво ри ти.
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Пек мез од ме ша ног во ћа
Са стој ци: 1 кг бре-

са ка, 1 кг кру ша ка, 1 
кг ду ња, 1 кг шљи ва, 
2,5 кг ше ће ра, ке си-
ца ва нил ше ће ра.

На чин при пре ме:

шљи ва ма из ва ди ти 
ко шти цу, не љу шти-
ти их. Оста ло во ће 
очи сти ти од ко ре и 
се мен ки. Ду ње из-
рен да ти, а оста ло 
во ће сит но исец ка-
ти. Во ће ста ви ти у 
шер пу па пре ли ти 
ча шом во де и ку ва-
ти. У дру гој шер пи 
за гре ја ти ше ћер да 
поч не да се ота па, 
али да не по жу ти. По ла ко до да ва ти ше ћер у во ће. На ста ви ти са ку ва њем пек ме за уз
ме ша ње док се не ство ри ком пакт на гу ста ма са. Чи сте те гле за гре ја ти и у њих си па ти
пек мез. До бро за тво ри ти.

здрав живот

Слатка зимницаСлатка зимница

Сулц од ду ња (кит ни кез)
Са стој ци: 1 кг ду ња, 4 л во де, ше ћер (на ли тар про це ђе-

ног сул ца 1 кг), 2 ли мун ту са.
На чин при пре ме: зре ле ду ње опра ти, очи сти ти и исе ћи 

на ви ше де ло ва са љу ском. У по су ду са 4 л во де до да ти ду-
ње и ку ва ти да бу ду са свим ме ка не. За тим све про це ди ти 
кроз гу сто си то или га зу. На сва ки ли тар до би је не ма се до-
да ти 1 кг ше ће ра. Вра ти ти на ва тру да се уку ва, да бу де ма-
ло ре ђе од со ка за слат ко. У по ла ку ва ња до да ти ли мун тус. 
Још то пао сулц си па ти у раз не мо дле да се стег не.

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

Џем од 
шљи ва

Са стој ци: 3 кг очи-
шће них шљи ва, 1,2 кг 
ше ће ра, ли мун, ½ ке си-
це ци ме та, ке си ца ва-
нил ше ће ра.

На чин при пре ме: 

шљи ве опра ти и оста-
ви ти да се оце де. У шер-
пу ста ви ти ред ше ће ра, 
па ред шљи ва и та ко 
док се не утро ши ма са. За вр ши ти са ше ће ром. Оста ви ти не ко ли ко са ти или
пре ко но ћи. Док не про кљу ча, ста ви ти на ја чу ва тру. За тим на ма њој ва три
ку ва ти уз ме ша ње док ма са не по ста не ком пакт на. Ли мун опра ти и исе ћи на
ко лу то ве, па на по ло ви не и до да ти шљи ва ма. До да ти и ци мет и ва нил ше ћер.
На ста ви ти са ку ва њем уз ме ша ње све док се не бу де ви део траг вар ја че на
дну шер пе. Си па ти у то пле те гле. За тво ри ти и окре ну ти те глу на по кло пац
не ко ли ко ми ну та.

Сок од
ја бу ке и 
шар га ре пе

Са стој ци: 1 кг на-
ки се лих ја бу ка, 600 гр
шар га ре пе, 1,2 кг ше-
ће ра, 4 л во де, 3 ли мун-
ту са.

На чин при пре ме:

ја бу ке очи сти ти, исе ћи
на кри шке и ску ва ти. То
исто ура ди ти са шар га-
ре пом. Ја бу ке и шар га-
ре пу охла ди ти, па са-
мле ти (ако је по треб но,
до да ти ма ло во де у ко-
јој су се ку ва ле). У ве ћи
ло нац си па ти во ду, до-
да ти ше ћер и мле ве не
ја бу ке и шар га ре пу. Пу-
сти ти да про ври, па ку-
ва ти 15-так ми ну та. Ка-
да се про хла ди, до да ти
ли мун тус. Про ме ша ти
да се ис то пи, си па ти у
фла ше и до бро за тво-
ри ти.
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Сигурност (4)
Ан ти ви ру сна за-

шти та је је дан од 
нај ва жни јих си гур-
но сних про гра ма 
на ра чу на ру. Без 
об зи ра на све прет-

ход но опи са не функ ци о нал но сти Win dow sa 7, оне су са мо до пу-
на за ан ти ви ру сни софт вер, без ко јег не ма пра ве за шти те на шег 
си сте ма. За при каз ан ти ви ру сног софт ве ра смо се од лу чи ли за 
NOD32 ком па ни је Eset, ка ко је ра ни је ре че но. NOD32 је по у здан 
ан ти ви рус, за у зи ма ма ло си стем ске ме мо ри је и вр ло бр зо ра ди, 
па га мо же мо ви де ти на све ве ћем бро ју ра чу на ра код нас и у 
све ту. NOD32 нас шти ти од свих вр ста по зна тих мал ве ра (као 
што су ви ру си, цр ви, тро јан ци, spywa re, ad wa re, ro ot kit), али и од 
ве ли ког бро ја не по зна тих прет њи.

На кон ин ста ла ци је, при ме ти ће мо у до њем де сном углу таск-
ба ра Win dow sa 7 зе ле ну NOD32 ико ни цу у об ли ку ока. Све 
вре ме док је ра чу нар укљу чен, NOD32 не при мет но, ве ли ком 
бр зи ном про ве ра ва сва ки фајл ко ји по кре не мо ка ко би на шао 
и укло нио мал вер. Исто се до га ђа и ка да ко ри сти мо Ин тер нет, 
про ве ра ва мо по шту, ста вља мо CD, DVD или USB fl ash у наш ра-
чу нар – NOD32 ће увек про ве ри ти фајл и укло ни ти мал вер ако 
га про на ђе. Ова кве ауто мат ске про ве ре се на зи ва ју ске ни ра ње у 
ре ал ном вре ме ну (Real–Ti me Scan). Ка да са ми же ли мо да по кре-
не мо ске ни ра ње, то ће мо ура ди ти ске ни ра њем на зах тев (On–

De mand Scan). NOD32 мо же мо нај бр же по кре ну ти дво кли ком 
на ико ни цу зе ле ног ока у до њем де сном углу таск ба ра. Глав ни 
про зор је по де љен у два де ла – с ле ве стра не се на ла зе оп ци је, а 
са де сне опис ода бра не оп ци је и ко ман де за по кре та ње функ ци-
ја про гра ма. На ле вој стра ни глав ног екра на мо же мо ви де ти:

1. Pro tec tion sta tus – омо гу ћа ва нам да ви ди мо да ли је за шти-
та у ре ал ном вре ме ну ак тив на (зе ле на бо ја зна чи да је све у ре ду, 
док цр ве на зна чи да за шти та не функ ци о ни ше или да је по треб-
на ин тер вен ци ја ко ри сни ка);

2. Com pu ter Scan – ову оп ци ју би ра мо ка да же ли мо да са ми 
по кре не мо ске ни ра ње на шег ра чу на ра;

3. Up da te – са др жи оп ци је за ажу ри ра ње ба зе са де фи ни ци-
ја ма мал ве ра;

4. Se tup – би ра мо ка да же ли мо да про ме ни мо ни во за шти те 
на шег ра чу на ра;

5. To ols – ова оп ци ја да је при ступ лог фај ло ви ма, ка ран ти ну, 
пла не ру и SysIn spec to ru и би ће при ка за на са мо ако је ак ти ви ран 
Advan ced mo de (за на пред ни је ко ри сни ке);

6. Help and Sup port – при ступ хeлп фај ло ви ма, ба зи зна ња, 
Ese to vom ин тер нет сај ту и фор му ла ру за упит по др шци.

NOD32 ин тер фејс мо же ра ди ти на два на чи на:
1. Stan dard – при ка зу је ве ћи ну уоби ча је них оп ци ја;
2. Advan ced – при ка зу је To ols став ку у ме ни ју, као и дру ге до-

дат не оп ци је.
Про ме на се вр ши ка да клик не мо на оп ци ју Chan ge… у са мом

дну глав ног про зо ра.

Ка ко ко ри сти мо NOD32 ан ти ви рус?
Пре све га, тре ба да се уве ри мо кад укљу чи мо ра чу нар да је за-

шти та у ре ал ном вре ме ну увек ак тив на. Ако је NOD32 ико ни ца
у до њем де сном углу екра на цр ве не или на ран џа сте бо је, тре ба
да дво кли ком на њу по кре не мо NOD32. Ка да клик не мо на Pro-

tec tion Sta tus на ле вој стра ни про зо ра, на де сној ће мо ви де ти
да ли је за шти та у ре ал ном вре ме ну ак тив на и ако ни је, линк на
ко ји тре ба да клик не мо да је по но во ак ти ви ра мо.

Сле де ће што тре ба да ура ди мо је да се уве ри мо да је NOD32

ажу ран. Клик не мо на ле вој стра ни на Up da te и по гле да мо на де-
сној по ло ви ни про зо ра ста тус.

Ако NOD32 ни је мо гао да из вр ши ажу ри ра ње, при ка за ће по ру ку

Vi rus sig na tu re da ta ba se up da te fa i led. Кли ком на Up da te vi rus sig-

na tu re da ta ba se NOD32 ће по кре ну ти про це ду ру за ажу ри ра ње.
Ако ни на кон ин тер вен ци је NOD32 не ће да се ажу ри ра, клик не мо
на Tro u bles ho ot up da te is sue и пра ти мо да ља упут ства. Кли ком на
оп ци ју User na me and Pas sword se tup мо же мо у сва ком тре нут ку
уне ти ко ри снич ко име и ло зин ку ко је смо до би ли при ли ком ку по-
ви не ли цен це, а без ко јих ажу ри ра ње ба зе ни је мо гу ће. До бра је
прак са да од мах на кон ин ста ла ци је NOD32, а ка сни је и у од ре ђе-
ним вре мен ским ин тер ва ли ма (јед ном у де се так или пет на ест да на)
вр ши мо ске ни ра ње ра чу на ра – On-De mand Scan.

Ске ни ра њем упра вља ју NOD32 скен про фи ли – прет ход но за-
пам ће на по де ша ва ња ко ја де фи ни шу шта ће NOD32 ске ни ра ти
(фај ло ве, email фај ло ве, ар хи ве и слич но), где ће ске ни ра ти (hard
disk, USB, CD/DVD, fl oppy итд.), шта да ра ди ка да де тек ту је мал-
вер и та ко да ље.

ESET NOD32 Antivirus
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пројекти

Ви ше од сто ти ну про гра ма Ре пу блич-
ког за во да за со ци јал ну за шти ту на-
ме ње но је ра зним со ци јал ним гру па-

ма а, пре све га, ра ду са мар ги на ли зо ва ним
и ис кљу че ним гру па ма. Нај ма њи број тих
про гра ма на ме њен је оној гру па ци ји ко ја
тре ти ра про блем ста ре ња и ста ро сти, што
је у при лич ном не скла ду са де мо граф ским
по ка за те љи ма у Ср би ји, ка же за „Глас оси-
гу ра ни ка“ Жи во рад Га јић, ди рек тор Ре пу-
блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту. До-
да је, ипак, да се овим про бле мом ба ве и
дру ге обла сти дру штва, по пут здрав ства на
при мер.

− Кон курс за акре ди та ци ју про гра ма је
пер ма нент но отво рен од мо мен та ка да смо
ус по ста ви ли си стем акре ди та ци је и ка ко
ко ја аутор ска гру па кон ци пи ра па кет обу ке,
та ко се он по ја ви у За во ду, а ми га об ра ђу-

је мо за Од бор за акре ди та ци ју, ко ји во ди
проф. Сне жа на Ме дић са Фи ло зоф ског фа-
кул те та – ка же Жи во рад Га јић.

Ве ли ки број про гра ма со ци јал не за шти те
ба зи ран је на прин ци пу де ин сти ту ци о на ли-
за ци је сме шта ја де це са по себ ним по тре ба-
ма, као и од ра слих.

− Још пре осам или де вет го ди на про мо ви-
сан је циљ да што ма ње гра ђа на, без об зи ра
да ли је реч о де ци или од ра сли ма, бу де сме-
штен у не ке ин сти ту ци је. Чи ни се да се на том
пла ну де ша ва ве ли ки пре о крет не са мо из
угла за шти те де це са смет ња ма у раз во ју или
мла дих са ин ва ли ди те том, већ се и код дру-
гих циљ них гру па бе ле же ве ли ки ре зул та ти.
У на шим до мо ви ма за де цу без ро ди тељ ског
ста ра ња са да је оста ло ја ко ма ло де це. Нај ве-
ћи број, њих пре ко пет хи ља да, на ла зи се у
по ро дич ном сме шта ју − ис ти че Га јић.

Он на по ми ње да су те по ро ди це про шле
прет ход ну обу ку и про ве ру и под стал ном
су по др шком мре же цен та ра за по ро дич-
ни сме штај, ко јих тре нут но у Ср би ји има
пет. Оче ку је се фор ми ра ње још три у Вој-
во ди ни и та ко ће би ти ство ре на мре жа од
де се так цен та ра ко ји ће би ти по др шка по-
ро ди ца ма у кон ти ну и те ту ус по ста вља ња
раз вој них по тре ба де це ко ја се на ла зе на
сме шта ју.

Осим то га, ра ди се и на дру гим про це си-
ма, по пут из ме шта ња де це из до ма у Ку ли-
ни код Алек син ца и њи хо вог пре ме шта ња
у дру ге сре ди не у ко ји ма се ус по ста вља ју

та ко зва не ма ле за јед ни це, где њих пе то ро-
ше сто ро жи ви у пот пу но дру га чи јем ам би-
јен ту не го у до му, и ту се они за пра во при-
пре ма ју да што пре за поч ну са мо стал ни жи-
вот, оно ли ко ко ли ко је то ре ал но и у скла ду
са еко ном ским мо гућ но сти ма зе мље и са
раз во јем ко ји та де ца по стиг ну у дру га чи јим
усло ви ма у од но су на ин сти ту ци о нал не.

Жи во рад Га јић ве ру је да та ква де ца по сле
жи во та у из ме ње ној сре ди ни мо гу да за-
поч ну са мо стал ни жи вот.

− Ми већ има мо у не ко ли ко гра до ва раз-
ви је ну услу гу „ста но ва ње уз по др шку“ за
осо бе са ин ва ли ди те том. У Бе о гра ду по сто-
ји гру па од пре ко 20 мла дих љу ди ко ји су
иза шли из уста но ве у Срем чи ци, из нај ми ли
је дан стам бе ни про стор и, уз по др шку гра да
Бе о гра да, са мо стал но жи ве већ 4-5 го ди на,
по твр ђу ју ћи да је та ко не што мо гу ће, али и
да је то ин ди ви ду ал но и да ће би ти и оних
ко ји не ће мо ћи да пот пу но бу ду укљу че ни
у жи вот за јед ни це. Али, све оно што пре ла-
зи ни во мар ги на ли зо ва но сти и ис кљу че но-
сти је ко рак ви ше у прав цу ин те гра ци је и
ства ра ња ам би јен та да ти мла ди љу ди сво је
спо соб но сти ис ко ри сте на нај бо љи мо гу ћи
на чин − ка же Га јић.

А што су они са мо стал ни ји, то је сте пен
над зи ра ња и кон тро ле ма њи. По др шка је
ин ди ви ду а ли зо ва на и пра ти се по сред-
ством цен та ра за со ци јал ни рад, али ту су
и не вла ди не ор га ни за ци је, при ват ни ци и
дру ги де ло ви си сте ма. У Ср би ји је до са да
раз ви је но пре ко 420 раз ли чи тих ло кал них
услу га, ме ђу ко ји ма је нај ве ћи број днев-
них бо ра ва ка за мла де и де цу оме те ну у
раз во ју.

Љи ља на Ми лен ко вић

АК ТИВ НО СТИ ЦЕН ТА РА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД
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Ста но ва ње 
уз по др шку



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. август 2012. 17

Пли вач ки ма ра тон Ја рак − 
Ша бац на Са ви, Хај дуч ке ве че ри 
на Дри ни, Чи ви ја шка бу би ја да 
и Ша бач ки лет њи фе сти вал на 
Ста ром Гра ду, оку пи ли су и овог 
ав гу ста ви ше де се ти на хи ља да 
зна ти жељ ни ка ко ји су ужи ва ли 
у бес плат ној за ба ви.

На 43. пли вач ком ма ра то ну, 
ко ји се ор га ни зу је у знак се ћа-
ња на марш ви ше хи ља да ло го-
ра ша од Шап ца до Јар ка у Дру-
гом свет ском ра ту, ове го ди не су 
три јум фо ва ли Иван Афа не вич 
и Ол га Ко зи дуб, так ми ча ри из 
Ру си је. Тра ди ци о нал на спорт-
ска при ред ба је оку пи ла 39 
так ми ча ра из 17 зе ма ља, а док 
су ма ра тон ци пли ва ли вре лом 
Са вом, на ци љу, код Ста рог гра-
да, за ви ше хи ља да по се ти ла ца 
ор га ни зо ва но је низ спорт ских 
так ми че ња у во ди и на пе ску.

На 12. по ре ду Чи ви ја шкој 
бу би ја ди де фи ло ва ло је око 
сто ти ну ста рих „бу ба”. Нај ви ше 

па жње је иза звао де фи ле ша-
бач ким ули ца ма.

− Мој ауто је стар 45 го ди на, 
али ме ни кад ни је из дао. Пу-
ту јем и на ду же де сти на ци је, 
а за хва љу ју ћи ова квим ма ни-
фе ста ци ја ма упо зна јем љу де и 
ла ко про на ла зим де ло ве иако 
се ова кав мо дел одав но не про-
из во ди − ре као је Гри го ри је Си-

мо но вић, вла сник нај ста ри јег
олд тај ме ра.

На Дри ни, у Цр ној Ба ри код
Бо га ти ћа, 44. пут је иза бран хај-
дуч ки ха рам ба ша, на ту ри стич-
кој при ред би Хај дуч ко ве че. Као
и про шле го ди не, са бљу ди ми-
ски ју ко ја се уру чу је ха рам ба ши
као нај спрет ни јем у над ме та њу у
ско ку у вис пре ко па ња, пе ња њу

уз др во, бор би на брв ну, ско ку у
даљ и ба ца њу ка ме на с ра ме на, у
Са лаш Цр но бар ски је од нео сту-
дент ве те ри не Ми лош Пе лић.

Фи ја ке ри са упрег ну тим не-
мир ним ко њи ма, оки ће ни ве зе-
ним пе шки ри ма, са мла ди ћи ма и
де вој ка ма у на род ним но шња ма
де фи ло ва ли су кроз ет но ком-
плекс у Со вља ку при ка за ју ћи ста-
ре свад бе не оби ча је. Мла ден це су
ове го ди не глу ми ли Ма ри ја Ра до-
ва но вић и Мар ко Илић, чла но ви
фол клор ног ан сам бла „Ђи до”.

Де се ти Ша бач ки лет њи фе-
сти вал на твр ђа ви Ста ри град
оду ше вио је мла ђу пу бли ку
број ним кон цер ти ма одр жа ним
од 7. до 12. ав гу ста. На сту пи ло
је не ко ли ко вр ло по пу лар них
бен до ва из Ср би је и су сед них
ре пу бли ка, као и не ки не а фир-
ми са ни. А за го сте из уда ље них
кра је ва ор га ни зо ван је и бес-
пла тан камп на твр ђа ви.

Д. Гру јић

Ма ни фе ста ци ја ко ја про мо ви ше бра-
зил ску кул ту ру „Да ни Бра зи ла – Но-
во сад ски сам ба кар не вал“ одр жа на

је тре ћи пут у Но вом Са ду, уз уче шће број-
них го сти ју из зе мље и ино стран ства.

На кон пот пи си ва ња при ступ ни це у Асо-
ци ја ци ју Европ ских кар не вал ских гра до-
ва, Но ви Сад је и зва нич но по стао је дан од
њих.

А то ком три да на тра ја ња Да на Бра зи ла,
де ца, мла ди и ста ри ји Но во са ђа ни, на ра-

ди о ни ца ма у Пе тро ва ра дин ској твр ђа ви,
Град ској пла жи „Штранд“ и у про сто ри ја ма
КУД „Све то зар Мар ко вић“ учи ли су сам бу,
му зи ци ра ње на уда раљ ка ма и бра зил ску
бо ри лач ку ве шти ну ка пу е ру. У ве чер њим
са ти ма одр жа ни су кон цер ти аутен тич не
бра зил ске му зи ке, уз уче шће му зи ча ра из
ове ла ти но а ме рич ке зе мље, Ср би је, Ита-
ли је, Ма ђар ске и Хр ват ске. Да не Бра зи ла
обе ле жи ла су и ин те ре сант на пре да ва ња и
про јек ци је не ко ли ко фил мо ва.

Глав ни до га ђај ове кул тур не ма ни фе-
ста ци је ипак је би ла ве ли ка кар не вал ска
по вор ка са број ним уче сни ци ма из Но-
вог Са да и дру гих кра је ва Ср би је, али и
из Фин ске и још не ких зе ма ља. Уз зву ке
сам бе ле пр ша ве пле са чи це у ко сти ми ма
од пер ја про шле су ули ца ма гра да и ра до-
зна лим и за плес рас по ло же ним су гра ђа-
ни ма за тре ну так пре не ле ам би јент и дух
Бра зи ла.

Д. Ко раћ

БО ГА ТА ТУ РИ СТИЧ КА ПО НУ ДА У ШАП ЦУ И ОКО ЛИ НИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ВРЕ ЛИ АВ ГУСТ

Ма ра тон ци, „бубе” и рок фе сти вал

ЗВУ ЦИ БРА ЗИ ЛА У НО ВОМ СА ДУ

Сви на самбу и босанову
ФОТО: И. Митровић
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погледи

Мо дер на ме ди ци на
у рас ко ра ку из ме ђу
соп стве них до ме та
и но вих иза зо ва
на ста лих по ве ћа ва њем
бро ја љу ди са
ви ше стру ким
здрав стве ним
про бле ми ма

Ко ли ко пу та сте ста ја ли у ре-ККду у апо те ци и у не ве ри циККгле да ли осо бу ис пред се беКК
ка ко ста вља на пулт чи тав на ра-
мак ре це па та. Бо же, ко ће све
то да по пи је, за пи та ли би сте се.
Име на на ку ти ји ца ма ма ње ви ше
по зна та, та бле те про тив ра зних
хро нич них обо ље ња, ви со ког
при ти ска, ср ча них бо ле сти, ди ја-
бе те са, аст ме, па не ко сред ство
за сми ре ње, а обич но се и до ку пи
не ки од пре пра та ко ји се оба ве-
зно пре по ру чу ју а не пре пи су ју,
по пут фа мо зног аспи ри на.

Све у све му, тор ба се на пу ни
као у са мо у слу зи, што је по ре ђе-
ње са свим при клад но јер су ле ко-
ви одав но до би ли ста тус ро бе.

Да не бу де за бу не, ни је ово га
пу та реч о нео д го вор ним па ци-
јен ти ма ко ји на сво ју ру ку узи-
мју све и сва шта и не по треб но
го ми ла ју кућ не за ли хе. То је те-
ма за се бе, али са да је у пи та њу
не што још го ре и опа сни је.

Љу ди објек тив но је су бо ле-
сни, има ју по не ко ли ко ди јаг но-
за, а не ма ко да их ле чи на пра-
ви на чин. Осим што је за ова ква
ста ња ви ше стру ких хро нич них
про бле ма из на шла аде ква тан
из раз, мул ти мор би ди тет, мо-
дер на ме ди ци на не ма пра ви
од го вор, ни ти се сна ла зи у си-
ту а ци ји ко ја уме сто ше мат ског
при сту па зах те ва па жљи во и
опре зно ба лан си ра ње.

Исто вре ме но, обо ље ва ње од
ве ћег бро ја хро нич них бо ле сти
свр ста но је у раз ви је ном све ту у
је дан од ениг ма тич них, при том
ра сту ћих про бле ма на ко ји ма
се огле да ју све ра њи во сти са-
вре ме ног (та ко зва ног за пад-
њач ког) при сту па ле че њу.

Аме рич ки Цен тар за кон тро лу
и пре вен ци ју бо ле сти ле тос је тим

по во дом об ја вио упо зо ра ва ју ћи 
из ве штај на во де ћи ка ко је то-
ком про те кле де це ни је до шло до 
при мет ног ско ка бро ја ста ри јих 
осо ба са умно же ним „хро нич ним 
ста њи ма”, и тај не га тив ни по мак је 
ви дљив у свим ра сним, ет нич ким 
и со ци јал ним ка те го ри ја ма, пре-
нео је „Њу јорк тајмс”.

Ме ђу ста ри ји ма од 65, сва ки 
пе ти (21 од сто) па ти исто вре ме-
но од хи пер тен зи је и бо ле сти 

ср ца, го то во сва ки ше сти (15 
од сто) уз по ви ше ни крв ни при-
ти сак има и ше ћер ну бо лест, а 
сва ки де се ти (11 од сто) по ред 
про бле ма са при ти ском бо ри се 
и са кар ци но мом.

Де це ни ју ра ни је све те про-
цент не вред но сти би ле су ни же. 
Тре нут но, чак 45 од сто ста ри јих 
од 65 има две или ви ше бо ле сти 
(ср це, ем фи зем, аст ма, бу бре-
зи…), док је пре де сет го ди на 
та квих па ци је на та би ло 37 од-
сто.

Ти па ци јен ти узи ма ју ви ше ле-
ко ва, иду че шће код ле ка ра, мо-
ра ју да бу ду хо спи та ли зо ва ни и 
ја ко мно го ко шта ју и се бе и др-

жа ву, пи ше њу јор шки днев ник.
Ни је, на жа лост, сва не во ља у 

то ме. Ве ли ке те шко ће, по не кад 
и прак тич но не ре ши ве си ту-
а ци је ле же у чи ње ни ци да ле-
че ње јед не бо ле сти при ме ном 
од го ва ра ју ћег ле ка иза зи ва по-
гор ша ње дру ге.

У том по гле ду го то во школ ски 
при мер пред ста вља аспи рин ко-
ји се и да ље сма тра су ве ре ним 
пра те ћим ме ди ка мен том у слу ча-

ју ко ро нар не бо ле сти јер по ма же 
спре ча ва њу згру ша ва ња кр ви (те 
се сто га пре по ру чу је сва ко днев но 
узи ма ње), али исто вре ме но мо же 
да бу де узрок те шких и по жи вот 
опа сних кр ва ре ња код обо ле лих 
од чи ра на же лу цу.

Ако се овим две ма до да ју и 
дру ге, са свим мо гу ће и че сте 
бо ле сти, по го то во код ста ри је 
по пу ла ци је (ди ја бе тес, ка та рак-
та, осте о по ро за), ни је те шко 
за ми сли ти шта на ста је у ор га-
ни зму од ме ша ви не ме ди ки а ме-
на та ко је је па ци јент при си љен 
да узи ма, а ко је „Њу јорк тајмс” 
на зи ва „збу њу ју ћим, ску пим 
кок те лом”.

Лист опи су је 84-го ди шњу па-
ци јент ки њу ко ја пи је 13 та бле та 
сва ког да на. Пре пи су ју их раз-
ли чи ти ле ка ри, за раз ли чи та 
ста ња, а Ме ри Ти не ти, спе ци-
ја лист ки ња ге ри ја три је са уни-
вер зи те та Јејл, тим по во дом 
кон ста ту је да глав ни про блем 
ле жи у не до стат ку не ко га ко би 
са гле дао це лу сли ку.

Јер оно што је до бро за су зби ја-
ње јед не бо ле сти уоп ште не мо ра 
да бу де до бро за са мог па ци јен та, 
а све док се ле че њу бу де при сту-
па ло као по прав ци по је ди них 
не ис прав них де ло ва те ла, уме сто 
као це ли ни људ ског ор га ни зма и 
би ћа, трет ман ће би ти дво се кли 
мач, а па ци јен ти ма не ће су штин-
ски би ти бо ље.

Упу ће ни се сла жу да су ле ка-
ри све сни ка ко ни је у ре ду да 
би ло ко узи ма 15 или 20 та бле та
днев но, али у не до стат ку си сте-
ма све о бу хват ног при сту па они 
на про сто за тва ра ју очи пред 
том чи ње ни цом и мно ги од њих 
сле по се др же свог сег мен та у 
ле че њу, или гру бо ре че но „свог 
де ла па ци јен то вог те ла”. Та ко 
се про блем ком пли ку је и усло-
жња ва, јер ће се упра во услед 
про ду жет ка људ ског ве ка и 
број мул ти пли ци ра них бо ле сти 
уве ћа ва ти.

Ра ни је, док су љу ди кра ће жи-
ве ли, ни су сти за ли, про стом би о-
ло шком не у мит но шћу, да се раз-
бо ле од све га што би их сна шло 
да су по жи ве ли. Са да се све то ме-
ња, а до дат ну за бри ну тост иза зи-
ва по да так да бо ле сти све че шће 
на па да ју и љу де сред њег до ба из-
ме ђу 45. и 64. го ди не ста ро сти.

Да нас их је 21 од сто са два
или ви ше хро нич них обо ље ња, 
а у прет ход ној де це ни ји би ло их
је са мо 16 про це на та. Све су то 
сиг на ли озбиљ ног упо зо ре ња 
и ја сан до каз да ме ди ци на ком-
пју те ра и елек тро ни ке мо же да 
бу де све моћ на при ус по ста вља-
њу ди јаг но зе, али ка да до ђе до 
ле че ња, оста је као но се ћи онај 
су штин ски од нос − чо век и ле-
кар. Без про ни ца ња у про блем 
ком плет ног ор га ни зма, не ма 
пра вог из ле че ња. То је ве ков на 
исти на ко ја се са мо по твр ђу је и 
у да на шњем вре ме ну чу да.

Д. Дра гић

ЛЕ КА РИ СВЕ ДА ЉЕ ОД ПА ЦИ ЈЕ НА ТА

Од бо ле сти не ви де бо ле сни ка
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Уси ту а ци ји ка да се у мно гим УУзе мља ма „сте же ка иш“, ка да УУдр жа ве за ки да ју на све му и УУ
сва че му не би ли урав но те жи ле 
де фи ци тар не бу џе те, са дру гог 
кра ја све та, из Ју жне Аме ри ке, 
не дав но је сти гла вест дру га чи је 
вр сте. Са ста но ви шта пен зи ја то-
ли ко нео бич на да из гле да не ве-
ро ват на.

У Ар ген ти ни, пре ци зни је у ње-
ном глав ном гра ду, Бу е нос Ај ре-
су, уве ли су спе ци јал не пен зи је 
за оста ре ле пи сце. Ар ген тин ска 
књи жев на тра ди ци ја ни је до ду-
ше ни до сад би ла ма ла: до вољ но 
је под се ти ти се са мо ње ног ли те-
рар ног џи на Хор хе Лу и са Бор хе-
са или по ме ну ти да су у глав ном 
гра ду ме ђу нај леп шим ло ка ли ма 
књи жа ре ко је ра де до по но ћи – 
али па жња ко ја се на овај на чин 
по све ћу је књи жев ни ци ма не сум-
њи во је им пре сив на.

Од ка ко је уве ден но ви про пис 
(2009), на спи ску при ма ла ца ових 
спе ци јал них пен зи ја је 80 име на. 
Њен из нос је око 900 до ла ра ме-
сеч но, али по што је она уства ри 
са мо по се бан до да так на већ по-
сто је ћа при ма ња, сво та ни је за не-
мар љи ва.

Глав на но вост је, ме ђу тим, 
за по че та ак ци ја да се пен зи је 
пи сци ма до де љу ју и на на ци о-
нал ном ни воу. Је дан од во де ћих 

ини ци ја то ра то га је пред сед ни ца 
Кри сти на Кирш нер Фер нан дез, 
ко ја је у ок то бру про шле го ди не 
на пред сед нич ким из бо ри ма из-
во је ва ла дру ги ман дат, а за ову 
ак ци ју има по др шку ве ћи не по-
ли тич ких пар ти ја.

Ини ци ја ти ва се об ја шња ва 
нео п ход но шћу да се „оја ча ва-
жан стуб дру штва“, а у скла ду је 
и са ге не рал ним трен дом – да 
Ар ген ти на, за раз ли ку од дру-
гих, со ци јал на да ва ња про ши-
ру је, уме сто да их сма њу је. По-
след њих го ди на на осно ву те 
фи ло зо фи је пен зи је је до би ло 
око два ми ли о на љу ди ко ји се 
ре дов ним ка на ли ма за то не би 
ква ли фи ко ва ли. Ко ли ко се та мо 
бри не о рас по ло же њу ма са, све-
до чи и чи ње ни ца да вла да има 
и про грам „Фуд бал за сва ко га“, 
ко јим пла ћа на док на ду за пре-
но се фуд бал ских утак ми ца да 
би на род мо гао да их гле да бес-
плат но.

Еко ном ски раст и у Ар ген ти ни 
се, ме ђу тим, успо ра ва, за хук та ва 
се и ин фла ци ја, па се по ста вља 
пи та ње да ли је ова ква ши ро ко-
гру дост одр жи ва на ду ги рок.

Пи сци, као и мно ги по сла ни ци 
ар ген тин ског пар ла мен та, ми сле 
да ипак је сте и да цео про грам 
има сми сла. По го то во што би се 
и на ци о нал не пен зи је за пи сце, 

по мо де лу Бу е нос Ај ре са, до де-
љи ва ле под стрикт ним усло ви-
ма. У пре сто ни ци, по тен ци јал ни
при ма лац мо ра на и ме да има нај-
ма ње 60 го ди на и да су му ре но-
ми ра не из да вач ке ку ће об ја ви ле
бар пет књи га (то зна чи да они ко-
ји су са ми из да ва ли сво ја де ла не
ис пу ња ва ју усло ве). Та ко ђе, ово
ва жи са мо за књи жев ни ке: ро ма-
но пи сце, при по ве да че и пе сни ке.
Пу бли ци сти и ауто ри струч них
књи га из би ло ко је обла сти ни су
об у хва ће ни.

Из у зет но, ову пен зи ју мо же да
за тра жи и не ко ко ни је ис пу нио
услов од нај ма ње пет књи га: у
том слу ча ју ње гов слу чај раз ма-
тра по себ на ко ми си ја, у ко јој се-
де и пред став ни ци ар ген тин ског
удру же ња књи жев ни ка (ко је да-
нас има око 800 чла но ва), као и
де ле га ти ка те дре за књи жев ност
Бу е нос Ај рес уни вер зи те та. Пра-
ви ло је да не до ста так кван ти те та
мо же да се на док на ди ква ли те-
том, што по твр ђу ју зва нич не књи-
жев не на гра де.

По се бан услов је и да је кан ди-
дат за ову пен зи ју жи вео и ра дио
у глав ном гра ду нај ма ње 15 го ди-
на. Об ја вље не књи ге, на рав но,
тре ба да бу ду на шпан ском или
не ком од је зи ка ар ген тин ских
до мо ро да ца. А кад се сви ови
усло ви ис пу не, он да се пен зи ја

од ре ђу је при ме ном чи та вог ни за
кри те ри ју ма, ко ји узи ма ју у об зир
и тре нут но ма те ри јал но ста ње
кан ди да та. Све у све му, иде ја је да
књи жев ни ци у по зним го ди на ма
као пен зи о не ри не жи ве ло ши је
од бив ших др жав них чи нов ни ка.

− Ми ра ди је то не на зи ва мо
пен зи јом, већ суб вен ци јом у знак
при зна ња за књи жев на по стиг-
ну ћа − об ја сни ла је ову пен зи ју у
„Њу јорк тај мсу“ пе сни ки ња Гра-
ци је ла Ара оз (60), ина че пред-
сед ни ца по ме ну тог ар ген тин ског
удру же ња књи жев ни ка.

Ову „књи жев ну“ пен зи ју при-
ма ју и пи сци ко ји ни су баш мно го
по зна ти из ван Ар ген ти не. А што
се ти че пла на да се овај про грам
по диг не на на ци о нал ни ни во, као
но ви кри те ри јум се по ми ње ми-
ни мум од 20 го ди на „књи жев ног
ра да“. Но во је и да би на на ци о-
нал ном ни воу књи жев на пен зи је
би ла три пу та ве ћа од ре дов не –
чак 3.000 до ла ра ме сеч но.

По ли ти чар ко ји „гу ра“ овај
пред лог је Кар лос Хе лер, ли дер
Пар ти је со ли дар но сти, ста ри са-
ве зник пред сед ни це Кирш нер.
По ње го вом обра зло же њу, реч је
о „кре а тив ним по је дин ци ма ко ји
до при но се дру штве ном бо гат-
ству на на чин ко ји је те шко кван-
ти фи ко ва ти“.

М. Бе кин

НО ВИ АР ГЕН ТИН СКИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕТ

Пен зи је за оста ре ле пи сце

Прак са
ко ју је

пр ви
увео

Бу е нос
Ај рес
тре ба

да по ста не
но ви

стан дард
у зе мљи

Књижара 

у Буенос 

Ајресу
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На под руч ју гра да За је ча ра кра јем
ју ла одр жа на су два бал кан ска фе-
сти ва ла тра ди ци о нал не кул ту ре.

У се лу Ве ли ка Ја си ко ва, на пу ту За је чар
- Не го тин, одр жан је дру ги Бал кан ски фе-
сти вал кул ту ре Вла ха. По ред до ма ћи на,

чла но ва КУД „Мла дост” из Ве ли ке Ја си-
ко ве, на сту пи ла су три ти моч ка дру штва:
КУД „Мо кра ње” из Мо кра ња (Не го тин),
КУД „Де ли Јо ван” из Цр нај ке (Мај дан пек)
и КУД „Пе тар Ра до ва но вић” из Зло та (Бор).
Уче ство ва ле су и три ино стра не гру пе: из
Тр мо ста ња код Ско пља, из Ру му ни је и из
Бу гар ске. Ор га ни за то ри овог фе сти ва ла
би ли су Цен тар за кул ту ру За је ча ра, Ме сна
за јед ни ца Ве ли ка Ја си ко ва и На ци о нал ни
са вет Вла ха.

Дру го де ша ва ње – XXIX фе сти вал ин стру-
мен тал не тра ди ци је Бал ка на по чео је мај-
стор ском ра ди о ни цом за из ра ду древ ног
ин стру мен та ка ва ла, про фе со ра Вла ди ми-
ра Ве лич ко ва из Бу гар ске, у Ра дул бе го вом
ко на ку у За је ча ру. Ра ди о ни ца је тра ја ла
три да на, а дру гог да на фе сти ва ла у Гр ља-
ну је ор га ни зо ва на из ло жба ме да, про из-
во да од ме да и пче лар ске опре ме. Уве че
је на пла тоу ис пред До ма кул ту ре, по сле
ве че ри бал кан ске кул тур не тра ди ци је, из-

ве ден ре ви јал ни про грам фол клор них ан-
сам ба ла из За је ча ра и Ру му ни је.

Тре ћег да на у ре ви јал ном про гра му на
пла тоу До ма кул ту ре у Гр ља ну на сту пи ли
су по ла зни ци ра ди о ни це за тра ди ци о-
нал но пе ва ње Цен тра за кул ту ру За је ча-
ра, КУД „Абра ше вић” из Шап ца и Ду вач ки
ор ке стар „Злат не тру бе” из Кња жев ца. По-
кро ви тељ Фе сти ва ла би ли су град За је чар
и Ми ни стар ство кул ту ре Ре пу бли ке Ср би-
је, а ор га ни за то ри Цен тар за кул ту ру За је-
ча ра и МЗ Гр љан.

М. Слав ко вић
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Во жња би ци кла − због то га
што се њи ме бр же сти же не-
го пе ши це, а уз то још мо же да
се по не се и ве ћи те рет не го у
ру ка ма, или из здрав стве них
по тре ба, или не ких дру гих раз-
ло га – увек је де ло твор на. У 
ки кинд ској оп шти ни ве ли ки је
број вла сни ка би ци ка ла, а још
ви ше во за ча јер је дан дво точ-
каш ко ри сти по не ко ли ко чла-
но ва до ма ћин ства док оба вља ју
сва ко днев не по сло ве. И по љо-
при вред ни ци „за ја шу“ би цикл
па за пу ца ју у атар да оби ђу сво-
је њи ве.

У вре ме ни ма ка да су бен зин
и дру га по гон ска го ри ва ску па,
рет ко ко „па ли“ ко ла, по го то во
за кра ће ре ла ци је.

Мно го број ни пен зи о не ри у
овој вој во ђан ској оп шти ни су се

са свим осло ни ли на би цикл, че-
сто на онај исти ко јим су се не-
кад од во зи ли на по сао. Не ки се 

до слов но и осла ња ју на ње га, с 
об зи ром да гу ра ју ћи би цикл не 
мо ра ју да упо тре бља ва ју ме-

ди цин ска по ма га ла. Ипак, мно-
ги ве те ра ни ра да се при се ћа ју
до ба ка да су фа бри ке и ве ли ке
рад не ор га ни за ци је има ле соп-
стве ни тран спорт за пре воз за-
по сле них до рад них ме ста и од
по сла до ку ће по сле од ра ђе ног
рад ног вре ме на. Та да су би цикл
ко ри сти ли са мо у сло бод ном
вре ме ну.

Да Ки кин ђа ни оста ју вер ни
би ци клу го во ри по да так о ве-
ли ком про ме ту овог во зи ла на
но жни по гон. По ред про дав ни-
ца, и Оп штин ско удру же ње пен-
зи о не ра у Ки кин ди снаб де ва
сво је чла но ве би ци кли ма, што
је нај ва жни је − на бес ка мат ни
ше сто ме сеч ни кре дит. Са мо у
пр вом по лу го ди шту ове го ди не
ис по ру чи ло је 35 ко ма да.

С. За ви шић

МНО ГИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ У КИ КИНД СКОЈ ОП ШТИ НИ СВА КО ДНЕВ НО ВО ЗЕ БИ ЦИКЛ

Ем ште ди, ем здра вља вре ди

ЗА ЈЕ ЧАР

Два фе сти ва ла
тра ди ци о нал не 
кул ту ре

Мно штво би ци ка ла ис пред До ма пен зи о не ра у Ки кин ди

Инструмент кавала

Фестивал културе Влаха
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Удру же ње ин ва ли да ра да и ин ва лид ских
пен зи о не ра Ле сков ца не дав но је иза бра ло
но во ру ко вод ство на че лу са пред сед ни ком
Јо си фом Или ћем, ко ји је де се так го ди на ак-
ти ван у овој ор га ни за ци ји. Илић ис ти че да
је же ља ру ко вод ства да се по мог не свим
чла но ви ма, а на ме ра је и да се део члан ства
ма ло ви ше ак ти ви ра.

− Име но ван сам за пред сед ни ка удру же-
ња са ме ста пред сед ни ка Скуп шти не, јер је
ра ни ји пред сед ник Љу бо мир Сто ја но вић
под нео остав ку из здрав стве них раз ло га.
Удру же ње има 6.200 чла но ва, ме ђу ко ји ма
је око 5.200 ак тив них, јер пла ћа ју чла на ри-
ну ко ја из но си 250 ди на ра за го ди ну да на.
По ло ви на тих сред ста ва ула же се у тзв. по-
смрт ни фонд – ка же Илић.

Пре ма оце ни чел них љу ди удру же ња,
ма те ри јал не при ли ке чла но ва су не по вољ-
не, мно ги су уса мље ни и за то се ор га ни зу ју
број на дру же ња, а по след ње је би ло не дав-
но на Вла син ском је зе ру.

− По сред ством тр го вин ских мре жа пру-
жа ли смо по моћ члан ству у на мир ни ца ма,
а ак тив ни смо и у Спорт ском цен тру, где су
на чи чла но ви при сут ни го то во сва ког да-
на – ис ти че Јо сиф Илић, но ви пред сед ник
ле ско вач ких ин ва ли да ра да и ин ва лид ских
пен зи о не ра.

У овом удру же њу на гла ша ва ју да се су-
о ча ва ју и са про бле мом сме шта ја јер са
Град ском ор га ни за ци јом пен зи о не ра већ
не ко ли ко го ди на во де суд ски спор око про-
сто ри ја ко је са да ко ри сте. Д. Ко цић

Ово го ди шњи „Рум фест”, 
одр жан 2. ав гу ста на 
Град ском тр гу у Ру ми, 

оку пио је не ко ли ко хи ља да по-
се ти ла ца. Отво рио га је Го ран 
Ву ко вић, пред сед ник рум ске 
оп шти не, а ње го во одр жа ва ње 
у окви ру „Кул тур ног ле та” по мо-
гао је По кра јин ски се кре та ри јат 
за при вре ду.

Ову ту ри стич ко-при вред ну 
ма ни фе ста ци ју обе ле жи ли су 
Вин ска ули ца, Ба зар кре а тив но-
сти, мод на ре ви ја и кон церт по-
зна тог вој во ђан ског умет ни ка 
Звон ка Бог да на.

У цен тру Ру ме пред ста ви ли су 
се ви на ри са ју жних и се вер них 
об ро на ка Фру шке го ре, али и из 
дру гих де ло ва Ср би је. Ту су би-
ли и про из во ђа чи и пре ра ђи ва-
чи ме са на вој во ђан ски на чин, 
ко ји су по ну ди ли сво је спе ци ја-
ли те те на про бу и про да ју. По се-
ти о ци су мо гли да де гу сти ра ју 
ви но и да про ба ју шун ку, ко ба-
си це, сла ни ну...

У Ру ми су то га да на би ли и 
чла но ви Удру же ња европ ски 
вин ски ред ви те зо ва „Све ти Ге-
ор ги је”, ко ји про мо ви шу све-

тост ви на и уме ре ност у пи је њу. 
Ово удру же ње, са се ди штем у 
Аустри ји, осно ва но је у 15. ве ку 
и оку пља око 4.000 чла но ва.

– Пре 20-30 го ди на у ка фа ни 
се по ру чи ва ло „до не си ли тру 
бе лог и ки ло со де”... То га ви ше 

не ма јер се да нас пи ју ква ли тет-
на ви на. Грч ки фи ло зоф је ре-
као да је пр ва ча ша за здра вље, 
дру га за љу бав и за до вољ ство, 
тре ћа за до бар сан, че твр та је за 
ло ше по на ша ње... сед ма за ту гу, 

а де се та за гу би так све сти. Ми
се за ла же мо за уме ре ност и за-
то на здра вља мо „у сла ву бо га и
у сла ву ви на” – ка зао је пред сед-
ник огран ка аустриј ског удру-
же ња, про кон зул ви тез Алек-
сан дар Ко јић.

На дру гом кра ју Град ског тр га
одр жан је Ба зар кре а тив но сти.
Из ла га чи су пред ста ви ли кул-
ту ру и тра ди ци ју љу ди са на ших
про сто ра и по ну ди ли ра зно-
вр сне упо треб не пред ме те из

свих обла сти при ме ње не умет-
но сти. Ру мља ни су мо гли да ку-
пе су ве ни ре, уни кат ну гар де ро-
бу, за тим мед, џе мо ве... И све то
по по вољ ним це на ма.

Ка да је, као у пе сми, „па ла ноћ
на рав ни Срем”, Звон ко Бог дан
и там бу ра ши раз га ли ли су ду-
шу не ко ли ко хи ља да љу би те ља
вој во ђан ске му зи ке ко ји су се
пред по ноћ, ис пу ње ни и за до-
вољ ни, раз и шли са „Рум фе ста”.

– За до вољ ни су и уче сни ци
и из ла га чи, а на ро чи то ми ко ји
смо ор га ни зо ва ли ма ни фе ста-
ци ју – ре као је за на ше но ви не
Бо шко Не го ва но вић из оп штин-
ске Ту ри стич ке ор га ни за ци је.

Д. Р.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ИН ВА ЛИД СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА ЛЕ СКОВ ЦА

Но ви пред сед ник Јо сиф Илић
Јо ссифиф

Илићћ

КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО У РУ МИ

Дру ги „Рум фест” – у сла ву
ви на и уме ре но сти
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АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

Ва ло ви том
Шу ма ди јом

Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Аран ђе ло вац 
ор га ни зо ва ли су, и по ред ве ли ких вру ћи на, из у зет но леп и 
ко ри стан из лет.

Ни су ишли да ле ко – по се ти ли су ма на сти ре у под нож ју 
Руд ни ка, око Стра га ра и Ша тор ње: Све та Пет ка, Бла го ве-
ште ње, Во љав ча и Ни ко ље. Аран ђе ло вач ки пен зи о не ри су 
сву да на и шли на ве о ма то плу до бро до шли цу, а ни они ни су 
оти шли пра зних ру ку – у име свог удру же ња да ри ва ли су 
ма на сти ре при год ним по кло ни ма.

По ред то га, сти гли су да по се те и се ло Влак ча и у ње му 
нај леп ше уре ђе но дво ри ште у Ср би ји, иза бра но не дав но на 
ма ни фе ста ци ји „Дан отво ре них ка пи ја“. Г. В.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Фор ми ран ак тив же на
При пен зи о нер ском удру же њу у Кур шу мли ји фор ми ран 

је ак тив же на. То је пр ви пут да у окви ру овог удру же ња 
пен зи о нер ке до би ју сво ју сек ци ју.

– На ше удру же ње има ве ли ки број чла ни ца. Иако је и до-
сад је дан број пен зи о нер ки ак тив но уче ство вао у ра ду, од-
лу чи ли смо да оне до би ју свој ак тив. Ти ме ће мо ћи да са мо-
стал но од лу чу ју о од ре ђе ним пи та њи ма и до но се од лу ке из 
сво јих над ле жно сти. Оне ће се по себ но, и пре све га, ба ви ти 
ху ма ни тар ним ра дом, на ро чи то на се о ском под руч ју. Већ 
на са мом стар ту, по сле пр вих ак ци ја, по твр ђе но је да ни смо 
по гре ши ли ка да смо од лу чи ли да се фор ми ра Ак тив же на 
– ка же Вла ди мир Ја ко вље вић, пред сед ник кур шу млиј ских 
пен зи о не ра.

За пр ву пред сед ни цу ак ти ва иза бра на је Ти ја на Ма тић, а 
ура ђен је и про грам ра да по ко ме ће чла ни це спро во ди ти 
сво је ак тив но сти. Ж. Д.

РУ МА

Кул тур но ле тоКултурно лето
Кон цер том рум ског там бу ра шког ор ке стра ХКПД „Ма ти ја Гуу--------

бец“ за вр ше но је Кул тур но ле то, ко је је то ком ју ла и ав гу ста а аааааа а а
при ву кло ве ли ки број по се ти ла ца.

Пу бли ци су се пред ста ви ли нај мла ђи там бу ра шки ор ке старррррррррр   
из тог гра да „Пла ви чу пе рак“, за тим гру па „За на”, а Ру мља ни су у у ууу у уу у у
слу ша ли и му зи ку „За бра ње ног пу ше ња“, „Би је лог дуг ме та“ иииииииии 
гру пе „Qu e en“.

По ред то га, одр жа ни су и Ме ђу на род ни фе сти вал фол кло-----------

ра, по зо ри шна пред ста ва „Држ не дај“ ан сам бла из Но вог Са дааааааааа 
и из ло жба ра до ва рум ских ва ја ра. На ро чи ту па жњу Ру мља нааааааа  
иза зва ла је из ло жба ка ри ка ту ра То ше Бор ко ви ћа. Овај по зна ти ии и иииии
ка ри ка ту ри ста из ло жио је на гра ђе не и ка ри ка ту ре ко је су се е е ееееее ее
на ла зи ле пред пу бли ком у Па ри зу, Лон до ну, Бе чу, Пе кин гу...

Све са др жа је по се ти о ци су пра ти ли бес плат но. Д. РРРРРРР.......

СУ ВО ДОЛ

Шко ла и из ло жба
ле ко ви тог би ља

Удру же ње љу би те ља при ро де, ле ко ви тих би ља ка и фи-
то те ра пи је „Ме ли са” из За је ча ра ор га ни зо ва ло је, 22. ју ла, 
XIV шко лу ле ко ви тог би ља „Ве трен 2012”. Из ло жба ле ко ви-
тог би ља и шко ла ор га ни зо ва ни су у пор ти ма на сти ра Су во-
дол, у бли зи ни се ла Се лач ка. Убра но је чак 45 вр ста би ља ка, 
та ко да је из ло жба би ла вр ло ква ли тет на и до са да нај ја ча 
по бро ју би ља ка.

Чла но ви удру же ња су пом но пра ти ли пре да ва ње би-
о ло га мр Жи во ра да Је ре ми ћа, ко ји је го во рио о бо ра чу, 
ба би ном зу бу, гор ској ме тви ци и изо пу или ми ло ду ху. За-
тим је Ми ло рад Пе шић, је дан од вр ло ак тив них чла но ва, 

го во рио на те му „Ле ко ви те биљ ке и ча је ви”, а на кра ју се 
пред ста ви ла и Ва нил ка Мил кић ре фе ра том под на зи вом 
„Ртањ ски чај”. На кон овог пре да ва ња, ко је је пра тио и 
окру гли сто, чла но ви су мо гли да се по слу же већ при пре-
мље ним ча је ви ма, и то од ми ло ду ха, зе ле ног и ртањ ског 
ча ја.

По за вр шет ку шко ле „Ве трен 2012” Не дељ ко Ми тић, 
пред сед ник Удру же ња „Ме ли са”, сва ком уче сни ку је уру чио 
ди пло ме. М. С.
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БЛА ЦЕ

Пу те ви се ћа њаПутеви сећања
Не же ле ћи да за бо ра ве про шлост сво га кра ја, пен зи о не ри 

Бла ца, ме ђу ко ји ма има до ста чла но ва СУБ НОР-а, ор га ни зо ва-
ли су оби ла зак зна чај них исто риј ских ме ста у овој оп шти ни.

– У на шој сре ди ни има ве ли ки број ме ста у ко ји ма су се во-
ди ле зна чај не бор бе за сло бо ду овог кра ја. Сма тра мо да је на-
ша оба ве за да не за бо ра ви мо зна чај не да ту ме и да тре ба да 
се под се ти мо на њих – ка же Де си мир Ђор ђе вић, пред сед ник 
блач ких пен зи о не ра.

Овим по во дом то ком ју ла и по чет ком ав гу ста, у ак ци ји на-
зва ној „Пу те ви се ћа ња“, блач ки пен зи о не ри су об и шли исто-
риј ска ме ста у се ли ма Свар ча, Рав ни, Гр гу ре, те спо ме ник во ђи 
То плич ког устан ка, Ко сти Во ји но ви ћу. То ком по се те овим ме-
сти ма пен зи о не ри су се упо зна ли са бор ба ма ко је су во ђе не у 
Пр вом и Дру гом свет ском ра ту. Ова кви оби ла сци би ће ор га ни-
зо ва ни и на ред них го ди на.  Ж. Д.

ЛЕ НО ВАЦ

Хај дук Вељ ко ви да ни
Тра ди ци о нал на кул тур но-спорт ска ма ни фе ста ци ја „Хај дук 

Вељ ко ви да ни” одр жа на је сре ди ном ју ла по че тр де се ти пут 
у Ле нов цу, род ном се лу чу ве ног ју на ка Хај дук Вељ ка Пе тро-
ви ћа. Циљ ове ма ни фе ста ци је, ка ко је ре че но на кон фе рен-
ци ји за штам пу, је да одр жи се ћа ње на ле ген дар ног срп ског 
ју на ка Хај дук Вељ ка, али и да под стак не, не гу је и одр жа ва 
из вор ну кул ту ру, да кроз на род ни ви ше бој очу ва спорт ску 
тра ди ци ју, и да при ву че што ве ћи број ту ри ста.

Пр во ве че је у За је ча ру, у Ра дул бе го вом ко на ку, из ве ден 
про грам под на зи вом „Хај дук Вељ ко у пе сми и при чи”, а су-
тра дан је про грам за по чео и у Ле нов цу све ча ном ли тур ги јом 
у хра му Све тог Ни ко ла ја. На ста вљен је тур ни ром у ма лом 
фуд ба лу (по бед ник еки па Шљи ва ра) и так ми че њем за хај дуч-
ког ха рам ба шу − ово ла ска во зва ње сте као је Бо бан Бон ду кић 
из Кла до ва, док је за хај дуч ку ле по ти цу про гла ше на Мир ја на 
Пе тро вић из За је ча ра. У му зич ко сцен ском про гра му пред-
ста ви ли су се чла но ви фол клор ног ан сам бла Цен тра за кул-
ту ру гра да За је ча ра, шко ла фол кло ра До ма кул ту ре и ду вач ки 
ор ке стар „Злат не тру бе” из Кња жев ца.  М. С.

СВР ЉИГ

Воле из ле те
Удру же ње РМ ВИ оп шти не Свр љиг то ком овог про ле ћа и ле-

та ор га ни зо ва ло је ви ше јед но днев них и ви ше днев них из ле та до
ту ри стич ких де сти на ци ја, ба ња, ма на сти ра у Ср би ји, а и да ље.
Пре ле пе ути ске пен зи о не ри су по не ли из Ри бар ске ба ње, ма на-
сти ра Ро ман код Алек син ца, пре де ла на срп ско-бу гар ској гра ни-
ци, ма на сти ра Св. Ар хан гел Га ври ло у Пир ков цу ...

По себ но за до вољ ство би ло је пу то ва ње до ман сти ра Острог у
Цр ној Го ри. Спа ва ње у ма на сти ру у ко ме је у то вре ме бо ра ви ло

око 3.000 љу ди из зе мље и ино стран ства, пеј за жи то ком пу то ва-
ња кроз ка њон Мо ра че ис пу ни ли су ути сци ма Свр љи жа не.

За је се ње да не пла ни ра на су пу то ва ња до Ба би ног зу ба и
Шар ган ске осми це на Мо крој Го ри, са зна је мо од Хра ни сла ва
Алек си ћа, пред сед ни ка Удру же ња РМ ВИ Свр љиг. А у све тлу ту-
ри стич ке про мо ци је сво је сре ди не ово удру же ње се по ка за ло
као до бар до ма ћин на не дав но за вр ше ној сед мој Бел му жи ја ди
у Свр љи гу. С. Ђ.

ЗА ЈЕ ЧАР

КУД „Пен зи о нер” КУД Пензионер”
у Бу гар ској

Не дав но су чла но ви КУД „Пен зи о нер” из За је ча ра са успе-
хом уче ство ва ли на ВИ Фе сти ва лу ин ва ли да ра да у Пер ни ку
код Со фи је (Бу гар ска). У по лу ча сов ном про гра му на пла тоу
ис пред Клу ба пен зи о не ра пред ста ви ли су се за је чар ски ве-

те ра ни: со ли сти Ве ра Ди ми три је вић и Де сан ка Стан ко вић,
ин стру мен та ли ста на фру ли Ми лан Пај кић и фол клор на гру-
па ко ја је из ве ла „Свад бе не игре” и ко ло „Ре че ни ца”. Пред ста-
вља ње За је ча ра ца у Пер ни ку за вр ше но је на сту пом ор ке стра
КУД „Пен зи о нер”, под упра вом Де ја на Ран ђе ло ви ћа. М. С.
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Дра ги при ја те љи,
Пра тим ваш лист и је два че кам сва ки сле де ћи

број. По што сам са да пен зи о нер, имам до вољ но 
вре ме на да про чи там сва ки текст на ми ру и по-
ла ко, а кад ме не што по себ но ин те ре су је, вра-
тим се и по ви ше пу та.

Ре шио сам и да Вам пи шем јер сам хтео да
ка жем да ми је ја ко дра го што ви дим да се у по-
след ње вре ме ма ло ви ше во ди ра чу на о уре ђе-
њу се ла. То је при лич но ду го би ло пот пу но за-
по ста вље но, а са да као да се не што ма ло кре ће 
на бо ље. Ето, и у наш Сми ло вац, се ло у оп шти ни 
Ра жањ, је по сле 34 го ди не че ка ња ко нач но сти-
гао ас фалт. Пут нам је тек не дав но ас фал ти ран и 
не мо гу ствар но ре чи ма да опи шем и из ра зим ту 
на шу ра дост и оду ше вље ње што не ће мо на је сен 
и зи му по но во по бла ту да га зи мо. То ли ко ду го 
смо че ка ли ову, за не ке дру ге љу де у не ким дру-
гим сре ди на ма, сит ни цу – ас фал ти ран пут, да смо 
већ и из гу би ли сва ку на ду да ће мо и до жи ве ти да 

то ви ди мо. Јер, и због тог пра шња вог пу та и због
мно гих ства ри о ко ји ма се на се лу го ди на ма не
во ди ра чу на, ско ро сви мла ди су одав но оти шли
одав де, а нас ма ло ста ри јих што је још оста ло већ
је из гу би ло сва ку на ду по пи та њу би ло ка квог
уре ђе ња се ла. Али, ето и то смо до че ка ли, а већ
го ди на ма при ча мо о то ме да ка да би се ти пу те-
ви пре ма на шем се лу уре ди ли, ас фал ти ра ли, кад
би био на пра вљен пут на при мер Сми ло вац-Со-
ко ба ња, ко ли ко би љу ди мо гло да до ђе код нас
и да раз ви је мо се о ски ту ри зам. Код нас је ва здух
из у зет но чист, хра на је при род на и здра ва па би
и не ки са на то ри јум би ло до бро ов де на пра ви ти
јер ве ру јем да би љу ди ма би ло до бро са мо да из
за га ђе них град ских сре ди на до ђу ов де и про ве-
ду не ко вре ме у овој на шој ле по ти и ми ру. Ваљ да
ће не ко има ти слу ха за то, ми се ствар но на да мо
да ће мо и то до че ка ти као што смо, ето, ас фалт
по сле то ли ко го ди на.

Ра дан Ра ди во је вић, Сми ло вац
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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

Смиловац дочекао асфалт

По сре до ва ње у за по шља ва њу до 20. ве ка
Још 1829. у Кру шев цу је по сто ја ло скло ни ште, од но сно бе ћар хан, за рад ни ке ко ји 

су се та да на зи ва ли „ван дро ка ши”, а би ли су мом ци из ме ста или са стра не, ко ји не 
би мо гли бла го вре ме но и са ми да на ђу се би слу жбу. Скло ни ште су за јед нич ки из др-
жа ва ли сви кру ше вач ки есна фи и у ње му се увек на ла зио по је дан „над зи ра тељ” чи ји 
је по сао био да у чар ши ји тра жи рад но ме сто кал фа ма и дру гим рад ни ци ма ко ји су 
би ли збри ну ти у бе ћар ха ни. Сма тра се да је ово скло ни ште за че так слу жбе по сре-
до ва ња за за по шља ва ње у Ср би ји.

Пре ма Уред би о есна фи ма ко јом је ре гу ли са но пи та ње уче ни ка на из у ча ва њу за на-
та (ше гр та), кал фи и еснаф ских мај сто ра, есна фи и по ли циј ске вла сти су бри ну ли 
о еви ден ци ји при из у ча ва њу за на та и по сре до ва њу пр ли ком за по шља ва ња. Еснаф-
ске ор га ни за ци је су та ко пр ви пут ор га ни зо ва но има ле уло гу бу ду ћих бер зи ра да. 
Уред ба је до не та 1847. го ди не, а 1850. др жав ни ор га ни Кне же ви не Ср би је оба ве за ли 
су се да се ста ра ју о не за по сле ним рад ни ци ма ко ји су „по ну жди и без сво је во ље оси-
ро ма ши ли”, од но сно оста ли без имо ви не, ко ји су мо ра ли да се из дво је из по ро дич них за дру га или на пу сте зе мљу ко ју су об ра ђи ва ли јер
ни је би ла плод на. По сле ви ше од три де сет го ди на Скуп шти на Кра ље ви не Ср би је до не ла је За кон о јав ним бер за ма, а по том и Пра ви ла
о по сред ни ци ма за на ба вља ње слу га и слу жби, ко ја оста ју на сна зи све до пр вих го ди на 20. ве ка. Кра јем 19. ве ка осно ва но је дру штво
При вред ник за збри ња ва ње ше гр та, ко је је има ло и функ ци ју би роа за по сре до ва ње ра да.

Уво ђе ње ак тив них ме ра за по шља ва ња
За кон о за по шља ва њу и оства ри ва њу пра ва не за по сле них ли ца сту пио је на сна-

гу још 1992. го ди не и та да је оформ љен Ре пу блич ки за вод за тр жи ште ра да. Ова
ин сти ту ци ја је под ра зу ме ва ла три гру пе функ ци ја: ства ра ње усло ва за за по шља ва-
ње, ускла ђи ва ње по ну де и тра жње на тр жи шту ра да (по сре до ва ње, про фе си о нал на
ори јен та ци ја, струч но оспо со бља ва ње, пре ква ли фи ка ци ја) и бри гу о оства ри ва њу
пра ва не за по сле них. Ква ли та тив на но ви на ко ја је уве де на овим за ко ном је из јед на-
ча ва ње по ло жа ја свих не за по сле них и дру гих уче сни ка на тр жи шту ра да, без об зи-
ра где жи ве.

Та ко је Ре пу блич ки за вод за тр жи ште ра да по стао ин сти ту ци ја ко ја је из кла сич них
слу жби за за по шља ва ње ори јен ти са них пре све га на функ ци је еви ден ци је и по сре до-
ва ња, пре ра сла у мо дер ну ин сти ту ци ју тр жи шта ра да по мо де лу слич них уста но ва у
тр жи шно раз ви је ним зе мља ма, са основ ним ци љем да се пред у зе ћа, по сло дав ци и не-

за по сле на ли ца под сти чу за за по шља ва ње. Ру ко во де ћи се овим ци љем, Ре пу блич ки за вод за тр жи ште ра да по чео је да при ме њу је ак тив не
ме ре за по шља ва ња ко ји ма се на сто ји да се ре ша ва ју про бле ми не за по сле но сти и ви шко ва рад не сна ге, по ред па сив них ме ра ко ји ма се, у
скла ду са За ко ном, обез бе ђу ју на кна де и дру га пра ва осо ба ма ко је су не за по сле не. На род на скуп шти на Ре пу бли ке Ср би је је 15. ју ла 2003.
го ди не до не ла За кон о за по шља ва њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти. Њи ме је осно ва на На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, а он
је и да нас на сна зи. По след њих го ди на се све че шће одр жа ва ју и сај мо ви за по шља ва ња. Ј. О.
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По ро дич на пен зи ја

Пра во на три на е сту пен зи ју

Кад осо ба не ста не

При вре ме но ре ше ње за ин ва лид ску 

пен зи ју

Ван брач ни су пру жник и по ро дич на 

пен зи ја

Пре ра чун вој не пен зи је по сле

ци вил ног ста жа

?
Љу би ца Ужар, Бе о град: Су пруг ми је пре ми нуо у ма ју ове 

го ди не. Имао је 42 го ди не рад ног ста жа и био је у рад ном 

од но су. Ја имам 32 го ди не рад ног ста жа и 52 го ди не жи во-

та. Да ли имам пра во на по ро дич ну пен зи ју и мо гу ли од мах да 

под не сем зах тев? Ин те ре су је ме та ко ђе да ли мо же да се са бе-

ре мој и су пру гов рад ни стаж.

?
Ча слав Слав ко вић, Ле ско вац: Су пру га ми је на би роу за за-

по шља ва ње по сле 17 го ди на ста жа и од ла ска фир ме под

сте чај. Ја сам пен зи о нер са пен зи јом од 25.000 ди на ра.

Сма трам да имам пра во на три на е сту пен зи ју јер кад по де лим

мо ју пен зи ју на ме не и су пру гу, има мо ма ње од по треб ног ми-

ни му ма. Од го во ри те ми да ли имам пра во.

?
Јор дан Алек сић, Со ко ба ња: Мој отац ко ји је био пен зи о-

нер, не стао је пре че ти ри го ди не. До да нас се не зна ни шта

о ње му. Ње гов не ста нак сам при ја вио над ле жној фи ли ја-

ли ПИО, и ис пла та пен зи је је об у ста вље на. По ва же ћим про пи-

си ма, по ис те ку ро ка од пет го ди на суд ће га про гла си ти мр-

твим. Ин те ре су је ме да ли имам пра во као је ди ни на след ник 

на не ис пла ће не из но се пен зи ја и ако имам, за ко ји пе ри од ми

то пра во при па да.

?
Мир ко Сто ја но вић, Кња же вац: Од 2006. го ди не имам ре-

ше ње о при вре ме ној ин ва лид ској пен зи ји. На ре ше њу 

сто ји на по ме на – за 59 го ди на жи во та. Са да имам 66 го ди-

на жи во та. Ин те ре су је ме ка да ћу до би ти пу но сна жно ре ше ње 

о по ве ћа њу пен зи је за го ди не ста ро сти. Ко ли ки је про це нат 

по ве ћа ња?

?
Сто ја, Аран ђе ло вац: Не вен ча ни муж са ко јим имам дво је

де це пре ми нуо је 1998. го ди не. Он је ро ђен 1958, а ја 1964.

го ди не. Та да сам има ла 34 го ди не. Су пруг је имао 18 го ди-

на ста жа. Ћер ка ми је сту дент, а син иде у тре ћи раз ред сред ње

шко ле. Би ла сам 12 го ди на у не вен ча ном бра ку. Мо лим да ми

од го во ри те, ка да мо ја де ца за вр ше шко ло ва ње, да ли ћу и ка-

да ја до би ти по ро дич ну пен зи ју.

?
Ива на Пан те лић, Бе о град: Мој де да има ма лу вој ну пен зи-

ју. На кон пен зи о ни са ња за по слио се и сте као још 10 го ди-

на рад ног ста жа. Да ли овај рад ни стаж мо же да се спо ји са

вој ним рад ним ста жом и на осно ву по ве ћа них го ди на укуп ног

ста жа да му се по ве ћа вој на пен зи ја?

Од го вор: Ове 2012. го ди не за
удо ву је до вољ но 50 го ди на и 6
ме се ци жи во та да би оства ри-
ла пра во на по ро дич ну пен зи ју.
Ка ко Ви већ има те те го ди не, а
и ви ше, сло бод но под не си те
зах тев за оства ри ва ње пра ва
на по ро дич ну пен зи ју. За са да
не ма те пра во на сво ју ста ро сну
пен зи ју јер не ма те ни го ди не
ста жа оси гу ра ња, ни го ди не жи-
во та за оства ри ва ње тог пра ва.
За то мо же те да оства ри те пра во

на по ро дич ну пен зи ју и са че ка-
те го ди не жи во та за оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју. 
Ко ја ће од ове две пен зи је би ти 
по вољ ни ја ни је мо гу ће од го во-
ри ти јер ви си на пен зи је не за-
ви си са мо од го ди на ста жа, већ 
и од ви си не за ра де, од но сно 
осно ви це на ко ју је упла ћи ван 
до при нос за ПИО. Што се ти че 
Ва шег ста жа, ни је мо гу ће са би-
ра ти га за оства ри ва ње би ло 
ког пра ва из ПИО.

Од го вор: Пра во на ис пла ту 
та ко зва не три на е сте пен зи је 
сва ки пен зи о нер оства ру је за 
се бе, што зна чи да ни је пред ви-
ђе но да се ви си на пен зи је де ли 
на из др жа ва не чла но ве до ма-
ћин ства, па на тај на чин утвр-
ђу је пра во. С об зи ром да је ви-

си на пен зи је, по Ва шим ре чи ма,
25.000 ди на ра, Ви не ће те мо ћи
да оства ри те пра во на ис пла ту
три на е сте пен зи је због пре ма-
ши ва ња про пи са ног цен зу са за
оства ри ва ње овог пра ва, не за-
ви сно од то га што Вам су пру га
не ра ди и не ма сво ју пен зи ју.

Од го вор: Од го вор на Ва ше 
пи та ње за ви си од ре ше ња су да 
ко ји ће Ва шег оца про гла си ти 
умр лим ли цем. За ви сно од при-
ку пље них до ка за, суд мо же Ва-
шег оца про гла си ти умр лим по 
ис те ку пет го ди на од да на ка да 
је не стао, али то мо же би ти и 
не ки ка сни ји да тум. Све до тог 

да ту ма не ста ло ли це се сма тра
жи вим, па му на рав но до та да
при па да ју и не ис пла ће ни из но-
си пен зи је. Не ис пла ће ни из но-
си пен зи је ула зе у оста вин ску
ма су ко ја ће се по де ли ти, као
и оста ла имо ви на, за кон ским
на след ни ци ма по сле за вр ше не
оста вин ске рас пра ве.Од го вор: Пра во на ин ва лид-

ску пен зи ју сте оства ри ли за то
што је ор ган ве шта че ња утвр-
дио да код Вас по сто ји пот пу ни
гу би так рад не спо соб но сти и
за то што ни сте у том мо мен ту
има ли го ди не жи во та по треб не
за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју. Про те ком го ди-
на жи во та, и сти ца њем по том
осно ву усло ва за ста ро сну пен-
зи ју, ни шта се не ме ња по пи та-
њу Ва ше ин ва лид ске пен зи је. То
је јед ном сте че но пра во ко је Ва-
ма трај но оста је, без мо гућ но-
сти по ве ћа ња пен зи је из раз ло-

га што сте на вр ши ли од ре ђе не 
го ди не жи во та. Дру гим ре чи ма, 
не ће те оства ри ти ни ка кво по-
ве ћа ње ни раз ли ку у пен зи ји за-
то што сте на вр ши ли 66 го ди на 
жи во та. Дру го је пи та ње за што 
је Ва ше ре ше ње о ин ва лид ској 
пен зи ји при вре ме но. Раз ло зи 
при вре ме но сти мо ра ју би ти 
на ве де ни у са мом ре ше њу. Ако 
су по Ва шем ми шље њу раз ло-
зи при вре ме но сти от кло ње ни, 
мо же те за тра жи ти до но ше ње 
ко нач ног ре ше ња, по што Фонд 
до са да то већ ни је ура дио по 
слу жбе ној ду жно сти.

Од го вор: Не ма за кон ске мо-
гућ но сти да ван брач ни су пру-
жник оства ри пра во на по ро-
дич ну пен зи ју. Је ди но је брач на 
за јед ни ца основ за оства ри ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју по 
За ко ну о ПИО. Уко ли ко се не што 
не про ме ни у овом сми слу док су 

Ва ша де ца на шко ло ва њу, Ви на-
жа лост не ће те мо ћи са мо стал но
да оства ри те пра во на по ро дич-
ну пен зи ју. Де ца су не што са свим
дру го. На и ме, брач на и ван брач-
на де ца су пот пу но из јед на че на у
пра ви ма и об ве за ма, па и у пра ву
на по ро дич ну пен зи ју.

Од го вор: Ваш де да као вој ни 
пен зи о нер ко ји је по сле пен зи-
о ни са ња ра дио и оства рио стаж 
и за ра ду у ци вил ном оси гу ра њу 
има пра во да му се пре ра чу на 

ње го ва вој на пен зи ја са до да тим
ста жом у ци вил ству и од ре ди нов
из нос пен зи је ко ји би нај ве ро ват-
ни је тре ба ло да бу де по вољ ни ји
од вој не пен зи је ко ју при ма.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање
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СКАНДИНАВКА

Гра ни це
Не пу ни те ми гла ву! Ни је са мо мо ја гла ва пра зна.

Од ко лев ке па до гро ба нај леп ше је што чо век увек 

мо же не што да на у чи.

Из у зет но сам да ро вит. При мам све вр сте да ро ва.

Пу ни смо као брод по то ну лих ла ђа.

На ши ци ље ви ни су у до брим ме ђу соб ним од но си ма.

Ис це ди ли су нас и оста ви ли нас на це ди лу.

Ра дим на цр но, па ми се та ко и пи ше.

О то ме ко ли ко тро шим на по тро шач ку кор пу не

вре ди тро ши ти ни ре чи.

Пу то ва ње у леп шу бу дућ ност тра је ду же не го што ће
она тра ја ти.

Ми лен Ми ли во је вић

Ход по жи ци
За пен зи о не ре је по че ла лет ња се зо на ку па ња. У ла во-

ру или под ту шем.

Ср би ма се пре по ру чу је да на мо ре у Грч ку ис кљу-

чи во ле те ави о ном. Ни ка ко да не иду грч ким пу тем.

Пре да ле ко је оти шао. Су сти гао је вер бал ни де ликт.

У по ли ци ји сам по ка зао за вид ну ме мо ри ју, све га

сам се се тио.

По де ше ној гла ви ја рам нај бо ље при ле же.

Те гобно ми је у ду ши. Про ши рио бих се ако на ђем

ве ћу.

Још јед на кап у ча ши и по топ.

На род ћу ти. То ни ка ко ни је ми ран про тест.

Го во ре на сав глас. По сло ве за вр ша ва ју ћут ке.

Ра ди во је Јев тић Јен ки
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чи ни нај ску пљим европ ским спо ме-

− да је То кио и да ље во де ћи на ли сти нај ску пљих гра до ва 

− да је на осно ву про сеч не це не хо тел ског сме шта ја Мо-

на све ту са се дам ми ли о на ту ри ста го ди шње, од ко јих 75 од-

− да је вред ност Ај фе ло ве ку ле, 

ни ком. Про це на је ра ђе на на осно ву 

 за жи вот на све ту, а пра те га Осло, као нај ску пљи европ ски 

 сква нај ску пљи град на све ту? Про сеч на це на хо тел ске со бе 

сто чи не стран ци.

сим бо ла Фран цу ске и Па ри за, пре ма 

10 еко ном ских, со ци о кул тур них и 

град, и још је дан ја пан ски ме га ло по лис – Оса ка.

у глав ном гра ду Ру си је је 328,1 евро.

сту ди ји ита ли јан ске тр го вин ске ко-

ту ри стич ких кри те ри ју ма, а Ај фе ло-

мо ре Мон ца и Бри ан ца, про це ње на 

ва ку ла је и нај по се ће ни ји спо ме ник 

на 546 ми ли јар ди до ла ра, што је 
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Moлим за реч
Гра ђа ни су већ си ти обе ћа ња, па ће мо ра ти да поч ну штрајк гла-

ђу.

По ли ти ка је све пр ља ви ја, а још ни је осно ва но Ми ни стар ство

за хе миј ско чи шће ње.

Пен зи о не ри ма ни је пре по руч љи во да без пре ке по тре бе из ла зе
из ку ће. На ро чи то у са мо по слу ге.

ММФ нам по ру чу је да стег не мо ка иш. Па, ми да има мо ка иш,

не би смо оста ли без га ћа.

Глав ни за да так но ве вла де је кр пље ње бу џе та. За кр пе ће по ста ти
наш на ци о нал ни бренд.

Ле ка ри ка жу да две ја бу ке днев но спре ча ва ју ин фаркт. Пен-

зи о не ри ма то ни шта не зна чи, јер не ма ју па ра ни за јед ну.

Пше ни ца је сла бо ро ди ла, па ће мо се и ове го ди не ви ше осла ња-
ти на ку кољ.

Пу них ме сец да на ни сам тра жио по сао. Имам и ја пра ва на

го ди шњи од мор.

По што је на да у бо ље су тра не ре ал на, пре о ста је нам са мо на да у
бо ље ју че.

Де јан Па та ко вић

(Х)умор не ми сли
На Олим пи ја ди смо оства ри ли глав ни циљ: уче ство ва ли

смо!

Ка ко смо про шли на Олим пи ја ди? С об зи ром на број ста нов ни ка
– со лид но, али с об зи ром на сла ву и ју нач ку тра ди ци ју – ни ка ко!

По што ле то про ла зи, тре ба ре ћи: ове го ди не ни сам сти гао да

одем на ле то ва ње. Би ће кри ви ва жни по сло ви а не бес па ри ца!

Бе о град ку бу ри с во дом јер има са мо две ве ли ке ре ке.

Но ва вла да не ће пра ви ти ни ка ква по ску пље ња та ко да ће

це не за ви си ти са мо од тр жи шта.

Глав но је да хлеб не по ску пи. А кад има мо глав ну хра ну, ко пи та
за спо ред ну?!

Поч ни те од мах са спре ма њем зим ни це. Та ко се не ће те се ки-

ра ти што ни сте би ли на ле то ва њу.

Јед на се ки ра ци ја се не мо же из бе ћи: ако ни сте ле то ва ли – што
ни сте, а ако је сте – што је ком ши ја ле то вао лук су зни је!

Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

− да је ку ћа под име ном „Ан ти-

− да Хонг конг оста је на пр-

„Пти чи је гне здо” у Пе кин гу, иако им пре сив но, ко шта ло „са-

− да је но ви Вем-

ба ни ју.

јје Лон дон.

 ња је ко шта ла 1,5 ми ли јар ду до ла ра, док је, ре ци мо, чу ве но 

ти јем чо ве ку на све ту, Му ке шу Ам-

 пљи европ ски град ка да је реч о це ни по слов ног про сто ра 

фуд ба лу, нај ску пљи ста ди он ика да са гра ђен? Ње го ва из град-

ла“, ко ја има 27 спра то ва и 400.000 

вом ме сту ли сте нај ску пљих 

мо“ 500 ми ли о на до ла ра.

бли ста ди он у Лон-

ква драт них ме та ра, нај ску пља ку-

гра до ва за из најм љи ва ње 

до ну, на ко ме су 

ћа на све ту? Ова згра да у Мум ба ју 

кан це ла риј ског про сто ра, јер 

се на Олим пи ја ди 

(Ин ди ја) вре ди преко ми ли јар ду 

про се чан за куп ква драт ног 

игра ле утак ми це у 

до ла ра и при па да пе том нај бо га-

ме тра на ме сеч ном ни воу та мо из но си 1.248 евра? Нај ску-

жен ском и му шком 
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