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Кроз чи та ву исто ри ју же не 
су чи ни ле осло нац дру-
штва, а у се о ским под-

руч ји ма оне су тра ди ци о нал но 
игра ле кључ ну уло гу у по љо-
при вре ди и ло кал ној еко но ми ји. 
Се о ске же не и де вој ке чи не око 
че твр ти ну свет ског ста нов ни-
штва и у зе мља ма у раз во ју има-
ју ви тал ну уло гу у про из вод њи 
хра не. По ред уче шћа у биљ ној 
про из вод њи и сто чар ству, че сто 
су од го вор не за обез бе ђи ва ње 
во де и го ри ва за сво је по ро ди-
це. У Афри ци, на при мер, же не 
за до во ља ва ју 90 од сто по тре ба 
до ма ћин ства за во дом и го ри-
вом, а про из во де чак 100 од сто 
основ них на мир ни ца.

Иако же не чи не ви ше од по-
ло ви не свет ског ста нов ни штва 
и уче ству ју у про из вод њи из ме-
ђу 60 и 80 про це на та хра не ко ја 
се уз га ја, же не на се лу по се ду ју 
тек два од сто зе мље и оства ру ју 
са мо је дан од сто свих по љо при-
вред них при ма ња, што го во ри 
о њи хо вом из у зет но те шком по-
ло жа ју. Же на ма на се лу по све-
ћен је по се бан дан, 15. ок то бар, 
уста но вљен 1995. го ди не, ко ји 
се од 2008. го ди не, пре ма од-
лу ци Ге не рал не скуп шти не УН, 
и зва нич но обе ле жа ва ши ром 
све та.

Да су же не осло нац дру штва 
по ка зу ју и ре зул та ти сту ди је 
Свет ске бан ке, пре ма ко јој су же-
не би ле у пр вим „бор бе ним ре до-
ви ма” и у то ку свет ске еко ном ске 
кри зе 2008. го ди не – због уло ге 
ко ју има ју у по ро ди ци, под не-
ле су нај ве ћи те рет кри зе јер се 
нај че шће оне ста ра ју о ис хра ни 
и шко ло ва њу де це. По ред то га, 
ре зул та ти по ка зу ју и да су же не 
под но си ле сав те рет стре са у по-
ро ди ци про у зро ко ван кри зом 
ко ја је до ве ла до ве ли ког по ску-
пље ња хра не на ро чи то у зе мља-
ма у раз во ју, и би ле при ну ђе не 
да на ђу на чи на да уте ше, охра-
бре и ди сци пли ну ју де цу ко ја су 
се су о ча ва ла са гла ђу.

И у на шој зе мљи, ка ко по ка зу-
је ста ти сти ка, ве ли ки део по сло-
ва и оба ве за при па да же на ма. 
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку 
не дав но је об ја вио ре зул та те ис-
тра жи ва ња о ко ри шће њу вре ме-
на у Ре пу бли ци Ср би ји спро ве де-
ног 2010/2011. го ди не. У ње му је 
уче ство ва ло 2.340 до ма ћин ста ва, 
тј. око 6.000 гра ђа на ста ро сти 15 
и ви ше го ди на, а пре ма до би је-
ним ре зул та ти ма, же не у Ср би ји 
у по слу про сеч но про ве ду се дам 
са ти днев но, а му шкар ци сат вре-
ме на ма ње. Му шкар ци пред ња че 
ка да су у пи та њу пла ће ни по сло-

ви, на ко ји ма у про се ку днев но 
про ве ду не што ма ње од че ти ри 
са та, док же не на овим по сло-
ви ма про во де ма ло ви ше од два 
са та днев но. За раз ли ку од то га, 
же не убе дљи во во де у оба вља-
њу не пла ће них по сло ва у ко ји ма 
днев но про во де ско ро пет са ти, 
док му шкар ци овим по сло ви-
ма по све ћу ју не што ви ше од 
два са та днев но. На спре ма ње 
обро ка же не про сеч но тро ше 
ви ше од сат и по вре ме на у то ку 
да на, а му шкар ци за ову ак тив-
ност из два ја ју све га 16 ми ну та. 
И пра ње су до ва из гле да и да ље 
спа да ис кљу чи во у „жен ске” по-
сло ве, јер у том по слу же не про-
во де у про се ку 34 ми ну та днев-
но, а му шкар ци са мо три. Же не 
ви ше бри ну и о де ци – мај ке им 
по све ћу ју три са та у то ку да на, а 
оче ви је дан сат.

Ово су са мо не ки од ре зул та-
та овог ис тра жи ва ња, али оно 
по све му су де ћи по твр ђу је сте-
ре о ти пе по ко ји ма же не на се бе 
пре у зи ма ју ве ћи ну по сло ва и 
оба ве за, у ку ћи, око де це, у ве-
зи са ис хра ном це ле по ро ди це 
итд. Да ли и на ко ји на чин би 
ова сли ка мо гла да се про ме ни, 
ве ли ко је пи та ње, али за са да 
ста ти сти ка и чи та ва исто ри ја не 
иду то ме у при лог. В. Ка дић

На же на ма свет о(п)ста је

СТА ТИ СТИ КА И ИСТО РИ ЈА СА ГЛА СНЕ
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Су ша, као еле мен тар на не по го да са
ду го роч ним по сле ди ца ма, обе ле жи-
ла је ову го ди ну и ко на чан сал до пре-

тр пље не ште те још се не мо же са гле да ти.
Оправ да но ин те ре со ва ње по љо при вред-
них оси гу ра ни ка под ста кло нас је да кроз
раз го вор са Жељ ком Си ми ћем, на чел ни ком
Оде ље ња ма тич не еви ден ци је у РФ ПИО,
са зна мо ко је све бе не фи те мо гу оства ри ти
ови оси гу ра ни ци по За ко ну о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу, да би им бар де ли-
мич но би ле убла же не по сле ди це еле мен-
тар них не по го да.

– Из објек тив них раз ло га као што су еле-
мен тар на не по го да, бо лест, по ро диљ ско
од су ство, по љо при вред ни оси гу ра ни ци,
сход но За ко ну о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу, мо гу оства ри ти пра во на ми ро-
ва ње свој ства оси гу ра ни ка по љо при вред-
ни ка нај ду же пет го ди на у то ку оси гу ра ња,
с тим што то не мо же би ти пет уза стоп них
го ди на. Пра во на ми ро ва ње свој ства оси гу-
ра ни ка по љо при вред ни ка уве де но је у си-
стем пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
са да ва же ћим За ко ном о ПИО ко ји је сту пио

на сна гу 10. апри ла 2003. го ди не, због че га
се ово пра во мо же оства ри ти нај ра ни је од
1. ја ну а ра 2003 – об ја шња ва Жељ ко Си мић,
на чел ник Ма тич не еви ден ци је.

Го ди ном ми ро ва ња свој-
ства оси гу ра ни ка сма тра 
се ка лен дар ска го ди на, 
од но сно раз до бље од 1. ја-
ну а ра до 31. де цем бра, без 
об зи ра на то ка да је у то ку 
го ди не на сту пио за ко ном 
утвр ђен објек ти ван раз лог 
ко ји је основ за ми ро ва ње 
свој ства оси гу ра ни ка. У 
слу ча ју да оси гу ра ник у тој 
го ди ни оства ру је пра во на 
пен зи ју, он да се ми ро ва ње 
свој ства оси гу ра ни ка по-
љо при вред ни ка утвр ђу је 
за пе ри од од 1. ја ну а ра те 
го ди не до да на ко ји прет хо ди да ну оства-
ри ва ња пра ва на пен зи ју.

Да би се оства ри ло пра во на ми ро ва ње
свој ства оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка,
по треб но је под не ти зах тев.

– Зах тев за ми ро ва ње свој ства оси гу ра ни-
ка под но си се над ле жној фи ли ја ли Фон да,
а то је нај че шће фи ли ја ла над ле жна пре ма
пре би ва ли шту по љо при вред ни ка. Зах тев
под но си лич но оси гу ра ник, а у слу ча ју ње го-
ве смр ти зах тев мо же под не ти члан по ро ди-
це по кој ног оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка.
Зах тев се мо же под не ти као по се бан зах тев
или у по ступ ку оства ри ва ња пра ва на пен зи-
ју. Уз зах тев се под но си и до каз о по сто ја њу
објек тив них раз ло га на осно ву ко јих се тра-
жи ми ро ва ње свој ства – ка же Си мић.

Уко ли ко се под но си зах тев за ми ро ва ње
свој ства оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка
због еле мен тар не не по го де, нео п ход но је
као до каз при ло жи ти из ве штај оп штин ске
ко ми си је о из вр ше ној про це ни ште те од
су ше, по пла ве и сл., ко ји је из дат на осно ву
про пи са ко ји ма се уре ђу је про гла ша ва ње
еле мен тар не не по го де, или по твр ду над-

ле жног оп штин ског ор га на
ко јом се по твр ђу је ште та
на ста ла због еле мен тар не
не по го де у по љо при вред-
ном до ма ћин ству оси гу ра-
ни ка по љо при вред ни ка.

Бо лест се као основ за
ми ро ва ње свој ства оси гу-
ра ни ка узи ма у об зир под
усло вом да је иза зва ла при-
вре ме ну спре че ност за оба-
вља ње по љо при вред не де-
лат но сти или ле че ње, ко ји
су тра ја ли ду же од 30 да на у
ка лен дар ској го ди ни за ко-
ју се тра жи ми ро ва ње свој-

ства оси гу ра ни ка. По сто ја ње при вре ме не
спре че но сти за оба вља ње по љо при вред не
де лат но сти, од но сно ле че ња због бо ле сти,
утвр ђу је се на осно ву до ку мен та ци је уоби-
ча је не у обла сти здрав стве ног оси гу ра ња
(от пу сна ли ста у слу ча ју бол нич ког ле че ња,
по твр да о вре ме ну про ве де ном на ре ха би-
ли та ци ји, ре ше ње о упу ћи ва њу на бањ ско
ле че ње, фо то ко пи ја здрав стве них кар то на,
фо то ко пи ја на ла за ле ка ра спе ци ја ли ста).
Уко ли ко се из при ло же не ме ди цин ске до-
ку мен та ци је мо же за кљу чи ти да је бо лест
иза зва ла при вре ме ну спре че ност за оба-
вља ње по љо при вред не де лат но сти или
ле че ње у тра ја њу од 30 да на и ду же, Фонд
ПИО до но си ре ше ње о ми ро ва њу свој ства
оси гу ра ни ка.

Када је по ро диљ ско од су ство основ за
ми ро ва ње свој ства оси гу ра ни ка по љо при-
вред ни ка, као до каз се ко ри сти из вод из
ма тич не књи ге ро ђе них де те та.

– Фи ли ја ла Фон да, на осно ву до ка за под-
не тих уз зах тев, це ни да ли су ис пу ње ни
усло ви за ми ро ва ње свој ства оси гу ра ни ка и
у за ви сно сти од то га до но си ре ше ње ко јим
се утвр ђу је пе ри од у ко ме ми ру је свој ство
оси гу ра ни ка, или ре ше ње ко јим се зах тев
од би ја. При то ме, за до но ше ње ове од лу ке
уоп ште ни је бит на чи ње ни ца упла те до при-
но са за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-

ОСИ ГУ РА ЊЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Ми ро ва ње свој ства 
оси гу ра ни ка
Ко је по вла сти це, по За ко ну о ПИО, мо гу оства ри ти 
по љо при вред ни оси гу ра ни ци да би им бар де ли мич но 
би ле убла же не по сле ди це еле мен тар них не по го да

Жељ ко Си мић

актуелно
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ње, јер се по зи тив но ре ше ње до но си ако
су ис пу ње ни усло ви за ми ро ва ње свој ства
оси гу ра ни ка и ка да су до при но си за пе ри-
од за ко ји се утвр ђу је ми ро ва ње пла ће ни и
ка да ни су – на гла ша ва Жељ ко Си мић, и до-
да је: – Је дан при ме рак ре ше ња до ста вља
се под но си о цу зах те ва, а дру ги над ле жној
ор га ни за ци о ној је ди ни ци По ре ске упра ве
ко ја, уко ли ко је ре ше њем утвр ђе но ми ро-
ва ње свој ства оси гу ра ни ка, по том осно ву
от пи су је утвр ђен до при нос за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње за ту ка лен дар ску
го ди ну. Ако је до при нос за ПИО за ту го ди ну
упла ћен, по љо при вред ник тре ба да тра жи
од По ре ске упра ве прек њи же ње упла ће ног
до при но са ра ди на ми ре ња не из ми ре них
оба ве за по истом или по дру гом осно ву.

Бит на ин фор ма ци ја за оси гу ра ни ке по-
љо при вред ни ке ко ји оства ре ово пра во
је сте да се вре ме за ко је је утвр ђе но ми ро-
ва ње свој ства оси гу ра ни ка не ра чу на у стаж
оси гу ра ња. То зна чи да за пе ри од за ко ји је
утвр ђе но ми ро ва ње свој ства оси гу ра ни ка
оси гу ра ник по љо при вред ник не мо же на-
кнад но пла ти ти до при нос за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње.

– Осим пра ва на ми ро ва ње свој ства оси-
гу ра ни ка по љо при вред ни ка, ко је се мо же
оства ри ти нај ра ни је од 1. ја ну а ра 2003, За ко-
ном о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу
пред ви ђе на је и мо гућ ност да се на зах тев
оси гу ра ни ка по љо при вред ни ка ко ји ни је
упла тио цео или део до спе лог до при но са за
пе ри од од 1. ја ну а ра 1996. до 9. апри ла 2003.
го ди не мо же утвр ди ти пе ри од ми ро ва ња
оси гу ра ња у не пре кид ном тра ја њу, без утвр-
ђи ва ња раз ло га за ми ро ва ње. Је ди ни услов
да би се оси гу ра ни ку по љо при вред ни ку
утвр дио пе ри од ми ро ва ња оси гу ра ња је сте
да до при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње за тај пе ри од ни је пла ћен.

Си мић на гла ша ва да се зах тев за утвр ђи-
ва ње пе ри о да ми ро ва ња оси гу ра ња под-
но си По ре ској упра ви над ле жној за утвр ђи-
ва ње ка та стар ског при хо да од оба вља ња
по љо при вред не де лат но сти, ко ја утвр ђу је
пе ри од за ко ји ни су пла ће ни до при но си,
до но си уве ре ње о то ме и про сле ђу је Фон-
ду ПИО, а Фонд по том зах те ву до но си ре-
ше ње.

– Ако је ре ше ње по зи тив но, По ре ска
упра ва трај но от пи су је оба ве зу пла ћа ња
прет ход но утвр ђе них ду гов них до при но са,
али под но си лац зах те ва мо же да за цео или
за део пе ри о да за ко ји је ре ше њем утвр ђе-
но ми ро ва ње оси гу ра ња ка сни је, на лич ни
зах тев, из вр ши упла ту до при но са за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, ка ко би сте-
као стаж оси гу ра ња – об ја шња ва на чел ник
Жељ ко Си мић раз ли чи тост ова два пра ва.

За по зи тив но ре ше ње се не утвр ђу ју раз-
ло зи ми ро ва ња, а по љо при вред ни оси гу-
ра ник ко ји оства ри ово пра во сма тра се
оси гу ра ним ли цем по За ко ну о ПИО у том
пе ри о ду и са мо је осло бо ђен пла ћа ња до-
при но са. Ј. Оцић

Пот пред сед ник Вла де 
Ср би је и ми ни стар 
ра да, за по шља ва ња 

и со ци јал не по ли ти ке, др 
Јо ван Кр ко ба бић, из ја вио је 
да се лич но не би сло жио да 
бу ду из јед на че не ста ро сне 
гра ни це за од ла зак у пен зи-
ју за му шкар це и за же не.

У из ја ви Тан ју гу он је оце-
нио да би то би ло не пра-
вед но пре ма же на ма ко је су 
исто вре ме но и мај ке и до-
ма ћи це, и због то га су, ка ко 
је ре као, у те жем по ло жа ју. 
Кр ко ба бић је под се тио да је 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње пре две го ди не кроз ре фор му, уз су ге сти-
је ММФ-а и Свет ске бан ке, уре дио си стем и
усло ве за од ла зак у пен зи ју.

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког фон да ПИО,
на осно ву на вр ше них го ди на жи во та ко ри-
сни ка ста ро сне пен зи је ко ји ма је то пра во
пре ста ло због смр ти, мо же се за кљу чи ти да
му шкар ци у Ср би ји жи ве ду же од оче ки ва-
них го ди на жи во та, док же не жи ве кра ће.

Та ко су 2001. го ди не оче ки ва не про сеч не
го ди не жи во та за му шкар це би ле 70, а ста-
ро сни пен зи о не ри су у про се ку жи ве ли 74
го ди не, док је оче ки ва на про сеч на ду жи на
жи во та за же не би ла 75, а ко ри сни це ста ро-
сних пен зи ја у про се ку су жи ве ле 73 го ди не.
Ста ти сти ка из 2005. ка же да је те го ди не оче-
ки ван про сеч ни жи вот ни век за му шкар це
био 70 го ди на, а ко ри сни ци ста ро сних пен-
зи ја су у про се ку жи ве ли пет го ди на ду же,
док је за же не про сеч на оче ки ва на ду жи на
жи во та би ла 75, а ста ро сне пен зи о нер ке су
у про се ку жи ве ле јед ну го ди ну ма ње. Оче ки-
ва на ду жи на жи во та у Ср би ји за му шкар це
у 2011. би ла је 72 го ди не, али су ко ри сни ци
ста ро сних пен зи ја жи ве ли у про се ку 76 го-

ди на, док су ко ри сни це ста ро сних пен зи ја
у про се ку жи ве ле 75 го ди на, што је би ло за
две го ди не ма ње од оче ки ва не про сеч не ду-
жи не жи во та за же не.

Да под се ти мо, му шкар ци ове го ди не мо-
гу да оду у ста ро сну пен зи ју са 65 го ди на и
ми ни мум 15 го ди на рад ног ста жа, од но сно
са 40 го ди на ста жа оси гу ра ња и нај ма ње
53 го ди не и осам ме се ци жи во та. Же не у

овој го ди ни пра во на пен зи ју оства ру ју са
60 го ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста-
жа оси гу ра ња, од но сно са 35 го ди на ста жа
оси гу ра ња и нај ма ње 53 го ди не жи во та.

Из ме на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу од 1. 1. 2011. го ди не,
пред ви ђе но је да се гра ни ца на вр ше ног
ста жа за оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју сва ке го ди не по ди же за че ти ри
ме се ца, све до 2023. го ди не. По ди за ње ста-
ро сне гра ни це за же ну са 53 на 58 го ди на
жи во та се, та ко ђе, вр ши по ступ но, по чев од
на ред не, 2013. го ди не, по че ти ри ме се ца го-
ди шње, до 2015. го ди не, а за тим, по чев од
2016. го ди не, по шест ме се ци го ди шње до
2023. го ди не. Ј. Оцић

ЖЕ НЕ У СР БИ ЈИ ЖИ ВЕ КРА ЋЕ ОД ОЧЕ КИ ВА НОГ
ЖИ ВОТ НОГ ВЕ КА

Гра ни ца за пен зи о ни са ње 
не тре ба да бу де јед на ка
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Про сеч на пен зи о нер ска по-
ви ши ца ће у ок то бру из но си ти 
два од сто, а то ли ко ће ко ри сни-
ци ма пен зи ја при ма ња би ти по-
ве ћа на и у апри лу сле де ће го-
ди не. Ово је утвр ђе но до пу ном 
За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу усво је ном кра-
јем сеп тем бра у ре пу блич ком 
пар ла мен ту. Та ко ће 1.692.940 
нај ста ри јих у про се ку по ве ћа-
ти сво ја при ма ња за не што ма-
ње од 500 ди на ра, ка же за „Глас 
оси гу ра ни ка” Иван Ми мић, фи-

нан сиј ски ди рек тор Ре пу блич-
ког фон да ПИО.

– Ста ри за кон је про ме њен и 
по ви ши ца се ово га пу та до де-
љу је у скла ду са мо гућ но сти ма. 
Та кву од лу ку је до не ло Ми ни-
стар ство фи нан си ја, у скла ду са 
утвр ђе ном по ли ти ком фи скал-
не кон со ли да ци је и пла ни ра-
ног при хо да бу џе та, ра ста бру-
то до ма ћег про из во да и дру-
гих фи скал них па ра ме та ра. За 
спро во ђе ње овог за ко на ни су 
по треб на до дат на фи нан сиј ска 

сред ста ва – об ја шња ва ди рек-
тор Ми мић.

Је се њом по ви ши цом нај за до-
вољ ни ји ће би ти вој ни пен зи о-
не ри ко ји ће у про се ку до би ти
до дат них 872 ди на ра на про сеч-
ну пен зи ју од 43.643 ди на ра. По-
ви ши цу од 194 ди на ра до би ће
216.466 пен зи о ни са них по љо-
при вред ни ка. Нај ви ше је, ипак,
пен зи о не ра из ка те го ри је не ка-
да шњих за по сле них – 1.365.899.
Њи хо ве про сеч не пен зи је из но-
си ле су 24.479 ди на ра, а на кон

је се њег ускла ђи ва ња при ма ће
у про се ку 24.967 ди на ра.

До пу не За ко на о ПИО усво-
је не су по хит ном по ступ ку с
об зи ром на по тре бе ускла ђи-
ва ња од ре да ба овог за ко на са
од ред ба ма за ко на ко јим се уре-
ђу је бу џет ски си стем, а по себ но
има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да би
ње го ва при ме на има ла ефек те
не са мо у обла сти пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња, већ
и у обла сти укуп них јав них фи-
нан си ја. В. Ана ста си је вић

ДО ПУ НА ЗА КО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Ок то бар ске пен зи је ве ће 
за два од сто
За спро во ђе ње овог за ко на ни су по треб на до дат на фи нан сиј ска сред ства 
а ње го ва при ме на има ефек те не са мо у обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
већ и у обла сти укуп них јав них фи нан си ја

У окви ру ре ги о нал ног про јек та BO SMIP 4,
ко ји се ре а ли зу је уз по моћ Европ ске ко ми-
си је, Уни ја по сло да ва ца Ср би је и УГС „Не за-
ви сност” пред ста ви ли су пу бли ка ци ју под
на зи вом „За јед но за из ла зак из кри зе – Плат-
фор ма за ре фор ме – До го вор за бу дућ ност”.

На про мо ци ји овог до ку мен та ис так ну то је
да он пред ста вља пред лог еко ном ских и со ци-
јал них ме ра упу ће них Вла ди Ре пу бли ке Ср би-
је, ко је тре ба да до при не су одр жи вом раз во ју
при вре де, по бољ ша њу ма те ри јал ног по ло жа-
ја за по сле них и по ди за њу бру то до ма ћег про-
из во да зе мље и жи вот ног стан дар да гра ђа на.

Уче сни ци ску па су се сло жи ли да је за
одр жи вост си сте ма ПИО по треб но хит но
при ме ни ти ме ре о ко ји ма је већ би ло ре чи:
пре нос фи нан си ра ња здрав стве не за шти те
пен зи о не ра на бу џет Ре пу бли ке; пре нос фи-
нан си ра ња на кна да за ту ђу по моћ и не гу, те-
ле сно оште ће ње и на кна да из ин ва лид ског
оси гу ра ња у си стем со ци јал не за шти те; не
укљу чи ва ти оба ве зу др жа ве у фи нан си ра њу
пен зи ја по по себ ним про пи си ма и раз ли ку
до нај ни же пен зи је у тран сфе ре Ре пу бли ке;
ис кљу чи ти из до та ци ја не до ста ју ћа сред-

ста ва за фи нан си ра ње пра ва оси гу ра ни ка
по љо при вред ни ка и вој них оси гу ра ни ка,
од но сно ис ка зи ва ти их као тран сфер ре сор-
ног ми ни стар ства (Ми ни стар ства ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке).

За јед нич ки став пред став ни ка ор га ни-
за ци ја по сло да ва ца и син ди ка та „Не за ви-
сност” је сте да Фон ду ПИО тре ба омо гу ћи ти
да са мо стал но рас по ла же сред стви ма од
на пла те до при но са за ПИО и да та сред ства
ко ри сти као обрт на у ин тер ва ли ма из ме ђу
ис пла та пен зи ја. Фонд тре ба сло бод но да
рас по ла же не по крет но сти ма и дру гом имо-
ви ном за ко ју по сто је до ка зи да је из гра ђе-
на сред стви ма оси гу ра ни ка, ка ко би кроз
стра те шка парт нер ства са дру гим ин ве сти-
то ри ма и др жав ним ин сти ту ци ја ма уве ћао

при хо де и ду го роч но сма њио са да шњи де-
фи цит. То под ра зу ме ва: по вра ћај имо ви не,
од но сно не по крет но сти пред рат ног пен-
зиј ског фон да Кра ље ви не Ју го сла ви је, ко ји-
ма Фонд не га зду је; по кре та ње ини ци ја ти ве
за из ме ну За ко на о ПИО, ко ји би се до пу нио
по себ ним по гла вљем ко је де фи ни ше имо-
ви ну Фон да; утвр ђи ва ње не спор ног пра ва
сво ји не Фон да над не по крет но сти ма спе ци-
јал них бол ни ца, за во да за ре ха би ли та ци ју и
ба ња из гра ђе них сред стви ма оси гу ра ни ка;
утвр ђи ва ње пра ва сво ји не на не по крет но-
сти ма здрав стве них уста но ва, до мо ва за
ста ра ли ца и ге рон то ло шких цен та ра гра-
ђе них ње го вим сред стви ма и дру ге ко је се
од но се на пра во сво ји не РФ ПИО.

Ми ро слав Мек те ро вић

УНИ ЈА ПО СЛО ДА ВА ЦА СР БИ ЈЕ И УГС „НЕ ЗА ВИ СНОСТ” ПРЕД СТА ВИ ЛИ ПРЕД ЛОГ МЕ РА

За јед но 
за из ла зак 
из кри зе

актуелноактуелно
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актуелно

Зе мља у ко јој 1.211.000 љу-
ди, од но сно око ше сти на
ста нов ни ка, има ви ше од

65 го ди на жи во та, а про сеч на
ста рост ста нов ни штва је око
40 го ди на, сва ка ко је ме ђу де-
мо граф ски нај ста ри јим по пу-
ла ци ја ма у Евро пи. Уко ли ко се
у ста ри ју по пу ла ци ју ура чу на ју
и осо бе од 60 го ди на, ста ти сти-
ка ка же да нај ста ри јих у Ср би ји
има око ми ли он и по. Ако зна мо
да је у по след ње две де це ни је
број ста рих по ве ћан за чак пет
про це на та, а про сеч на ста рост
за че ти ри го ди не, за кљу чак да
бри га о ста ри ји ма мо ра да бу-
де при вр ху ли сте при о ри те та
зе мље сам се на ме ће, ка же за
„Глас оси гу ра ни ка” Бран ки ца
Јан ко вић, др жав на се кре тар ка
у Ми ни стар ству ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке.

– У зе мљи са то ли ким бро јем
ста ри јих љу ди нео п ход но је да
др жа ва по све ти по себ ну па жњу

ста ри ма и пре ста не да их тре ти-
ра као про блем. Пре ма по да ци ма 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-
ку, у Ср би ји има око 1,6 ми ли о на 
пен зи о не ра, а го то во ви ше од по-
ло ви не њих (846.000) при ма пен-
зи ју до 20.000 ди на ра. Ис под тог 
из но са пен зи ју при ма 447.000, 

док око 300.000 пен зи о не ра при-
ма око 30.000 ди на ра. Нов ча ну 
со ци јал ну по моћ ко ри сти 11.231 
осо ба. Мо рам да на гла сим да је 
нај те же у ста рач ким јед но чла ним 
или дво чла ним до ма ћин стви ма, 
по го то во у ру рал ним сре ди на ма, 
и нај ва жни је је њи ма обез бе ди ти 

не ку вр сту по мо ћи – ис ти че на ша
са го вор ни ца.

Го во ре ћи о нај у гро же ни ји ма,
Бран ки ца Јан ко вић ка же да је 
као јед на од ме ра по мо ћи би ла 
и од лу ка о та ко зва ној три на е-
стој пен зи ји.

– Сви смо ми по тен ци јал ни
пен зи о не ри и ста рост је на ша
је ди на си гур на бу дућ ност. Тре ба
да бу де мо све сни да ће мо жи ве-
ти у дру штву у ко ме ће про це нат
уче шћа нај ста ри јих су гра ђа на у
укуп ном бро ју ста нов ни ка би ти
из у зет но ве ли ки. За то о њи ма не
тре ба раз ми шља ти као о про бле-
му, већ тре ба раз ви ја ти мо гућ-
ност за њи хо ву рад ну ак ти ва ци ју.
Си гур но да не тре ба да бу ду ни
од ба че ни, и то све за ви си од од-
но са дру штва пре ма њи ма. Сли ка
ста рих у на шем дру штву и од нос
пре ма овој по пу ла ци ји су, ме ђу-
тим, углав ном не га тив ни и ве о ма
је ма ло по зи тив них при ме ра. Ста-
рост не тре ба при ка зи ва ти као

ОК ТО БАР, МЕ СЕЦ СО ЛИ ДАР НО СТИ СА СТА РИ ЈИ МА

Сви смо по тен ци јал ни 
пен зи о не ри
Др жа ва до ста ура ди ла по пи та њу по бољ ша ња по ло жа ја ста рих, над ле жно ми ни стар ство
ће у на ред ном пе ри о ду по себ ну па жњу усме ри ти на нај у гро же ни је ста ри је су гра ђа не

Бран ки ца Јан ко вић

Ме ђу нај по пу лар ни јим об ли-
ци ма ва нин сти ту ци о нал не за-
шти те, по го то во ме ђу бо ле сним
и те шко по крет ним ста ри јим
особама, сва ка ко је по моћ у ку-
ћи, од но сно ге рон то до ма ћи це.
За ову по мо ћ нај ста ри ји се при ја-
вљу ју цен три ма за со ци јал ни рад
на сво јој оп шти ни и, ка да до ђу на
ред, на по моћ ге рон то до ма ћи ца
мо гу да ра чу на ју сва ко днев но
или не ко ли ко пу та у не де љи.
Сва ка од до ма ћи ца днев но оби-
ђе три ко ри сни ка и код сва ког
про ве де два са та оба вља ју ћи
све по треб не по сло ве: чи шће ње,
пра ње, ку ва ње, на бав ка... Ива на
Ђур ђе вић из Бе о гра да већ пет
го ди на ра ди овај по сао и за наш
лист ка же да га не би ме ња ла.

– Ово је за и ста из у зет но ху ман
по сао ко ји тре ба во ле ти да би сте

га ра ди ли. Збли жи те се са тим 
љу ди ма и они са не стр пље њем 
иш че ку ју ваш до ла зак. Нај ва жни-
је је са вра та им се осмех ну ти и 
ве дро их по здра ви ти, и њи хов 
дан је већ леп ши. Кад ску вам ка-
фу и сед не мо да је по пи је мо, до-
го ва ра мо се шта тог да на тре ба 
ура ди ти, да ли уси са ти, обри са ти 
пра ши ну, опра ти про зо ре, ску ва-
ти ру чак, иза ћи у шет њу са њи ма. 
Ја оба вим и на бав ку, до не сем по-
треб не на мир ни це, ле ко ве, све 
што тре ба – об ја шња ва ге рон то-
до ма ћи ца Ива на Ђур ђе вић.

Сне жа на Влај ков се овим по-
слом ба ви по след ње две и по 
го ди не, а пре то га је би ла не за-
по сле на.

– Ова ко сам ја до би ла по сао, 
а ко ри сни ци код ко јих од ла зим 
нео п ход ну по моћ. Ствар но ми-

слим да овај по сао мо же да ра ди 
са мо не ко ко то за и ста во ли и ко-
ме је до тих ста ри јих љу ди ста ло. 
А ко ли ко њи ма зна чи то што им 
сва ки дан до ђем, не знам ка ко 
бих вам об ја сни ла, то се мо ра ви-
де ти. Не ки од њих су пот пу но са-
ми и је ди но ме не мо гу да оче ку ју 
на вра ти ма. По што ни су у ста њу 
да са ми оду у шет њу, мно го им 
зна чи то што ја идем са њи ма. 
Та ко ми је баш ових да на јед на 
ко ри сни ца ре кла да за је дан мој 
до ла зак за вр шим шта имам од 
кућ них по сло ва, а да по сле сва-
ки дан ко ри сти мо ле по вре ме да 
ше та мо. За ми сли те кад су ве ли-
ке вру ћи не или ја ке хлад но ће, па 
не ки од њих ко ји ни ког не ма ју не 
би ни хле ба у ку ћи има ли да ни је 
нас да им од не се мо – искре на је 
Сне жа на Влај ков.

Ге рон то до ма ћи ца је, на жа-
лост, ма ло за по тре бе Бе о гра да,
та ко да су мно ги на ли сти че ка-
ња и ду же од го ди ну да на.

– Ја сам пре го ди ну и не што
опе ри са ла кук и при ја ви ла се за
по моћ ге рон то до ма ћи це. Али,
још је ни сам до би ла. Не мо гу,
до ду ше, да ка жем да су ме за-
бо ра ви ли. Пре око ме сец да на
до ла зи ла је же на из Цен тра за
по моћ у ку ћи са мо је оп шти не и
об ја сни ла ми да има ма ло до ма-
ћи ца, да је нас ко ји че ка мо мно-
го и да ће си гур но још ово ли ко
вре ме на про ћи док до ђем на
ред. Па шта да ра дим, је ди но се
на дам да ћу ту по моћ до че ка ти
– при ча за наш лист Дам њан ка
Жу нић, пен зи о нер ка са Ка ра-
бур ме.

Они ко ји већ има ју по моћ ге-
рон то до ма ћи ца не ма ју до вољ-
но ре чи хва ле за њих.

Ге рон то до ма ћи це – и по моћ и дру жбе ни це
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стра шни суд, би ло би до бро увек 
ис ти ца ти не ки до бар при мер из 
сва ко днев ног жи во та ста ри јих, а 
та квих има. У то се мо же те уве ри-
ти ако по се ти те не ки од днев них 
клу бо ва у ко ји ма се љу ди дру же, 

за ба вља ју, ор га ни зу ју из ле те и 
пу то ва ња. За то ће ови об ли ци 
ва нин сти ту ци о нал не за шти те, уз 
по моћ у ку ћи (већ по зна те ге рон-
то до ма ћи це), и њи хов раз вој на 
ло кал ном ни воу у на ред ном пе-
ри о ду би ти на са мом вр ху ли сте 
при о ри те та на шег ми ни стар ства 
– на гла си ла је др жав на се кре тар-
ка Бран ки ца Јан ко вић.

Иако је др жа ва до ста ура ди ла 
по пи та њу по бољ ша ња по ло жа-

ја ста рих, на рав но да ни из да ле-
ка ни су ре ше ни сви про бле ми. 
За то ће над ле жно ми ни стар ство 
у на ред ном пе ри о ду по себ ну 
па жњу усме ри ти на нај у гро же-
ни је ста ри је су гра ђа не.

− То су углав ном се о ска, ста-
рач ка, по себ но са мач ка до ма-
ћин ства. Нај мар ги на ли зо ва ни ја 
је се о ска же на ко ја жи ви са ма у 
се лу, по себ но на кон смр ти су-
пру га. Те же не су нај ма ње укљу-
че не у дру штво и нај ви ше им је 
по треб на по моћ. Ми ни стар ство 
ће на ста ви ти да по др жа ва ло-
кал не за јед ни це и са мо у пра ве, 
од но сно све гра до ве и оп шти-
не, у раз во ју ло кал них услу га у 

за јед ни ци. Пре све га, по ка за ло
се да је нај ве ћа по тре ба за услу-
гом по мо ћи у ку ћи. Тре нут но је
у 82 оп шти не ус по ста вљен си-
стем функ ци о ни са ња по мо ћи у
ку ћи, али то ни је до вољ но. Си-

гур на сам да ће мо иду ће го ди-
не да про ши ри мо број оп шти на
– ка же Бран ки ца Јан ко вић.

Нео п ход но је по бољ ша ти
ква ли тет жи во та нај ста ри јих
у Ср би ји и о овој те ми не тре-
ба го во ри ти са мо ка да је реч о
њи хо вим при ма њи ма. Као вид
за шти те, ка да је у пи та њу ква ли-
тет жи во та нај ста ри јих, до бро
су се по ка за ли клу бо ви и днев-
ни цен три за пен зи о не ре, па ће
ре сор но ми ни стар ство за то на-
ста ви ти да по др жа ва ло кал не
са мо у пра ве у отва ра њу и про-
ши ре њу тог об ли ка за шти те.

Ка да је реч о ин сти ту ци о нал-
ној за шти ти, тре нут но по сто ји
46 др жав них до мо ва за ста ра
ли ца и 120 при ват них.

– Ра ди ће мо на очу ва њу по сто-
је ћих до мо ва по што се ис по ста-
ви ло да је овај број до во љан за
збри ња ва ње нај ста ри јих су гра-
ђа на, иако се љу ди ипак не ра до
од лу чу ју на то јер је у мно гим
де ло ви ма Ср би је пен зи ја је ди ни
си гу ран при ход за це лу по ро ди-
цу – за кљу чи ла је на ша са го вор-
ни ца. Бран ки ца Јан ко вић, др жав-
на се кре тар ка у Ми ни стар ству
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, на ја ви ла је и за сле де-
ћу го ди ну исти ни во да ва ња за
на род не ку хи ње и Цр ве ни крст,
као и па ке те за нај у гро же ни је у
105 оп шти на у Ср би ји.

Ве сна Ана ста си је вић

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

За до вољ ни 
ре зул та ти ма 
на Олим пи ја ди

Чла но ви Удру же ња пен зи о-
не ра гра да Но вог Са да ак тив-
но су уче ство ва ли у про гра-
му Пе те олим пи ја де спор та,
здра вља и кул ту ре, одр жа не у
Со ко ба њи.

Пред ста вља ло их је 15 чла-
но ва рас по ре ђе них у де сет
раз ли чи тих еки па, и то у три
спорт ске ди сци пли не: пи ка ду,
бр зом хо да њу и пу ца њу пе на-
ла. Ис ка за ли су и сво је пе вач-
ке спо соб но сти на так ми че њу
на Ве че ри та ле на та.

Да су се еки пе Удру же ња
до бро при пре ми ле го во ри
осво је но дру го ме сто у пи ка ду,
ше сто ме сто у пу ца њу пе на ла
и де ве то у бр зом хо да њу.

На ве че ри пе вач ких та ле на та
Ро са Бу гар ски осво ји ла је пр во
ме сто, а ду ет Бран ко Ра ни то вић
– Ми лу тин Ву кас тре ће.

– Уче ство ва ла сам у бр зом
хо да њу и у пу ца њу пе на ла, а
за осво је но пр во ме сто у со ло
пе ва њу до би ла сам ди пло му,
фла шу ви на и опа нак – ка же
Ро са Бу гар ски.

Две чла ни це Удру же ња уче-
ство ва ле су и у ра ду сли кар-
ске ко ло ни је.

Да би се ква ли тет ни је при-
пре ма ли за сле де ћу Олим пи-
ја ду, у Удру же њу су по кре ну-
ли ини ци ја ти ву за осни ва ње
спорт ске сек ци је ко ја би то ком
го ди не ко ор ди ни ра ла спорт-
ске ак тив но сти пен зи о не ра у
ме сним ор га ни за ци ја ма.

– Удру же ње на сто ји да сво-
јим чла но ви ма олак ша ста ре-
ње и обез бе ди им што ква-
ли тет ни ји жи вот, а ба вље ње
спор то ви ма при ме ре ним го-
ди на ма и мо гућ но сти ма пен-
зи о не ра, јед на је од та квих
ак тив но сти. Уче ство ва њем на
Олим пи ја ди у Со ко ба њи до-
при не ли смо и оства ри ва њу
де ла На ци о нал не стра те ги је
о ста ре њу Вла де Ре пу бли ке
Ср би је – на гла си ла је Дра ги ца
Зе лен ба ба, се кре тар Удру же-
ња пен зи о не ра гра да Но вог
Са да. Д. Ко раћ

– Жи вим у За је ча ру и пре око 
две го ди не сам би ла на опе ра-
ци ји ср ча них за ли ста ка. От кад 
сам иза шла из бол ни це, до ла зе 
ми до ма ћи це. Сме њу ју се њих 
три: Рад ми ла Ко стић, Ја сми на 
Пе шић и Ани ца Бог да но вић, и 
ствар но не мо гу да их до вољ но 
на хва лим. Све ми по ку ћи сре-
де и очи сте, до не су на мир ни це, 
ле ко ве, спре ме ру чак... Ни сам 
ни мо гла да прет по ста вим ко-
ли ко све то до бро функ ци о ни-
ше, а са да сам пре срећ на што 
имам њих, јер мо ја де ца не жи-
ве у истом гра ду и не знам ка-
ко бих функ ци о ни са ла без ове 
по мо ћи – пре за до вољ на је Ву-
ки ца Ан ђе лић, пен зи о нер ка из 
За је ча ра.

Је ди на за мер ка ко ја се мо же 
из ре ћи на ра чун ге рон то до ма-
ћи ца је сте – да их не ма до вољ-
но (што, на рав но, ни је њи хо ва 

гре шка). По го то во у Бе о гра ду 
где се на њи хо ву по моћ че ка и 
ду же од го ди ну да на.

– Тре нут но има мо око 2.060 
ко ри сни ка и 687 ге рон то до ма-
ћи ца у свим град ским оп шти-
на ма, а по тре бе су ви ше не го 
дво стру ко ве ће. Ко ри сни ци 
пла ћа ју услу ге до ма ћи ца 26 ди-
на ра по са ту, а оста ло до ти ра 
град. Сви пла ћа ју исто без об зи-
ра на ви си ну пен зи је. Мо жда би 
мо гао да се од ре ди ма ло дру га-
чи ји це нов ник, па да они са ве-
ћим при ма њи ма и ма ло ску пље 
пла ћа ју сат услу ге до ма ћи це да 
би смо ви ше њих мо гли да за по-
сли мо, и да ви ше љу ди ко ји ма 
је по моћ по треб на ту по моћ 
мо же и да до би је – сма тра Ма-
ри ја Мар ков, управ ни ца рад не 
је ди ни це Днев ни цен три и клу-
бо ви при Ге рон то ло шком цен-
тру Бе о град.  В. А.
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између два броја

Жур ка за нај ста ри је у цен тру Бе о гра да
По во дом ме се ца со ли-

дар но сти са ста ри јим осо-
ба ма пле сни цен тар „Мла-
дост” и „Ста ти сти тим” из Бе-
о гра да ор га ни зо ва ли су 13.
ок то бра на Тр гу Ре пу бли ке
ве ли ку игран ку у ко ју су
укљу чи ли и осо бе од 40 до
80 го ди на. Та ко је не ко ли ко
сто ти на Бе о гра ђа на оду ше-
вље но игра ло уз свет ски
хит „Ганг нам стајл”, а спон-
та но су им се при дру жи ли и
мно ги про ла зни ци.

За до вољ ни уче сни ци ка-
жу да су хте ли да по ка жу да
и ста ри ји има ју мно го енер ги је и ела на и да мо гу све што мо гу и мла ди.

Ина че, ма сов не ко ре о гра фи је уз по зна ти хит из Ко ре је из во де се на ра зним ме сти ма ши ром
све та.

Кон церт за тре ће до ба
Кра јем ок то бра је, већ тра ди ци о нал но, у ве ли-

кој дво ра ни Ко лар че вог на род ног уни вер зи те та, 
одр жан кон церт на ме њен ста ри јим су гра ђа ни ма. 
По вод је ок то бар, ме сец со ли дар но сти са ста ри-
ји ма, а ор га ни за то ри, та ко ђе већ тра ди ци о нал но, 
Ра дио Бе о град и Дру штво за бри гу о ста рим ли-
ци ма оп шти не Ста ри град. Пред пре пу ном са лом 
пу на два са та су се сме њи ва ли из во ђа чи: Ду ши ца 
и Не дељ ко Бил кић, Жар ко Дан чуо, Зо ра на Па вић, 
Но ви спо ме на ри, хо ро ви и мно ги дру ги у прат њи 
Ве ли ког на род ног ор ке стра РТВ Ср би ја, а све њих 
су на ја вљи ва ла по зна та име на са ра ди ја: Ђор ђе 
Не на до вић и Ми ле на Ши шкин. Ве че за пам ће ње и 
под се ћа ње на не ку дру гу вр сту му зи ке и за ба ве и 
на не ко дру го вре ме у ко је се на крат ко мо же мо 
вра ти ти за хва љу ју ћи пе сми, оној ле пој ста рој на-
род ној и из вор ној.

На гра де
57. Бе о град ског
сај ма књи га

На ово го ди шњем Сај му књи га, 
ко ји је тра јао од 21. до 28. ок то бра, 
за из да ва ча 2012. го ди не жи ри је 
про гла сио ку ћу „Фе дон” из Бе о гра-
да. За Деч ју књи гу го ди не иза бра на 
је књи га „Срп ске на род не бај ке за 
де цу XXI ве ка”, у из да њу „Ча роб не 
књи ге”, а као Из да вач ки по ду хват 

оце ње на су „Де ла Ста ни сла ва Ви-
на ве ра”, у из да њу Слу жбе ног гла-
сни ка и За во да за уџ бе ни ке.

Спе ци јал но при зна ње 57. Бе о-
град ског сај ма књи га при па ло је 
из да вач кој ку ћи „Гра дац” из Чач ка 
за уку пан ви ше де це ниј ски до при-
нос као из да ва ча. По сле не ко ли-
ко го ди на па у зе по но во је до де-
ље на на гра да за Нај леп шу књи гу, 
и то „Лек си ко ну ар хи тек ту ре и 
умет нич ког за нат ства” Сло бо да на 
Мал ди ни ја, у из да њу Слу жбе ног 
гла сни ка. Спе ци јал но при зна ње 
за Мла дог ди зај не ра при па ло је 
Ти ја ни Ран чић за ли ков но-гра фич-
ку опре му књи ге „Не мач ки рат ни 
пла кат у Ср би ји 1941–1944” ауто-
ра Ко сте Ни ко ли ћа, у из да њу За-
во да за уџ бе ни ке. Рад из да вач ких 
ку ћа и ове го ди не су оце њи ва ли 
акре ди то ва ни но ви на ри по ко ји-
ма је нај бо љи из да вач Слу жбе ни 
гла сник ко ји је осво јио 59 по е на. 
На дру гом ме сту је „Ге о по е ти ка” са 
38, а на тре ћем „Ла гу на” са 18 по е-
на. За из да вач ку ку ћу ко ја је има ла 
нај про фе си о нал ни ји од нос пре ма 
ме ди ји ма и јав но сти про гла ше на је 
„Ге о по е ти ка” ко ја је до би ла 33 по е-
на, а сле де је Слу жбе ни гла сник са 
30 и „Ла гу на” са 21 по е ном.

Са вез сле пих Вој во ди не 
обе ле жио 15. ок то бар

Свет ски дан бе лог шта па, 15. ок то бар, при год но је
обе ле жен у Са ве зу сле пих Вој во ди не. У про сто ри ја ма
у Ми ле ти ће вој 28, у Но вом Са ду, то га да на се, из ме-
ђу оста лог, го во ри ло и о про бле ми ма ко ји сле пим и
сла бо ви дим љу ди ма оте жа ва ју са мо стал но кре та ње.
Иако звуч ни се ма фо ри пред ста вља ју знат ну олак ши-
цу, густ са о бра ћај, не про пи сно пар ки ра на во зи ла,
отво ре ни а не за шти ће ни шах то ви, при вре ме не пре-
пре ке и не при клад на гра ђе вин ска ре ше ња чи не њи-
хо во кре та ње не бе збед ним.

У Ср би ји има око 12.000 сле пих и сла бо ви дих (у Вој-
во ди ни око 3.500), од че га је ви ше од 50 од сто ста ри-
јих од 60 го ди на. За по сле но је око 500, а бли зу 300
се во ди као не за по сле но на еви ден ци ји На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње.

Ни шка ба ња: 
по моћ нај ста ри ји ма

Оп шти на Ни шка ба ња и Ми ни стар ство
за др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву
спро во де но ви про је кат по мо ћи ста рим,
бо ле сним и со ци јал но угро же ним ме шта-
ни ма из сво је сре ди не.

У окви ру те ак ци је пр ви пут се по пра-
вља ју и адап ти ра ју до тра ја ле и оште ће не

ку ће со ци јал но угро же них до ма ћин ста ва,
а пред ви ђе на је са на ци ја шест ова квих
обје ка та.

Про јек том је об у хва ће но и око 260 ста-
рих и бо ле сних жи те ља Ба ње ко ји има ју
по моћ ле ка ра и ге рон то до ма ћи ца у ку ћи.

За овај про је кат по мо ћи ме шта ни ма Ни-
шке ба ње, у ко јој је сва ки пе ти ста нов ник
ста ри ји од 65 го ди на, ло кал на са мо у пра ва
и над ле жно ми ни стар ство из дво ји ли су
3,5 ми ли о на ди на ра. Ак ци ја се за вр ша ва
кра јем но вем бра, а оп шти на при пре ма и
но ве ка ко би на ста ви ла да по ма же они ма
ко ји ма је по моћ нај по треб ни ја.
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Пре ми је ра фи ја та 500 л у Но вом Са ду
По се ти о ци 12. ме ђу на род ног сај ма ауто мо би ла „Ауто шоу”, одр жа ног од 10. до

14. ок то бра у Но вом Са ду, има ли су при ли ку да, из ме ђу 29 во зи ла пре ми јер но
при ка за них на тр жи шту Ср би је, ви де и „фи јат 500 л”, ко ји се про из во ди у кра гу-
је вач кој фа бри ци „Фи јат ауто мо би ли Ср би је”. Они ко ји су од лу чи ли да ку пе овај
мо дел фи ја та на Но во сад ском сај му мо ра ли су да из џе па из дво је 14.999 евра.

То ком пет да на тра ја ња сај ма про да то је 220 во зи ла, а ме ђу њи ма и нај ску пљи
из ло же ни ауто мо бил – „ауди А6” ол ро уд 3.0 ТДИ ква тро, ко ји је ко штао 84.104
евра. Нај ве ћа по тра жња вла да ла је ипак за ки не ским ма лим град ским ауто мо би-
лом „че ри его”, ко ји је имао по вла шће ну са јам ску це ну од 5.490 евра. Ово го ди шњу
про дај ну из ло жбу ауто мо би ла у Но вом Са ду по се ти ло је ви ше од 15.000 љу ди.

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла сеп тем-
бар 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. ок то бра.

Бив шим по љо при вред ни ци-
ма дру ги део при на дле жно сти
за сеп тем бар ис пла ћен је 20.
ок то бра.

Пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти при ми ће сво је це ле
ок то бар ске пен зи је 3. но вем-
бра, а пен зи о ни са на вој на ли ца
6. но вем бра.

Ис тра жи ва ње На ци о нал не слу жбе 
за за по шља ва ње и УСА ИД-а

У Ср би ји има око 750.000 не за по сле них, а ме ђу њи ма је нај ви ше мла дих до 29 го ди на,
ко ји чи не тре ћи ну укуп ног бро ја не за по сле них. По сло дав ци углав ном тра же ви со ко о бра-
зо ва ни ка дар са зна њем и ве шти на ма из тех нич ких и дру штве них на у ка. Ово је, из ме ђу
оста лог, за кљу че но на пред ста вља њу ре зул та та ис тра жи ва ња о по тре ба ма по сло да ва ца
и прог но за ма кре та ња на тр жи шту ра да у Ср би ји ко је су спро ве ли На ци о нал на слу жба за
за по шља ва ње и Аме рич ка аген ци ја за ме ђу на род ни раз вој (УСА ИД).

Нај ве ће по те шко ће у на ла же-
њу по сла има ју осо бе са сред њом
струч ном спре мом, ка квих је чак 50
од сто од укуп ног бро ја не за по сле-
них, а уоч љи ва је и ре ги о нал на дис-
про пор ци ја – те жа је си ту а ци ја на ју-
гу не го у оста лим де ло ви ма Ср би је.

Зо ран Мар ти но вић, др жав ни се-
кре тар у Ми ни стар ству ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке,
ка же да ће се у на ред ном пе ри о ду
на сто ја ти да се про гра ми и пла но ви
при ла го де аспек ти ма по ну де и тра-
жње, а за те ме ре је у 2013. пред ви-
ђе но 3,4 ми ли јар де ди на ра, ко ли ко
је би ло и у овој го ди ни.

Су зан Фриц, ди рек тор ка ми си је УСА ИД-а у Ср би ји, сма тра да је про блем у то ме што не за-
по сле ни не ма ју до вољ но ис ку ства, ни су сте кли по треб на зна ња и ве шти не то ком шко ло-
ва ња, а обра зов ни си стем не иде у ко рак са по тре ба ма по сло да ва ца.

Пре ма овом ис тра жи ва њу, у на ред ном пе ри о ду нај ве ћи ге не ра то ри за по шља ва ња тре-
ба ло би да бу ду по љо при вре да, са о бра ћај и тр го ви на.

Про сеч на не то за ра да ис-
пла ће на у сеп тем бру 2012. го-
ди не у Ср би ји из но си 40.258 
ди на ра. У од но су на про сеч ну 
за ра ду без по ре за и до при но-
са ис пла ће ну у ав гу сту ове го-
ди не, то је но ми нал но ни же за 
4,4, а ре ал но за 6,5 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис-
пла ће на у сеп тем бру 2012. го-
ди не у Ср би ји из но си 55.903 
ди на ра, и у од но су на про сеч-
ну за ра ду ис пла ће ну у ав гу сту 
2012. но ми нал но је ни жа за 
4,4, а ре ал но за 6,5 од сто.

Про сеч на не то за ра да ис-
пла ће на у сеп тем бру 2012. у
Ср би ји, у од но су на про сеч ну
за ра ду без по ре за и до при-
но са ис пла ће ну у сеп тем бру
2011. го ди не, но ми нал но је
ви ша за 3,9 од сто, а ре ал но
ни жа за 5,8 од сто.

Про сеч на за ра да ис пла ће-
на у сеп тем бру 2012. го ди не
у Ре пу бли ци Ср би ји у од но су
на про сеч ну за ра ду ис пла ће-
ну у сеп тем бру 2011. но ми-
нал но је ви ша за 3,8, а ре ал но
ни жа за 5,9 од сто.

Но ви пред сед ник 
Са ве за 
са мо стал них 
син ди ка та
Вој во ди не

На кон што је, због из бо ра за на род ног
по сла ни ка у Скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је,
до са да шњи пред сед ник СССВ, др Ми ло рад
Ми ја то вић, дао остав ку на све син ди кал не
функ ци је, у скла ду са Ста ту том ове нај ма-
сов ни је рад нич ке ор га ни за ци је у Вој во ди-
ни раз ре ше ни су и сви пот пред сед ни ци
Ве ћа СССВ.

На сед ни ци Ве ћа СССВ, одр жа ној 25. ок-
то бра ове го ди не, за но вог пред сед ни ка
Са ве за са мо стал них син ди ка та Вој во ди не
иза бран је Го ран Ми лић, до са да шњи се-
кре тар и вр ши лац ду жно сти пред сед ни ка
Ве ћа, ко ји ће ову функ ци ју оба вља ти до
2015. го ди не.

Сед ни ци Ве ћа при су ство ва ли су и пред-
сед ник ССС Ср би је, Љу би сав Ор бо вић, и
до ско ра шњи пр ви чо век СССВ, др Ми ло-
рад Ми ја то вић. Че сти та ју ћи но вом пред-
сед ни ку, по же ле ли су му успех на но вој
функ ци ји, по себ но има ју ћи у ви ду те шку
еко ном ску си ту а ци ју.

Ма ња сеп тем бар ска пла та
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Пе то чла не ко ми си је На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње
за про це ну рад не спо соб но сти
и мо гућ но сти за по сле ња или
одр жа ња за по сле ња, у чи јем

ра ду уче ству ју и ле ка ри ве шта-
ци Ре пу блич ког фон да ПИО, 
ефи ка сно оба вља ју ве шта че ње 
осо ба са ин ва ли ди те том (ОСИ) 
од по чет ка при ме не За ко на о 

про фе си о нал ној ре ха би ли та-
ци ји и за по шља ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том у Вој во ди ни. 
Та ко је у Фи ли ја ли НСЗ Сом бор 
ко ми си ја за про це ну рад не спо-
соб но сти, ко ја је по че ла са ра-
дом 30. ав гу ста 2010, за кључ но 
са ју ном ове го ди не оба ви ла ве-
шта че ње 467 ОСИ, од то га 126 у 
пр вој по ло ви ни ове го ди не.

Нај ви ше ре ше ња, по осно ву 
ве шта че ња ко ми си је, до не то је 
у пр вом сте пе ну – 384, у дру гом 
сте пе ну 41 ре ше ње, у тре ћем 
20, а код 22 ли ца ни је утвр ђен 
гу би так рад не спо соб но сти.

По ре чи ма Гор да не Пре до-
је вић из Фи ли ја ле НСЗ у Сом-
бо ру, осо бе са ин ва ли ди те том 
ко је су код њих под не ле зах тев 

за про це ну рад не спо соб но сти 
не че ка ју ду го на из ла зак на 
ко ми си ју, а у ви ше од 80 од сто 
слу ча је ва ре ше ња о утвр ђе ном 
сте пе ну ин ва лид но сти сти жу 
им на кућ ну адре су у ро ку од 
ме сец да на од да на ве шта че ња. 
Гор да на Пре до је вић ис ти че да 
по сло дав ци у све ве ћем бро ју 
има ју по зи ти ван став пре ма ка-
те го ри за ци ји ОСИ и њи хо вом 
за по шља ва њу пре ма од ред ба-
ма За ко на о ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу осо ба са ин ва ли-
ди те том. С дру ге стра не, осо бе 
са ин ва ли ди те том оче ку ју да ће 
са ре ше њем о сте пе ну сво је ин-
ва лид но сти по ве ћа ти шан су за 
про на ла же ње но вог по сла.

М. Мек те ро вић

Ин сти тут „Ни шка ба ња” је је дин стве на
на уч но-на став на и ис тра жи вач ка уста-
но ва, ко ја се ба ви пре вен ци јом, ле че-

њем и ре ха би ли та ци јом кар ди о ва ску лар них
и ре у мат ских бо ле сти. Сва ке го ди не у овај ин-
сти тут пре ко Фон да ПИО до ла зи по 700 пен-
зи о не ра на де се то днев ну ре ха би ли та ци ју.

– По до ла ску па ци је на та отва ра се исто-
ри ја бо ле сти и до ста вља од го ва ра ју ћем
оде ље њу, па ци јент се сме шта у со бу, где га
оби ла зе ле кар и ме ди цин ска се стра – са-
зна је мо од др Бо ја не Ста мен ко вић, ре у ма-
то ло га, и Ми ла на Сто ја но ви ћа, ше фа при је-
ма и сме шта ја го сти ју.

А шта ка жу пен зи о не ри ко ји у Ни шкој ба-
њи бо ра ве о тро шку Фон да ПИО.

Дра га на По жгај (58) из Шап ца је по ро дич-
ни пен зи о нер и ње ни ути сци су по вољ ни.

– Пр ви пут бо ра вим у Ни шкој ба њи пре ко
Фон да и ве о ма сам за до вољ на услу га ма ме-
ди цин ског и уго сти тељ ског осо бља – ка же
она.

Исто ми сли и За гор ка Па јо вић (60) из Кра-
ље ва.

– Ра ди ла сам у Ин ду стри ји на ме шта ја „Ја-
сен” и већ осам го ди на сам пен зи о нер. Не-
ко ли ко пу та сам кон ку ри са ла за овај вид
ре кре а ци је и тек сам са да до би ла бо ра вак
у Ни шкој ба њи – ка же За гор ка, на гла ша ва-
ју ћи да је ве о ма за до вољ на што је до би ла
при ли ку да се бес плат но од ма ра.

Жи во јин Цвет ко вић (80) из Па ра ћи на је
ин ва лид ски пен зи о нер од 1986. го ди не, а

пен зи ју је сте као као рад ник „Труд бе ни ка” 
из Бе о гра да.

– Већ 15 го ди на до ла зим у Ни шку ба њу
у сво јој ре жи ји, а ове го ди не пр ви пут ко-
ри стим мо гућ ност ре ха би ли та ци је пре ко

Пензијског фон да. За до во љан сам свим
бањ ским услу га ма, а и ле по том окру же ња
– при ча Жи во јин.

Не ма при мед бе ни Бра ни слав Ми лој ко-

вић (75) ко ји та ко ђе до ла зи из По мо ра вља,
из се ла Се ки ри ца код Па ра ћи на.

– Ра дио сам у Фа бри ци ста кла у Па ра ћи-
ну и сти ца јем окол но сти, због те жи не по сла,
оти шао у ин ва лид ску пен зи ју пре 15 го ди на.

Од те ра пи ја ко је сам до био, нај ви ше ми при-
ја во жња би ци кла и те ра пи ја бла том. Шет ња
ми је по себ но за до вољ ство, као и све оста ле
услу ге ов де у ба њи. М. Слав ко вић

РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

Ни шка ба ња, то пла во да...

КО МИ СИ ЈА НСЗ ЗА ПРО ЦЕ НУ РАД НЕ СПО СОБ НО СТИ У СОМ БО РУ

Уз по моћ ве шта ка Фон да ПИО
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актуелно

Ор га ни за ци ја за по др шку же-
на ма са ин ва ли ди те том „Из кру га 
– Вој во ди на”, у са рад њи са Град-
ском упра вом за при вре ду Но вог 
Са да, упри ли чи ла je све ча ну до-
де лу сер ти фи ка та по ла зни ца ма 
обу ке одр жа не у окви ру про јек та 
„По ве ћа ње за по шљи во сти же на 
са ин ва ли ди те том”, ко ји је ре а ли-
зо ван у са рад њи са На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње.

Го ран Се чуј ски, члан Град ског 
ве ћа за при вре ду, уру чио је сер-
ти фи ка те и че сти тао по ла зни ца-
ма успе шно за вр ше ну обу ку.

– Искре но се на дам да ће вам 
сте че но зна ње и овај сер ти фи-
кат по мо ћи да лак ше про на ђе те 
по сао, да ће не ке од вас ус пе ти 
да осну ју соп стве не фир ме или 
да удру же но на сту пи те на тр жи-
шту – ре као је Се чуј ски.

У окви ру спро во ђе ња Ак ци о-
ног пла на за по шља ва ња гра да 
Но вог Са да за 2012, пре ко Град-
ске упра ве за при вре ду, обез-
бе ђе но је ми ли он ди на ра за 
че тво ро ме сеч ну еду ка ци ју. Од 
ма ја до ју ла ове го ди не ре а ли-
зо ва ни су основ ни ни во обу ке 
са де сет ра ди о ни ца и на пред ни 
ни во са три ра ди о ни це, ко је је 
по ха ђа ло укуп но 30 уче сни ца.

Основ на обу ка је би ла за сно-
ва на на ин тер ак тив ном ра ду и 
ве жба ма на ме ње ним осна жи-
ва њу уче сни ца за ин тер вју са 
по сло дав цем. Из ме ђу оста лих, 
об у хва та ла је и те ме као што су 
ин фор ми са ње о пра ви ма и за-
кон ској ре гу ла ти ви у обла сти 
за по шља ва ња ОСИ, пи са ње би-
о гра фи је и по прат ног пи сма, и 
по слов на ко му ни ка ци ја.

На пред на обу ка је би ла на ме-

ње на же на ма ко је су већ по ха-
ђа ле основ ну обу ку или дру ге
обу ке за ак тив но тра же ње по-
сла, и по ред еду ка тив ног де-
ла об у хва ти ла је и ин тен зи ван
мен тор ски рад и ин ди ви ду ал ну
по др шку уче сни ца ма у тра же-
њу по сла. Не ке од те ма би ле су
раз ме на ин фор ма ци ја о мо гућ-
но сти ма за по сле ња, сре ђи ва ње
рад них би о гра фи ја и ак тив но-
сти и услу ге ко је пру жа НСЗ.

Ти ха на Ја њић, ап сол вент со-
ци о ло ги је, ис та кла је да је ова
обу ка за њу би ла при ли ка да се
упо зна са сво јим пра ви ма и да
раз ви је спо соб но сти ко му ни ка-
ци је са по тен ци јал ним по сло-
дав ци ма.

– На дам се да ћу има ти при ли-
ке да сте че на зна ња у до глед но
вре ме при ме ним у прак си – на-
гла си ла је Ти ха на Ја њић.

Д. Ко раћ

Па ци јен ти са ду шев ним 
смет ња ма су ви дљив знак 
да дру штво у це ли ни има 

про бле ме и за то те па ци јен те 
тре ба слу ша ти и би ти бли зак са 
њи ма, јер пре ко њих са зна је мо 
по те шко ће це ло куп ног чо ве-
чан ства. Ово је, из ме ђу оста лог, 
ре че но на по чет ку кам па ње за 
очу ва ње мен тал ног здра вља 
гра ђа на Ср би је, под на зи вом 
„365 да на за мен тал но здра вље”, 
ко ју по во дом Свет ског да на 
мен тал ног здра вља  спро во де 
Ми ни стар ство здра вља Ср би-
је и ху ма ни тар на ор га ни за ци ја 
Ка ри тас. Глав не ак тив но сти кам-
па ње би ће ор га ни зо ва не у Бе о-
гра ду, Ни шу, Но вом Са ду, Шап цу, 

Ва ље ву, Зре ња ни ну, Су бо ти ци, 
Но вом Кне жев цу и Вр ба су. 

Циљ кам па ње је да се срп ско 
дру штво ин фор ми ше о про бле-
ми ма ко је има ју осо бе са пси-
хич ким те шко ћа ма, да се код 
гра ђа на и ин сти ту ци ја раз ви је 
осе тљи вост за њих ка ко би се 
по мо гло да и те осо бе по ста ну 
ак тив ни гра ђа ни ко је дру штво 
не ће ис кљу чи ва ти.

Пе ри ша Си мо но вић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству здра-
вља, на ја вљу је усва ја ње се та 
за ко на о за шти ти осо ба са ду-
шев ним смет ња ма и до да је да је 
од лу ка ма Вла де Ср би је уна пре-
ђен ста тус не ких спе ци јал них 
бол ни ца за ле че ње пси хи ја триј-

ских па ци је на та, ме ђу ко ји ма је
и бол ни ца „Др Ла за Ла за ре вић” 
ко ја је до би ла ста тус кли ни ке и
има оде ље ње за ур гент ну пси-
хи ја три ју. Си мо но вић ка же да
се тре нут но ра ди и на отва ра њу
пси хи ја триј ских оде ље ња у че-
ти ри бол ни це, док су у 38 од 43
она већ отво ре на.

Ита ли јан ски пси хи ја тар др Па-
о ло Се ра ис ти че да, пре ма по да-
ци ма Свет ске здрав стве не ор-
га ни за ци је, 20-25 од сто свет ске
по пу ла ци је па ти од не ког пси хич-
ког по ре ме ћа ја, док у зе мља ма са
ни ским при ма њи ма око 65 од сто
па ци је на та не успе да стиг не до
ле ка ра и за тра жи струч ну по моћ.

– Осо бе ко је па те од ду шев них

по ре ме ћа ја на сто је да не раз го-
ва ра ју о то ме та ко да се не зна
ко ли ко оне па те, а пот це њи ва ње
пси хи ја триј ских по ре ме ћа ја и бо-
ле сти до во ди до то га да се обо ле-
ли осе ћа ју уса мље но и не срећ но
– ка же др Се ра, до да ју ћи да љу ди
тре ба да зна ју да се уз мо дер но
ле че ње мо же оздра ви ти, док у
те жим слу ча је ви ма па ци јен ти
мо гу има ти ква ли тет ни ји жи вот
уз стал ни ле кар ски над зор.

– Мо дер ни ле ко ви ни су ви ше
се да ти ви, већ ле че симп то ме, али
је реч о ду го трај ном ле че њу – ис-
ти че др Па о ло Се ра и на во ди да
је, на при мер, за ле че ње де пре-
си је по треб но ми ни мум шест ме-
се ци. Љ. Ми лен ко вић

ПО ЧЕ ЛА КАМ ПА ЊА „365 ДА НА ЗА МЕН ТАЛ НО ЗДРА ВЉЕ”

Чо век је чо ве ку лек

СЕР ТИ ФИ КА ТИ ЗА СТРУЧ НО ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ ЖЕ НА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Шан са за дру га чи ји жи вот
Успееешншншншнно о о о зазазазазаз врврврвррв шешешешенананаа о о о обубубууукакакакаккк
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кроз Србију

Скуп шти на оп шти не Ко це ље-
ва ор га ни зо ва ла је и ове је се ни
Фе сти вал зим ни це, че твр ти по
ре ду, на ко јем су вред не до ма-
ћи це из По са во там на ве пред-
ста ви ле слат ку и сла ну зим ни-
цу, при пре мље ну по ста рим
ре цеп ти ма. Иако је го ди на би ла
су шна, у пла сте ни ци ма, од ко јих
се бе ли овај пи то ми крај, про из-
ве де но је до вољ но ква ли тет ног
по вр ћа ко је се све ма ње про да-
је све же, а све ви ше пре ра ђу је у
кућ ној ра ди но сти и про да је то-
ком це ле зи ме.

– Сво је вре ме но је у Ко це-
ље ви ра ди ла ве ли ка фа бри ка
„Во ћар” ко ја је про из во ди ла
зим ни цу. По љо при вред ни ци
су про да ва ли сво је про из во-
де, а из ско ро сва ке ку ће је не-
ко и ра дио у фа бри ци. Ка да је
фа бри ка уга ше на, до ма ћи це су
код ку ће на ста ви ле да про из-
во де зим ни цу по го то во иден-
тич ним ре цеп ти ма, а за хва љу-
ју ћи Фе сти ва лу зим ни це, сво је
про из во де мо гу лак ше да пла-
си ра ју – ка же Ми лу тин Цве јић,

за ме ник пред сед ни ка оп шти не 
Ко це ље ва.

Ви ше сто ти на то на по вр ћа са 
бли зу 600 хек та ра под пла сте-

ни ци ма и на отво ре ном пре ра-
ди се у кућ ној ра ди но сти и та ко 
за ра ди мно го ви ше не го ра ни је, 

ка да су се па ра дајз, па при ке, 
кра став ци и оста ло по вр ће про-
да ва ли као си ро ви на.

На ово го ди шњем фе сти ва лу 

сво је про из во де је из ло жи ло око 
80 про из во ђа ча, а го сти су сти гли 
из це ле Ср би је. До бро се па за ри-

ло, по што су це не би ле са јам ске,
са по пу стом. Те гла кра ста ва ца,
на при мер, мо гла је да се ку пи за
120 ди на ра, па при ке за 220, џем
је ко штао 250, а до ма ћи ај вар од
300 до 400 ди на ра. Кон так ти су
ус по ста вље ни, а те гле са ај ва ром,
па при ка ма, кра став ци ма, са ла-
та ма, слат ким, џе мо ви ма и оста-
лим про из во ди ма по сле сај ма
про да ва ће се све до про ле ћа за-
хва љу ју ћи те ле фон ским по руџ-
би на ма или огла ша ва њем пре ко
ин тер не та. Куп ци ма из око ли не
до ста вља ју се на кућ ну адре су, а
у уда ље ни ја ме ста ис по ру чу ју се
бр зом по штом.

– На ово го ди шњем фе сти ва-
лу, уз ам ба са до ра Ја па на ко ји 
нас по се ћу је сва ке го ди не, гост 
нам је био и ам ба са дор Нор ве-
шке. Они су за ин те ре со ва ни да 
уво зе зим ни цу из По са во там-
на ве, а на ши вред ни љу ди су у 
мо гућ но сти да по ну де до вољ но 
ква ли тет них про из во да за ово 
тр жи ште – ре као је Ве ро љуб 
Ма тић, пред сед ник оп шти не 
Ко це ље ва. Д. Гру јић

УТо по ли је од 12. до 14. ок то бра одр-
жа на тра ди ци о нал на, 49. „Опле нач ка
бер ба”. Ово го ди шњу ма ни фе ста ци ју

отво рио је принц Вла ди мир Ка ра ђор ђе-
вић, а по че так јед не од нај по се ће ни јих
при ред би у Ср би ји, ко ја је пре ско ро по ла
ве ка про ис те кла из на род не тра ди ци је, и
ове го ди не је озна чио пу цањ из тре шње-
вог то па.

У про гра му ко ји је усле дио пред ста ви ли
су се чла но ви КУД „Опле нац” из То по ле и го-
сти из кул тур но-умет нич ких дру шта ва „Уна” 
из Но вог Гра да и „Гру жа” из Гру же. Пре зва-
нич ног по чет ка ово го ди шње ма ни фе ста ци-
је ули ца ма То по ле про шао је деч ји ма скен-
бал, у ко ме су уче ство ва ли ма ли ша ни из
Пред школ ске уста но ве „Со фи ја Ри стић” из
То по ле и из дво је них оде ље ња.

У окви ру „Опле нач ке бер бе” одр жа не су
из ло жбе ви на, гро жђа, ра ки је и во ћа, а при-
ре ђен је и низ кон це ра та, умет нич ких и за-
бав них про гра ма за ве ли ки број по се ти ла-
ца из зе мље и ино стран ства.

Под окри љем 49. „Бер бе” одр жан је и 40.
Са бор на род ног ства ра ла штва Ср би је, на
ко ме је уче ство ва ло ви ше од 600 из во ђа ча
оку пље них у фол клор не ан сам бле и пе вач ке
гру пе, али и со ли сти из свих кра је ва зе мље.

Вин ска ули ца у То по ли са обе стра не је

би ла ис пу ње на нај бо љим бо ца ма ви на и
ра ки је ко је се про из во де у Ср би ји. Уче ни ци
По љо при вред не шко ле „Краљ Пе тар Пр ви
Ка ра ђор ђе вић” отво ри ли су тра ди ци о нал-
ну из ло жбу во ћа, по вр ћа, воћ них сад ни ца и
ку ку ру за, а во ћа ри овог кра ја из ло жи ли су
вр сне сор те ја бу ка, кру ша ка и гро жђа.

У кра љев ском по дру му ви на ри је Ка ра-
ђор ђе вић при ре ђен је при јем за углед не
го сте из Ср би је и пред став ни ке ве ли ког
бро ја ам ба са да и стра них де ле га ци ја. Ово-
го ди шња „Опле нач ка бер ба”, као и оне пре
ње, за вр ше на је ва тро ме том.

М. Сан трач

ФЕ СТИ ВАЛ ЗИМ НИ ЦЕ У КО ЦЕ ЉЕ ВИ

Зим ни ца из кућ не ра ди но сти

„ОПЛЕ НАЧ КА БЕР БА” У ТО ПО ЛИ

Фе стивал ви на 
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Ко ли ко ће же не у се о ским 
сре ди на ма ус пе ти да по-
ка жу сво ју ини ци ја ти ву и 

спо соб ност да про из ве ду не што 
дру го и ви ше од сва ко днев них 
ак тив но сти, за ви си од њи хо вог 
ме ђу соб ног по ве зи ва ња и раз-
ме не ис ку ста ва. У то ме им за са да 
по ма жу њи хо ва удру же ња и за-
дру ге, ко је се сти дљи во фор ми-
ра ју у чи та вој Ср би ји. По др шку 
за то пру жа им Упра ва за род ну 
рав но прав ност при Ми ни стар-
ству ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке, а цео про цес ко-
ор ди ни ра Асо ци ја ци ја за жен ску 
ини ци ја ти ву (АЖИН). По во дом 
свет ског да на же на у ру рал ном 
раз во ју ова асо ци ја ци ја и Мре жа 
же на у ру рал ном раз во ју (ЖУ РР) 
по зва ле су же не из се о ских сре-
ди на да се ор га ни зу ју и по ве жу, 
ка ко би сво је про из во де по ка за-
ле јав но сти.

– Нео п ход но је да се по бољ-
ша по ло жај же на на се лу јер су 

ви ше стру ко дис кри ми ни са не. 
Тре ба их за шти ти ти од на си ља 
и еко ном ски осна жи ти и оса мо-
ста ли ти за жи вот – ка же Ми ра 
Мар ја но вић, са вет ни ца у Упра-
ви за род ну рав но прав ност при 
Ми ни стар ству ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, и 
на по ми ње да је та упра ва бес-
по врат ним сред стви ма са 15.000 
евра по др жа ла че ти ри про јек та 
же на са се ла.

Сред ства је до би ла са мо стал-
на за нат ска рад ња „Се длар” у 
Кња жев цу за раз вој ту ри зма на 
Ста рој пла ни ни, же не из оп шти-
не Ин ђи ја за про је кат „Отво ри те 
вра та Банд сти ла”, за тим же не из 
Алек сан дров ца за ре кон струк-
ци ју ам ба ра ста рог 150 го ди на, и 
же не из Бе о чи на за афир ма ци ју 
на род не ра ди но сти.

– На ста вља мо да пра ти мо и 
да ље све те про јек те и да по-
ве зу је мо сва жен ска удру же ња, 
јер је њи хо ва ме ђу соб на са рад-

ња од кључ ног зна ча ја. Сле де ћи
про је кат је укљу чи ва ње же на у
елек трон ске клу бо ве и на том
пла ну већ је одр жа на обу ка за
рад на ра чу на ри ма за же не у
Ин ђи ји, Бе шкој, Љу бо ви ји, Па-
ра ћи ну и за те клу бо ве су обез-
бе ђе ни ра чу на ри – ка же Ми ра
Мар ја но вић.

У це лом овом по слу ор га ни-
зо ва ња и удру жи ва ња же на са
се ла нај да ље су оти шле же не
из Вој во ди не. Ма ри ја Га јиц ки,
ко ор ди на тор ка ор га ни за ци је
„Вој во ђан ка”, као при мер на-
во ди са јам жен ских про из во-
да са се ла ко ји се сва ке го ди не
одр жа ва у Су бо ти ци. Ме ђу тим,
ка же Га јиц ки, по треб на им је
ин сти ту ци о нал на по др шка, јер
те же не, упр кос сво јим ак тив но-
сти ма, још ни су ус пе ле да фор-
ми ра ју сво ју жен ску за дру гу. У 
Вој во ди ни је од 2009. до да нас
ре ги стро ва но 300 жен ских ор-
га ни за ци ја у 45 оп шти на, а у че-

тр де се так оп шти на за вр ше на је
обу ка за рад на ра чу на ри ма.

– Ор га ни зу ју ћи сај мо ве ства-
ра ла штва же на са се ла уочи ли
смо да по сто је же не ко је ни ка да
ни су би ле у Но вом Са ду, Су бо-
ти ци, а има и оних ко је ни ка да
ни су иза шле из свог се ла. За то
је по треб но да се ме ђу соб но по-
ве жу ор га ни за ци је же на из дру-
гих де ло ва зе мље, да би се ви ше
еду ко ва ле и раз ме њи ва ле ис ку-
ства – ис ти че Ма ри ја Га јиц ки.

За раз ли ку од удру же ња ко ја су
на ста ла у дру гим де ло ви ма Ср би-
је, у Ужи цу је два де се так мла дих
же на фор ми ра ло за дру гу „Здрав-
чи ца”, ка ко би сво је во ће и по вр-
ће пла си ра ле на тр жи ште.

– У пла ну је да, осим про да је
сво јих про из во да, ор га ни зу ју и
њи хо ву пре ра ду у соп стве ној ре-
жи ји – ка же Гор да на Пе ри шић,
пред сед ни ца Управ ног од бо ра
„Здрав чи це”.

Љи ља на Ми лен ко вић

По во дом 15. ок то бра, Ме ђу на род ног да на
се о ских же на, у ор га ни за ци ји По кра јин ског
се кре та ри ја та за при вре ду, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва и гра да Су бо ти це, у
овом гра ду одр жа на је цен трал на из ло жба
ства ра ла штва се о ских же на Вој во ди не. На
ово го ди шњој из ло жби вред них же на из
ру рал них под руч ја се вер не по кра ји не уче-
ство ва ло је 150 жен ских удру же ња из 40 оп-
шти на. Су бо ти ча ни ма и оста лим по се ти о ци-
ма пр ви пут су се ове го ди не сво јим ра до-
ви ма пред ста ви ле чла ни це Жен ске за дру ге
„Ру жа Сре ма” из Ин ђи је, али и за тво ре ни це
Ка зне но-по прав ног до ма у По жа рев цу.

– Да нас у на шој зе мљи не ма ве ћег и сна-
жни јег по кре та не го што је по крет се о ских
же на Вој во ди не. Чи ни га три сто ти не удру-
же ња са хи ља да ма же на ко је тра же на чин
да по ка жу шта зна ју и шта све мо гу. И на
овој из ло жби у Су бо ти ци та сна га се ја сно
ви ди. Ов де су све же не и све на ци је за јед но,
из свих де ло ва и ме ста Вој во ди не, и за то је
ово нај ве ћи пра зник на ших же на – ре као је
на све ча ном отва ра њу Ми ро слав Ва син, по-

кра јин ски се кре тар за при вре ду, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва.

Као и на прет ход ним сај мо ви ма жен ског
се о ског ства ра ла штва у Но вом Са ду, Сом бо ру
и Ин ђи ји, и на овој ма ни фе ста ци ји би ло је из-
ло же но мно штво нај ра зли чи ти јих про из во да
и ру ко тво ри на, од ко ла ча, те ста, тра ди ци о-
нал них је ла и по сла сти ца, до су ве ни ра, одев-
них пред ме та, на род них но шњи, умет нич ких
сли ка и про из во да ста рих за на та – све де ла и
ча ро ли је мар љи вих ру ку же на са се ла.

Та ко је и 15 чла ни ца Удру же ња „Мак на
ко нац” из се ла Ра ди че вић у оп шти ни Бе-

чеј – углав ном не за по сле не же не, по ка за ло
кре а тив ност у штри ка њу му шких ша ло ва
и дру гих пред ме та од ву не, као и у из ра ди
су ве ни ра. Уче ство ва ле су и на про шло го-
ди шњем Сај му се о ских же на у Ин ђи ји, уз
фи нан сиј ску по др шку оп штин ских вла сти
из Бе че ја, а она ни је из о ста ла ни ове го ди-
не. Дра га Мар ја но вић, агил на пред сед ни-
ца Удру же ња, ка же да је основ ни циљ ко ји
кроз њи хо во ства ра ла штво про ве ја ва, раз-
вој се ла. А то је је дан од основ них мо ти ва
и по кре та ча и свих оста лих удру же ња се о-
ских же на. Ми ро слав Мек те ро вић

ЖЕ НЕ СА СЕ ЛА ФОР МИ РА ЈУ ЗА ДРУ ГЕ И УДРУ ЖЕ ЊА

Здрав чи ца у жен ским ру ка ма
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Сна жан по крет 
же на са се ла
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здрав живот

Са вет за 
по бољ ша ње 
ци р ку ла ци је
Сва ки ор ган и сва ка ће ли ја у на шем
ор га ни зму мо ра ју би ти снаб де ве-
ни кр вљу, ки се о ни ком и хран љи-
вим ма те ри ја ма. За то по сто ји гу сто
ис пле те на мре жа ве ћих и ма њих
крв них су до ва. Ако до ђе до би ло
ка квог за сто ја и не пра вил но сти,
до ла зи до ар те ри о скле ро зе.

Чај за ци р ку ла ци ју
Код про бле ма хлад них ру ку и но гу 

због сла бе ци р ку ла ци је тре ба узе ти 
по 20 гр бе лог гло га, ли ста ма сли не, 
сто ли сни ка, ме двет ке и бе ле име ле. 
Све биљ ке из ме ша ти, пре ли ти во-
дом и оста ви ти пре ко но ћи. Ују тру 
ста ви ти пет ми ну та да про ку ва, па 
10 ми ну та да од сто ји, а за тим про-
це ди ти и пи ти три шо ље днев но.

Про тив 
про ши ре них ве на

Пре сли цу сит но исец ка ти, 1 ка ши-
ку пре ли ти са 250 мл во де. Оста ви ти 
да пре но ћи. Су тра дан про ку ва ти и 
про це ди ти. Пи ти 2-3 шо ље днев но 
бар 3-4 не де ље. Овај чај по ја ча ва 
из ба ци ва ње теч но сти из бол них и 
оте клих но гу, са мим тим ја ча ве не.

Куп ка за умор не 
но ге и сто па ла

По ме ша ти плод и лист ди вљег 
ке сте на, до да ти ли сто ве мај чи не 
ду ши це и ко при ве. Про ку ва ти по ла 
ли тра во де и ти ме пре ли ти ка ши ку 
ме ша ви не би ља ка. Оце ди ти, па до-
да ти у ла вор са 3-4 л во де. У то ме 
др жа ти сто па ла 20-30 ми ну та.

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

Бун де ва – из гле да као на ран џа-
ста лоп та, а има ве ли ку при ме ну. Ма ле
је енер гет ске вред но сти, са мно го ле-
ко ви тих са сто ја ка: ви та ми ни А, Бе, Це,
ка ли јум, фос фор, кал ци јум, гво жђе,
угље ни хи дра ти, ма сти, бе лан че ви не,
фол на ки се ли на. Ве о ма че сто је за сту-
пље на у спре ма њу је ла и по сла сти ца.

Као при лог уз ме со
Са стој ци: 500 гр бун де ве, 400 гр пе-

чу ра ка, пра зи лук, гла ви ца цр ног лу ка,
за чи ни, ма ло уља, 1 дл бе лог ви на, ка-
ши ка бра шна (гу сти на).

На чин при пре ме: очи сти ти лук и
пра зи лук, сит но их исец ка ти па про-
дин ста ти на уљу. Очи шће ну бун де ву
исец ка ти на сит ни је коц ке. Пе чур ке очи сти ти и исе ћи на ли сто ве. Ка да је лук из дин стан,
до да ти исе че ну бун де ву и пе чур ке. Ма ло про дин ста ти, под ли ти бе лим ви ном и оста ви ти
да се крч ка око 25 ми ну та. До да ти за чи не. Про ве ри ти да ли је бун де ва ме ка на. У ма ло во де
раз му ти ти бра шно или гу стин и ти ме под ли ти при лог. Још ма ло ку ва ти, да се ле по згу сне.

На по ме на: овај при лог од лич но иде уз пе че ни ба так и ка ра ба так.

Ду ња – са др жи у из о би љу ви та ми на Це,
а та ко ђе и ми не ра ле као што су на три јум,
гво жђе, ка ли јум, цинк, ба кар. Од дав ни на се
плод и лист ду ње ко ри сте код ди ја ре је, ка ко
за де цу, та ко и за од ра сле. Ду ња се ко ри сти и
за спра вља ње слат ког, ком по та, ко ла ча.

Ком пот од ду ња
Са стој ци: 1 кг ду ња, 500 гр ше ће ра, ли мун,

2 ка ран фи ли ћа, ва нил ше ћер.
На чин при пре ме: ду ње опра ти, очи сти ти

од ко ре и се ме на. Исе ћи их на кри шке и по-
пр ска ти со ком ли му на да не по цр не. Си па ти

1,5 л во де и ше ћер и ста ви ти да се ку ва. До да ти ка ран фи лић и ва нил ше ћер. Ку ва ти око 20
ми ну та. Ре шет ка стом ка ши ком ва ди ти ду ње у те гле, на ли ти со ком и за тво ри ти.

Пло до ви је се ниПло до ви је се ни

Ча је ви про тив ре у ме и ар три ти са

Чај про тив ре у ме
На ро чи то по ма же код хро нич не ре у ме: 20 гр 

љу те на не, 20 гр ко ре на пешчаног шаша, 40 гр 
ко ре на и ли ста ма слач ка, 20 гр ди вљег да ни ноћ.

По ме ша ти биљ ке, одво ји ти јед ну ка ши ку и 
пре ли ти са 250 мл ки пу ће во де. Не ка од сто ји 10 
ми ну та. Оце ди ти, мо же се до да ти и
мед. Ују тру и уве че пи ти по шо љу.

Куп ка 
од преслице

Про ку ва ти ли тар во де и њо ме
пре ли ти 100 гр пољ ске пре сли це.
Не ка од сто ји 10 ми ну та, па про-

це ди ти и до да ти у во ду за ку па ње. Оста ти у
тој во ди два де се так ми ну та.

Це лер про тив ар три ти са
Два де сет гра ма исец ка ног це ле ра пре ли ти

са 250 мл во де и ста ви ти да про ку ва. Не ка од-
сто ји 2-3 ми ну та,
за тим про це ди-
ти. Пи ти два пу та
днев но по шо љу
ча ја.

Ко има про бле-
ма са упа лом бу-
бре га, овај чај не
тре ба да пи је.
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Word 2010 
Мар ки ра ње тек ста

Сва ко по де ша ва ње тек ста 
за по чи ње мо ње го вим мар ки-
ра њем - селектовањем. Текст 
мо же мо мар ки ра ти ми шем или 
та ста ту ром. Основ но мар ки ра-
ње ми шем из во ди мо та ко што:

1. клик не мо ми шем ис пред 
или иза же ље не ре чи;

2. др жи мо ле ви та стер ми ша 
све вре ме при ти снут и пре вла-
чи мо до кра ја или по чет ка ре чи 
или ре да.

Ми шем мар ки ра мо јед ну реч 
дво кли ком на ње ној сре ди ни, 
а ако ура ди мо тро клик, мар ки-
ра мо цео па сус. Ка да же ли мо да 
мар ки ра мо цео ред од јед ном, 
по ста ви мо стре ли цу кур со ра 
у оквир ле ве мар ги не и ка да је 
она окре ну та на де сну стра ну, 
клик не мо ис пред же ље ног ре да.

Та ста ту ром текст мар ки ра мо та ко што:
1. по ста ви мо кур сор ис пред или иза же-

ље не ре чи;
2. при ти сне мо ком би на ци ју та сте ра Shift

+ стре ли ца ле во или де сно, ка да мар ки ра-
мо по јед но сло во;

3. ка да же ли мо да мар ки ра мо це лу реч,
при ти сне мо ком би на ци ју та сте ра Ctrl +
Shift + стре ли ца ле во или де сно;

4. ка да же ли мо да мар ки ра мо цео ред, при-
ти сне мо Shift + стре ли ца го ре или до ле;

5. па сус мар ки ра мо ка да при ти сне мо Ctrl
+ Shift + стре ли ца го ре или до ле;

6. цео текст мар ки ра мо ка да при ти сне мо
Ctrl + A.

Уко ли ко же ли мо да се лек ту је мо ви ше
ре чи ко је ни су јед на за дру гом већ су на
раз ли чи тим ме сти ма у тек сту, то ра ди мо на
сле де ћи на чин:

1. мар ки ра мо пр ву реч на би ло ко ји од
прет ход но на ве де них на чи на;

2. др жи мо при ти снут та стер Ctrl и ре дом
мар ки ра мо оста ле ре чи у тек сту.

На по ме на: На исти на чин мар ки ра мо и
ре до ве ко ји не иду је дан за дру гим.

Offi    ce Me nu

Fi le Me nu је основ ни ме ни и на ла зи се у
ле вом гор њем углу про зо ра Word 2010. Ка-
да клик не мо на оп ци ју Fi le, на екра ну ће се
по ја ви ти про зор ко ји се са сто ји из сле де-
ћих оп ци ја:

Sa ve (чу ва ње до ку ме на та)
До ку мент мо же мо да са чу ва мо ко ман дом

Sa ve, ко јом чу ва мо тре нут ну по зи ци ју у до-

ку мен ту. Ка да при ме ни мо ко ман ду Sa ve на
не ки до ку мент ко ме ни смо да ли име, мо ра-
мо пре све га да од ре ди мо име и ме сто где
ће мо са чу ва ти тај до ку мент. Уко ли ко же ли-
мо да са чу ва мо до ку мент, тре ба да ура ди мо
сле де ће:

1. иза бе ре мо оп ци ју Fi le па клик не мо на
Sa ve;

2. уђе мо у фол дер у ко ме же ли мо да са-
чу ва мо фајл;

3. у по љу по ред оп ци је Fi le na me упи ше-
мо же ље но име;

4. по ред оп ци је Sa ve as type би ра мо фор-
мат у ко ме же ли мо да са чу ва мо до ку мент
(ре ци мо Word 97-2003, уко ли ко же ли мо
да до ку мент ко ји смо ура ди ли про чи та мо у
ста ри јим вер зи ја ма Word-а);

5. клик не мо на дуг ме Sa ve или при ти сне-
мо та стер En ter.

Sa ve As (чу ва ње до ку ме на та 
под не ким дру гим име ном)

Прет по ста ви мо да вр ло че сто ку ца мо тек-
сто ве ко ји су, ако не исти, а он да ба рем ве-
о ма слич ни (нпр. тип ски уго во ри, из ве шта-
ји итд.). Уме сто да текст ку ца мо из по чет ка,
мо же мо да отво ри мо не ки сли чан ње му
(ста ри уго вор или из ве штај), пре у ре ди мо га
и сни ми мо под не ким дру гим име ном, оста-
вља ју ћи прет ход ни текст не так нут и са чу-
ван под сво јим име ном. По сту пак је:

1. иза бе ре мо оп ци ју Fi le па клик не мо на
Sa ve As;

2. уђе мо у фол дер у ко ме же ли мо да са-
чу ва мо фајл;

3. по ред оп ци је Fi le na me уку ца мо но во
име на шег до ку мен та;

4. по ред оп ци је Sa ve as type би ра мо фор-

мат у ко ме же ли мо да са чу ва мо
до ку мент (ре ци мо Word 97-
2003, уко ли ко же ли мо да до-
ку мент ко ји смо ура ди ли про-
чи та мо у ста ри јим вер зи ја ма
Word-а);

5. клик не мо на дуг ме Sa ve
или при ти сне мо та стер En ter.

Open (отва ра ње до ку ме на та
ко ји већ по сто је)
Ка да же ли мо да уђе мо у не ки
по сто је ћи до ку мент, по сту пак
је сле де ћи:

1. иза бе ре мо оп ци ју Fi le па
клик не мо на Open;

2. уђе мо у фол дер у ко ме се
на ла зи же ље ни фајл;

3. по ја ви ће се про зор са спи-
ском свих до ку ме на та ура ђе-
них у Word-у;

4. про на ђе мо же ље ни до ку-
мент, па клик не мо на ње га ле-

вим та сте ром ми ша;
5. клик не мо на дуг ме Open да би смо ушли

у же ље ни до ку мент или два пу та клик не мо
на же ље ни до ку мент;

На по ме на: исти текст не мо же мо отво ри-
ти ви ше пу та у исто вре ме.

На по ме на: дуг ме Can cel (от ка жи) ко ри-
сти мо за от ка зи ва ње би ло ко је ко ман де ко-
ја је за по че та.

Clo se (за тва ра ње до ку ме на та)
Ка да же ли мо да за тво ри мо не ки по сто-

је ћи до ку мент, ко ри сти мо ко ман ду Clo se.

Уко ли ко смо прет ход но за бо ра ви ли да са-
чу ва мо до ку мент или про ме не ко је смо у
ње му ура ди ли, на екра ну ће се по ја ви ти
про зор у ко ме ће нас ра чу нар пи та ти: Да ли
же ли те да са чу ва те про ме не ко је сте на пра-
ви ли у до ку мен ту? Та да мо же мо да би ра мо:

а) дуг ме Sa ve – ко ри сти мо га уко ли ко же-
ли мо да са чу ва мо про ме не пре не го што
иза ђе мо из до ку мен та;

б) дуг ме Don’t Sa ve – ко ри сти мо га уко-
ли ко не же ли мо да са чу ва мо про ме не пре
не го што иза ђе мо из до ку мен та;

ц) дуг ме Can cel – ко ри сти мо га уко ли ко
же ли мо да на ста ви мо да ра ди мо у до ку мен-
ту (не же ли мо да иза ђе мо из ње га).

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се
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историја осигурања

Пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње пред ста вља нај зна чај ни ји 
део со ци јал ног оси гу ра ња јер 

под ра зу ме ва ње го ве нај ва жни је ри зи-
ке: ста рост, ин ва лид ност и смрт. Оту да, 
на и ме, сва ко по на о соб на сто ји да, ако 
због тих ри зи ка не бу де рад но спо со-
бан, ма те ри јал но обез бе ди се бе и сво-
ју по ро ди цу. Ис пла та пен зи ја, број пен-
зи о не ра, усло ви за пен зи ју, ста ро сна 
и ин ва лид ска пен зи ја, пен зиј ски стаж, 
об ра чун и ви си на пен зи је, ре фор ма 
пен зиј ског си сте ма и број ни дру ги тер-
ми ни ве за ни за ову сло же ну ма те ри ју 
део су сва чи је сва ко дне ви це, а че ста су 
те ма и у сред стви ма ин фор ми са ња.

Исто риј ски осврт по ка зу је да у Ср-
би ји већ ду же од јед ног ве ка као зна-
чај на ци ви ли за циј ска те ко ви на по сто-
ји оба ве зно пен зиј ско оси гу ра ње, а да 
ње го ви ко ре ни ле же у дав ној про шло-
сти. Ве ру је се да је са ма иде ја о со ци-
јал ном оси гу ра њу по те кла од уза јам не 
по мо ћи чла но ва дру штва ка кву је за-
бе ле жи ла још ро дов ска за јед ни ца. Пр-
ви об ли ци со ци јал ног оси гу ра ња, ме-
ђу тим, на зи ру се код сред њо ве ков них 
це хов ских ре до ва. Пре ма пра ви ли ма 
о це хов ском ре ду, мај стор је бри нуо о 
рад ни ку у слу ча ју бо ле сти, а цех у слу-
ча ју не спо соб но сти за рад.

Раз вој ин ду стри је и по ве ћа ње бро ја рад-
ни ка и со ци јал них ри зи ка усло ви ли су по-
ја ву пот пор них бла гај ни ко је због ни ских
за ра да ни су има ле зна чај ни је ре зул та те.

Кључ у раз во ју пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња до нео је 19. век, а кад су рад-
ни ци сте кли пра во на син ди кал но ор га-
ни зо ва ње, ус пе ли су да се из бо ре за не ке
ви до ве со ци јал ног оси гу ра ња. У Не мач кој
је 1833. до нет пр ви за кон о оба ве зном со-
ци јал ном оси гу ра њу за слу чај бо ле сти рад-

ни ка у ин ду стриј ским пред у зе ћи ма, 1884.
за кон о оба ве зном оси гу ра њу за не срећ не
слу ча је ве, а пет го ди на ка сни је и за кон о
оба ве зном оси гу ра њу за слу чај из не мо гло-
сти, ста ро сти и смр ти, те је та ко пр ви пут у
јед ној др жа ви за о кру жен си стем оба ве зног
со ци јал ног оси гу ра ња.

Те, 1833. го ди не и Ср би ја је до би ла пр-
вог пен зи о не ра – кнез Ми лош Обре но вић
пот пи сао је пр во ре ше ње за пен зи ју ко је је
гла си ло: „По чи та је ми го спо да ру и љу бе зни
бра те, кне же Или ја, рев ност усред не вер-
но сти и за слу ге, ко је сте Ви го спо да ру Или-

ја Мар ко ви ћу, од 1804. го ди не до са мог
овог маг но ве ни ја, ота че ству на шем, а и
лич но сти мо јој она ко сјај но ука за ли, по-
бу ди ли су ме брат ским оком на ста рост
по гле да ти, ко ја вас је сти гла и за по ве-
ди ти кња жев ско срп ском ка зна чеј ству
да Вам за на гра ду по сто аустри ских та-
ли ра сва ке го ди не до смр ти ис пла ћу је“.

Ка ра ђор ђе ва удо ви ца Је ле на Ђ. Пе-
тро вић би ла је пр ва да ма ко ја је од
по кој ног су пру га на сле ди ла пен зи ју, а
у ње ном ре ше њу пи ше: „Ува жа ва ју ћи
слав на и веч на бе смр тја удо сто је на де-
ла по кој ног су пру га Ва шег го спо да ра
Ђор ђа Пе тро ви ћа, бив шег вр хов ног во-
жда, ро ду и ота че ству на шем учи ње на, и
сма тра ју ћи на ста рост Ва шу, бла го во ли-
ло је ње го во ви со чан ство ми лоствјев-
ши го спо дар и књаз наш ука зом сво јим
23. ме се ца фе бру а ра т. г. бла го у троб но
од ре ди ти Вам го ди шњу пен зи ју од пет
сто ти на та ли ра, ко ју ће те од Ђур ђе-
ва дне о ве 1835. год. из при ват не азне
кња жев ске по че ти при ма ти”. Иако је
ово ре ше ње пи са но у ду ху то га вре ме-
на, ње гов основ ни сми сао је исти као и
сми сао да на шњег пра ва на по ро дич ну
пен зи ју – ма те ри јал но обез бе ђи ва ње
чла но ва по ро ди це по кој ни ка.

Оба ве зно оси гу ра ње за слу чај бо-
ле сти, не сре ће на по слу и ста ро сти у Кра-
ље ви ни Ју го сла ви ји об у хва та ло је ру да ре
(Ру дар ски за ко ник из 1896), же ле зни ча ре,
вој на ли ца и др жав не чи нов ни ке. За ко ном
о рад ња ма из 1910. го ди не про пи са но је
оба ве зно оси гу ра ње за слу чај бо ле сти и не-
сре ће на по слу за ин ду стриј ске, тр го вач ке
и за нат ске рад ни ке, и оси гу ра ње за слу чај
ста ро сти – као до бро вољ но (уз мо гућ ност
да по ста не оба ве зно), али због ра то ва ни-
је до шло до ње го ве пу не при ме не. Уред ба
о оси гу ра њу рад ни ка за слу чај бо ле сти и
не сре ће на по слу до не та је 1921, а сле де ће
го ди не и За кон о оси гу ра њу рад ни ка у ко ме
се да ље раз ра ђу ју ви до ви пен зиј ско-ин ва-
лид ске за шти те оси гу ра ни ка и чла но ва њи-
хо вих по ро ди ца. Овај за кон свр стан је у нај-
на пред ни је за ко не из ове обла сти у Евро пи
тог вре ме на. На кон Дру гог свет ског ра та до-
не то је ви ше за ко на из обла сти пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња и они су углав ном
пра ти ли трен до ве дру штве ног раз во ја.

Је ле на Оцић
(Ко ри шће на је гра ђа и пи са ни ма те ри јал

Ар хи ва Ср би је)

ВИШЕ ОД СТО ГО ДИ НА ОБА ВЕ ЗНОГ ПЕН ЗИЈ СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА У СР БИ ЈИ

Брат ским оком 
на ста рост по гле да ти

За ни мљи ви по да ци и по ре ђе ња
По да ци „Ста ти стич ког го ди шња ка со ци јал не за шти те 1946-1953” по ка зу ју да је
1946. го ди не ста ро сну пен зи ју при ма ло 125 осо ба, ин ва лид ску пен зи ју њих 5.451,
док је по ро дич ну пен зи ју при мао 2.751 ко ри сник. Већ на ред не го ди не број ко ри-
сни ка ста ро сних пен зи ја по пео се на 750, а ин ва лид ских на 11.370, док је по ро дич-
ну пен зи ју ужи ва ло 3.178 ко ри сни ка. Број све три вр сте ко ри сни ка пен зи ја ра стао
је из го ди не у го ди ну, па је, на при мер, 1950. уку пан број пен зи о не ра био 77.550, а
три го ди не ка сни је 110.697. Го ди не 1946. за бе ле же но је 197.450 оси гу ра ни ка, од но-
сно 23,71 за по сле ни на јед ног пен зи о не ра, да би већ 1950, са 696.034 оси гу ра ни ка, 
тај од нос био сма њен на 8,98 за по сле них на јед ног пен зи о не ра.
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МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ СИ РО МА ШТВА

Ра сте број си ро ма шних

поводи

– Мо ра се про ме ни ти пер цеп ци ја јав ног
мње ња о де ци са смет ња ма у раз во ју. Си стем
не тре ба да ту де цу при ла го ђа ва на ма, већ
нас њи ма – ре кла je по во дом Деч је не де ље
Ма ја Миљ ко вић, уче сни ца про јек та ин клу-
зи је „Ра сте мо као јед но – бо љи смо за јед но”.

У Ср би ји је, по про це на ма УНИ ЦЕФ-а, 85
од сто де це са смет ња ма у раз во ју ис кљу-
че но из свих си сте ма – обра зов ног, здрав-
стве ног и со ци јал ног. Све то, по ред оста лог,
чу ло се на отва ра њу уче нич ког пар ла мен та
ко ји је, у окви ру Деч је не де ље, по чет ком

ок то бра за се дао у Скуп шти ни Ср би је.
У ра ду уче нич ког пар ла мен та уче ство ва-

ло је ви ше од 400 уче ни ка сред њих шко ла из
це ле Ср би је, укљу чу ју ћи и де цу са смет ња-
ма у раз во ју. Раз го ва ра ли су о по др шци за
успе шну ин клу зи ју у обра зо ва њу, уз са гла-
сност да де ца са смет ња ма у раз во ју мо ра ју
има ти јед на ко ме сто у дру штву са оста лом
де цом. Су шти на ово го ди шње Деч је не де ље
је ин те гра ци ја у дру штво упра во осо ба са
смет ња ма у раз во ју и њи хо во рав но прав но
уче шће у свим дру штве ним сфе ра ма.

Сед ни ци уче нич ког пар ла мен та при су-
ство ва ли су чла но ви Од бо ра за пра ва де-
те та и Вла ди ног Са ве та за пра ва де те та,
Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке, Ми ни стар ства про све те,
УНИ ЦЕФ-а и Уни је сред њо шко ла ца. Љ. М.

ЗА СЕ ДАО УЧЕ НИЧ КИ ПАР ЛА МЕНТ

Сва де ца су рав но прав на

Се дам на е стог ок то бра пре 
25 го ди на ви ше од 100.000 
љу ди оку пи ло се у Па ри зу 

у знак се ћа ња на жр тве екс трем-
ног си ро ма штва, на си ља и гла ди. 
Од то га да на, па све до да нас по-
је дин ци и ор га ни за ци је ши ром 
све та обе ле жа ва ју се дам на е сти 
ок то бар ра ди ши ре ња све сти о 
по тре би ис ко ре њи ва ња си ро-
ма штва и не ма шти не у свим зе-
мља ма. Овај дан се, од лу ком Ге-
не рал не скуп шти не Ује ди ње них 
на ци ја, од 1993. го ди не и зва нич-
но обе ле жа ва као Ме ђу на род ни 
дан бор бе про тив си ро ма штва.

У све ту је, пре ма по да ци ма 
Свет ске бан ке, 2008. го ди не 1,3 
ми ли јар де љу ди жи ве ло ис под 
гра ни це си ро ма штва (са ма ње 
од 1,25 до ла ра днев но). На гли 
скок це на хра не у по след њем 
пе ри о ду угро жа ва здра вље и 
до бро бит ми ли о на љу ди ши ром 
пла не те, па се мо же оче ки ва ти 
да ће број си ро ма шних по ста ти 
још ве ћи.

У по след њем из ве шта ју УНИ-
ЦЕФ-а, под на зи вом „Про грес за 
де цу: рав но те жа у ис хра ни”, сто ји 
по да так да у све ту има 146 ми-
ли о на де це мла ђе од пет го ди на 
са озбиљ ним про бле ми ма због 
не у хра ње но сти. Од тог бро ја, де-
ца ко ја жи ве у Афри ци чи не 28 
про це на та, на Бли ском ис то ку их 
је 17 од сто, у Ази ји 15, се дам у Ла-
тин ској Аме ри ци и на Ка ри би ма, 
пет у цен трал ној Евро пи, а 27 од-
сто у дру гим зе мља ма у раз во ју.

У на шој зе мљи на иви ци си ро-
ма штва жи ви око 140.000 де це, а 
да је си ро ма штво код нај мла ђих у 
Ср би ји у по ра сту све до чи по да так 
да је 2008. го ди не сва ко 14. де те 
би ло си ро ма шно, док је про шле 
го ди не то би ло сва ко осмо де те.

Пре ма Пр вом на ци о нал ном 
из ве шта ју о со ци јал ном укљу чи-
ва њу и сма ње њу си ро ма штва у 
Ре пу бли ци Ср би ји, по сле пе ри-
о да зна чај ног сма ње ња од 2002. 
до 2008. го ди не, ап со лут но си-
ро ма штво је по че ло да ра сте 
у 2009. го ди ни, као по сле ди ца 
свет ске еко ном ске кри зе. Сто па 
ап со лут ног си ро ма штва у 2008. 
из но си ла је 6,1 од сто, у 2009. је 
по ве ћа на на 6,9, док је у 2010. 
чак 9,2 про цен та ста нов ни штва 

Ср би је жи ве ло ис под ли ни је
си ро ма штва. Иако је број си ро-
ма шних по ве ћан и у град ским и
у ван град ским под руч ји ма, си-
ро ма штву је у 2010. би ло из ло-
же ни је ста нов ни штво ко је жи ви
из ван ве ћих гра до ва.

У овом из ве шта ју се на во ди
да су 2010. нај ве ћи број си ро ма-
шних (12 про це на та) чи ни ли ста-
нов ни ци цен трал не Ср би је, где је
за бе ле жен и нај ве ћи по раст бро-
ја си ро ма шних, док их је нај ма ње
би ло у глав ном гра ду – 5,3 од сто.

По да ци, та ко ђе, по ка зу ју да су
од свих ста ро сних гру па нај у гро-
же ни ја би ла де ца до 13 го ди на
ста ро сти, а за тим од ра сли од 19
до 24 го ди не. Упра во код ове две
ка те го ри је је 2010. за бе ле жен и

нај ве ћи по раст бро ја си ро ма шних
у од но су на прет ход ну го ди ну.

Нај у гро же ни ја су 2010. би ла и
ви шеч ла на до ма ћин ства, на ро-
чи то она ко ја су у свом са ста ву
има ла ви ше де це, не за по сле них
и не ак тив них чла но ва, као и она
до ма ћин ства чи ји је но си лац
био ни жег обра зов ног ни воа.

Про шле го ди не сто па ап со лут-
ног си ро ма штва у Ср би ји до сти-
гла је 11,1 од сто. Про це нат ста-
нов ни штва ко ји ове го ди не жи-
ви ис под гра ни це си ро ма штва
још ни је по знат, али прог но зе
ни су по зи тив не. Због по ску пље-
ња хра не и оста лих тро шко ва
жи во та струч ња ци Ин сти ту та за
тр жи шна ис тра жи ва ња (ИЗИТ)
оче ку ју да ће до кра ја го ди не
број си ро ма шних би ти још ве ћи.

По да ци по ка зу ју да про сеч но
срп ско до ма ћин ство ско ро по ло-
ви ну укуп них ме сеч них при хо да,
тач ни је 44 од сто, и да ље тро ши
на хра ну, док је тај про це нат у ЕУ 
го то во тро стру ко ма њи – све га 16
од сто. Про це њу је се да ће се из-
да ци за здра вље, кул ту ру и обра-
зо ва ње, ко ји и са да из но се са мо
4,2 про цен та, сма њи ти још ви ше.

Си ту а ци ја је и ви ше не го
ло ша, а да би се ста ње по пра-
ви ло струч ња ци са ве ту ју да је
нео п ход но из вр ши ти број не
про ме не, ка ко би се ство ри ли
те ме љи за еко ном ски раз вој
зе мље и раст жи вот ног стан-
дар да ста нов ни штва на ре ал-
ним осно ва ма. В. Ка дић



31. октобар 2012. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

погледи

Ста ри су сву да. Ви ди те их
ују тру у пар ку ка ко при ље-
жно ве жба ју, то ком да на

на клу па ма ка ко ужи ва ју на сун-
цу, у су мрак ше та ју по окол ним
ста за ма и по вре ме но за пле шу,
они су стал ни под сет ник на иза-
зо ве са ко ји ма се Ки на су о ча ва
у ре ша ва њу про бле ма сво је све
ста ри је по пу ла ци је, овим опи-
сом из Шан га ја по чи ње чла нак у
он лајн ма га зи ну „Вар тон”, по све-
ћен при ли ка ма у Ки ни.

Увек ин три гант на, Ки на је
тре нут но по себ но на ме ти ме-
диј ске па жње због пред сто је ћег
кон гре са Ко му ни стич ке пар ти је
8. но вем бра и оче ки ва не сме не
ге не ра ци ја у др жав ном и пар-
тиј ском вр ху.

Пар тиј ски кон гре си одр жа ва ју
се сва ке пе те го ди не, али круп не
про ме не по пут пред сто је ћих
иду у де се то го ди шњим ци клу-
си ма, та ко да ће но ви др жав ни
и пар тиј ски ру ко во де ћи са став
има ти пред со бом ко ло сал не за-
дат ке у це лој на ред ној де це ни ји.

А че ка их те жи по сао не го што
су и нај ве ћи екс пер ти мо гли да
пред ви де. Са сво јих (тре нут но)
1,34 ми ли јар де ста нов ни ка Ки на
је не са мо пре те кла све оста ле
зе мље у бр зи ни де мо граф ских
про ме на, већ је јед но став но
пре ва зи шла са му се бе.

За та ко мно го људ ну др жа ву
мо жда и не мо ра да бу де то ли ко
фа сци нан тан по да так да има 178
ми ли о на ста ри јих од 60 го ди на,
а 119 ми ли о на ста ри јих од 65.
Про блем је што ће се тај тренд
на ста ви ти, па ће до 2050. ви ше
од че твр ти не ста нов ни штва би-
ти ста ри је од 65. Да би по да так
био упе ча тљи ви ји, Би-Би-Си га
илу стру је при ме ром: на сва ких
100 ста нов ни ка из ме ђу 20 и 64
го ди не до ла зи ће 45 оних од 65
и на ви ше, док је са да тај од нос
100 пре ма 15.

По раст бро ја ста ри јих осо ба
ни је, зна мо, са мо ки не ски фе но-
мен, већ жи вот на чи ње ни ца мо-
дер ног до ба, али у слу ча ју Ки не
фа сци нант на и је дин стве на је бр-
зи на тих про ме на. То ком са мо де-
сет го ди на, од 2000. до 2010, број
ста ри јих од 60 ско чио је за 3,8

про цент них по е на, док је у остат-
ку све та за исти или чак и ни жи 
раст би ло по треб но 60 го ди на.

Чак и да се ни шта дру го не 
зна о еко но ми ји и по ли ти ци ове 
зе мље, тај де мо граф ски по да так 
до во љан је да се на слу те мо гу-

ће не во ље. А до дат на са зна ња 
тај ути сак са мо упот пу њу ју.

Ки на не ма ре ше но пи та ње 
пен зи ја на струк тур ном ни воу, 
од но сно не по сто ји је дин ствен 
пен зиј ски си стем. Ста нов ни ци 
гра до ва су у не што по вољ ни јем 
по ло жа ју, ма да су пен зи је из у-
зет но ни ске (лон дон ски „Гар ди-
јан” на во ди да основ на пен зи ја 
из но си 55 ју а на или 8,75 до ла-
ра), док је на се лу чак две тре-
ћи не ста нов ни штва без пен зиј-
ских на док на да.

Вла сти су по след њих го ди на 
уло жи ле сред ства у про ши ре-
ње пен зиј ских про гра ма ка ко 
би об у хва ти ли што ве ћи број 
љу ди (пре ма по да ци ма Ми ни-
стар ства људ ских ре сур са и со-
ци јал не за шти те, 2010. у гра до-
ви ма је би ло ре ги стро ва но 257 
ми ли о на при ма ла ца, а у се ли ма 
102 ми ли о на), али до дат ни про-
блем је окол ност да је ово исто-
вре ме но тр ка с вре ме ном. Јер, 
сва ким да ном кри ву ља кан ди-
да та за пен зи ју иде на го ре, а 
рад но ак тив ног ста нов ни штва у 
су прот ном сме ру.

На сва ку ста ри ју осо бу 2010. 
го ди не до ла зи ло је 7,8 за по сле-

них, а пре ма прог но за ма УН, до 
2050. би ће их све га 2,4. На за о-
штра ва ње про бле ма ути ца ће 
по себ но од ла зак у пен зи ју ге-
не ра ци ја ро ђе них ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на, по след-
њих из да на ка мно го чла них по-

ро ди ца пре уво ђе ња по ли ти ке 
јед ног де те та 1980. го ди не.

Тај про је кат за у ста вља ња при-
род ног при ра шта ја де кре том, 
кон тро вер зан од са мог по чет ка, 
до вео је до то га да је спре че но 
по ве ћа ње ра ста ста нов ни штва 
за 400 ми ли о на, али сва да ле-
ко се жност ње го вих по сле ди ца 
тек се са да ис ка зу је. Уру ше на 
је струк ту ра по ро ди це, и хо ри-
зон тал на и вер ти кал на, ако та ко 
ше мат ски мо же да се ка же.

Уме сто не ко ли ко бра ће и се-
ста ра, што се сма тра ло уоби ча је-
ним, да на шњи је ди нац, га јен као 
ма ли принц, има са мо се бе али 
и оба ве зу да бри не о сво јим ста-
ри ји ма, као што тра ди ци ја на ла-
же. И опет ма те ма ти ка. То се са да 
зо ве про блем 1-2-4. Он сам тре ба 
да се ста ра о ро ди те љи ма и о ро-
ди те љи ма сво јих ро ди те ља. Про-
блем је прак тич но не ре шив, по-
себ но у се ли ма ода кле су мла ди 
при ну ђе ни да од ла зе у по тра зи 
за по слом. Не јед на кост из ме ђу 
ре ги о на је огром на, а по ро дич-
ни јаз све ду бљи, јер су ста ри у 
се лу бу квал но пре пу ште ни се би 
док на ва ла на гра до ве и убр за-
на ур ба ни за ци ја има сво је жр тве, 

ме ђу пр ви ма упра во ми гран те,
рад ни ке пе чал ба ре ко ји се бо ре
за оп ста нак, а исто вре ме но но се
бре ме од го вор но сти пре ма они-
ма ко је су оста ви ли код ку ће.

Ре фор ма пен зи ја је због то га
не ми нов ност, а пр ва став ка од-

но си се на по ме ра ње ста ро сне 
гра ни це. Да нас је она за европ-
ске стан дар де из у зет но ни ска, 
60 го ди на за му шкар це, 55 за 
же не на ру ко во де ћим по ло жа-
ји ма, а 50 за рад ни це. У вре ме 
ка да је од ре ђи ва на, про се чан 
век у Ки ни из но сио је 50 го ди-
на, а да нас је 70, та ко да би про-
ду же ње би ло са свим ло ги чан 
ко рак.

Ан ке та у „Жен мин жи ба оу” от-
кри ла је, ме ђу тим, да је јав ност 
ма хом про тив тих про ме на, а је-
дан од нај че шћих ар гу ме на та је 
да би та ко мла ди би ли оне мо гу-
ће ни да до ђу до рад ног ме ста.

Ова вр ста ди ле ме је го то во
уни вер зал на али ја сно је да не ки 
из лаз мо ра да се тра жи и на ђе, 
јер ће се про бле ми са мо уве ћа-
ва ти, по пут гру две сне га. Сма ње-
ње рад не сна ге због ма ње но во-
ро ђе них ути ца ће на ду же ста зе и 
на пад сто пе при вред ног ра ста, 
али и на по ве ћа ње це не ра да, 
што ће за по сле ди цу има ти пад 
кон ку рент но сти ки не ске ро бе. 
Све су то еле мен ти ко је ће но-
во ру ко вод ство сва ка ко има ти у 
ви ду ка да бу де од ре ђи ва ло но ве 
прав це раз во ја. Д. Дра гић

КИ НЕ СКА СМЕ НА ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА И ГО РУ ЋИ ИЗА ЗО ВИ

Де мо граф ски кон тра у дар
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Уме сто да се по сле 
пре стан ка ка ри је ре скра си, 
је дан аме рич ки пар
се од лу чио за жи вот 
мо дер них но ма да

Да за тре ну так пре ки не мо се ри ју о
пен зиј ским ре фор ма ма, др жав ним
про бле ми ма са пен зи ја ма и пен зи о-

нер ским му ка ма са др жа ва ма на свим ме-
ри ди ја ни ма. Ово што сле ди је јед на та ко-
ре ћи пен зи о нер ска бај ка. Бај ка у сми слу да
је за ве ћи ну пен зи о не ра
са мо не што о че му мо-
гу да са ња ју. Али бај ка и
као до каз да не жи ви мо
сви у све ту под јед на ких
мо гућ но сти.

При ча је, на рав но,
исти ни та, ни је пре те-
ра но спек та ку лар на и у
сва ком слу ча ју је за ни-
мљи ва. Ма да ће ма ло ко
из на ших кра је ва мо ћи
да кре не сто па ма ње них
ју на ка.

Реч је о пен зи о нер ској
ис по ве сти аме рич ког
брач ног па ра Лин (70) и
Ти ма (66) Мар ти на ко ји
су се, ка да су им зва нич-
но пре ста ле рад не ка-
ри је ре, уме сто да се као
и 99 од сто пен зи о не ра
скра се, од лу чи ли на не-
што са свим су прот но: да
бу ду стал но на пу ту. Да,
дру гим ре чи ма, по ста ну
мо дер ни но ма ди.

Сво ју ку ћу у Ка ли фор ни ји од око 250 ква-
дра та су про да ли. У ис по ве сти у по зна том
по слов ном днев ни ку „Вол стрит џор нал”,
Лин Мар тин не на во ди ко ли ко су нов ца за
то до би ли, али очи глед но је би ло до вољ но
да оства ре (ско ро) све што су за ми сли ли.

Ства ри из ку ће до ко јих им је нај ви ше
ста ло од ло жи ли су у „сто риџ”, јав ни ма га-
цин, што је у Аме ри ци сер вис ко ји по сто ји
у свим гра до ви ма. Нај ну жни ју гар де ро бу су
ста ви ли у два ко фе ра, у руч ни пр тљаг лап-
топ ком пју те ре и за по че ли аван ту ру ко ја их
је до сад од ве ла на три кон ти нен та (по ред
аме рич ког, у Евро пу и у Ази ју), са пла но ви-
ма да ви де и оста так све та.

Док су жи ве ли у Ка ли фор ни ји, ме сеч но су
тро ши ли 3.600 до ла ра за ку ћу (ра та кре ди-

та), 1.500 до ла ра за хра ну, 1.350 за ре сто ра-
не и дру ги про вод, 700 за два ауто мо би ла,
600 за из ле те: све у све му, ме сеч ни тро шко-
ви су им из но си ли 7.750 до ла ра.

То је би ло пре не го што су кре ну ли на пут.
Пр во од ре ди ште им је би ло ме сто Сан Ми-
гу ел де Аљен де у Мек си ку, где су про ве ли
че ти ри ме се ца, у из најм ље ном на ме ште-
ном ста ну. Кад су под ву кли цр ту, укуп ни ме-
сеч ни тро шко ви су им у про се ку би ли 3.450
до ла ра.

Знат но ску пљи им је био ме сец да на у
Лон до ну, у из најм ље ном јед но соб ном ста-

ну на пе ри фе ри ји – 6.800 до ла ра – али и да-
ље ма ње не го да су оста ли у Ка ли фор ни ји.

Ме сеч ни бо ра вак у Па ри зу био је не што
јеф ти ни ји – 6.550 до ла ра, али је за то жи вот
у Бу е нос Ај ре су био мно го по вољ ни ји: 4.400
до ла ра ме сеч но. У Ита ли ји су ода бра ли Фи-
рен цу – ко шта ло их је око 6.000 до ла ра.

Та сво та – 6.000 до ла ра – уства ри је мак-
си мум ко ји су одво ји ли за жи вот на ме сеч-
ном ни воу, а ко ју им ша ље њи хов фи нан сиј-
ски са вет ник. Сав но вац од про да је ку ће су,
на и ме, ин ве сти ра ли, па им ова сво та до ђе
као ме сеч ни при ход. Мо же им се, да кле.

Ка жу да ни је про блем да не где пла те ви-
ше од овог бу џе та, јер по сле то га ода бе ру
не ку јеф ти ни ју зе мљу где пла те ма ње.

„Жи ви мо нео п те ре ће ни по се до ва њем

ства ри – но ви ви ди ци и но ви љу ди ко је упо-
зна је мо су ви ше не го аде кват на ком пен за-
ци ја за то”, на гла ша ва Лин. Ме ђу но вим по-
зна ни ци ма је био и „пар бри љант них про-
све та ра из Ср би је”, чи ја име на не на во де, а
са ко ји ма су се дру жи ли у Фи рен ци.

За пу то ва ње са кон ти нен та на кон ти нент,
по што ни ку да не жу ре, ко ри сте брод ски
тран спорт: чи ње ни ца је да лук су зни бро-
до ви за кр ста ре ње кад се „ре по зи ци о ни-
ра ју” ну де ве ли ке по пу сте за пу то ва ња из-
ме ђу Евро пе и Аме ри ке. Та ко их 16 да на у
јед ном сме ру ко шта 2.500 до ла ра за обо је,

што под ра зу ме ва брод-
ску ка би ну, хра ну и пи ће:
све по слу же но, а при том
јеф ти ни је не го кад су на
коп ну.

Све де таљ но пла ни ра ју
– зна ју већ где ће би ти до
кра ја 2014 (Пор ту га ли ја,
Шпа ни ја, Фран цу ска, Не-
мач ка, Хо лан ди ја и Ру си-
ја), и већ су ре зер ви са ли
по ме ну те по вољ не брод-
ске кар те и се ди шта у во-
зо ви ма и ауто бу си ма.

Де ша ва ју им се и ма ле
не при јат но сти: би ли су
до ко ле на у во ди по сле
јед не про ва ле обла ка у
Ис тан бу лу, у Па ри зу су
им се за кљу ча ла вра та
кроз ко ја су мо ме нат пре
то га иза шли на те ра су...
Али то су све схва ти ли
као ми нор не ин ци ден те
ко ји су та ко ђе успо ме не.

До брог су здра вља,
али су за сва ки слу ча ју
ку пи ли пут но оси гу ра ње

ко је им је за тре ба ло са мо јед ном, у Евро пи,
а ле кар ска ви зи та би ла им је том при ли ком
ви ше стру ко јеф ти ни ја не го од ла зак у ор ди-
на ци ју у Аме ри ци.

Мар ти но ви има ју од ра слу ћер ку са ко-
јом су на ве зи уз по моћ ком пју те ра, ко ји им
та ко ђе слу же да чи та ју аме рич ке но ви не и
гле да ју хо ли вуд ске фил мо ве.

Све у све му, трам пу ве ли ке ку ће за јед но-
со бан из најм љен скром но на ме ште ни стан
у Ис тан бу лу, Па ри зу, Лон до ну или Фи рен ци
сма тра ју до брим по те зом. Твр де да мно ги
мо гу да кре ну њи хо вим пу тем и та ко не што
чак пре по ру чу ју.

Би ло би до бро кад би то за и ста мо гли сви
ко ји по же ле, а не са мо они ко ји (ма те ри јал-
но) мо гу. М. Бе кин

ЈЕД НА ПЕН ЗИ О НЕР СКА БАЈ КА

Бес кућ ни ци по из бо ру

ТиТиТиТ  м м ии ЛЛЛЛининни  МММарарарраа  т ти ииинннннн
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хроника

УКи кин ди су од 11. до 14.
ок то бра тра ја ли 27. Да ни
лу да је, ка ко ов де на зи ва јуУУ

бун де ву, од но сно ти кву. Ово го-
ди шњи так ми чар ски плод Де ја-
на Јо ва но ва из Уљ ме, ко ји је по-
бе дио, те жио је 148 ки ло гра ма,
што је да ле ко од ре кор да по-
стиг ну тог претпрошле го ди не
ка да су на ва ги из ме ре на 288,3
кг. Су ша је ума њи ла џи нов ску
бун де ву, а и ду жи ну шам пи он-
ског вр га Ја но ша Ви ра га ко ји је
до се гао 186,5 цен ти ме та ра, па
је ре корд них 266 цм још оста ло
нео бо ре но.

Иако су пло до ви ома ну ли
због не на кло ње них при род них
усло ва, оста ли са др жа ји ни су
из не ве ри ли ни ту ри сте ни ло-
кал не по се ти о це ове при вред-
но-ту ри стич ке ма ни фе ста ци је.

Пр вог да на отво ре на је из ло-
жба по став ке Га ле ри је на ив не
умет но сти из Ко ва чи це. Уве че
је На род на би бли о те ка „Јо ван
По по вић” при ре ди ла ве че по-
све ће но жи во ту и ра ду Ђу ре
Јак ши ћа при ка зом о пе сни ку у
го сти о ни „Код бе лог кр ста” у Ве-
ли кој Ки кин ди, уз прат њу там-
бу ра шког ор ке стра.

На ред ни дан про те као је у зна-

ку кул тур но-умет нич ких при ред-
би. Пред школ ци су де фи ло ва ли у 
кар не вал ској по вор ци, об у че ни у 
ко сти ме је се њих пло до ва. „Со ва 
сце на” за ба вља ла је по се ти о це 
Град ског тр га, а у све ча ној са ли 

На род ног му зе ја про мо ви са на је 
књи га „Ки кин да, при ло зи об но ви 
исто риј ског и кул тур ног пам ће-
ња”, ауто ра про то ђа ко на Вла ди-

сла ва Ву ло ви ћа. Број не тер ми не 
ис пу ни ли су кон цер ти.

Су бо та је би ла на ме ње на га-
стро ном ским до га ђа њи ма, про-
же тим му зич ким и за бав ним 
зби ва њи ма. „Ба нат ски фру штук” 

(до ру чак зго то вљен спе ци ја ли-
те ти ма од лу да је), „Се о ски ро гаљ” 
(пред став ни ци на се ља у ки кинд-
ској оп шти ни по ка за ли су сво је 

ку ли нар ско уме ће), „Европ ски ку-
так” (го сти из ино стран ства пред-
ста ви ли су спе ци фич но сти сво јих
ку хи ња) − Град ски трг пред ста-
вљао је нај ве ћу го стин ску со бу.

Цен трал ни део Да на лу да је је
и овог пу та био по све ћен ме ре-
њу нај те жих и нај ду жих при ме-
ра ка по вр ћа у чи ју част је упри-
ли че на тро днев на свет ко ви на. 
По бед ни ци су би ли на гра ђе ни 
са по 100.000 ди на ра, ви це шам-
пи о ни ма је при па ло по 30.000, 
а тре ће пла си ра ни ма по 20.000 
ди на ра. Прет ход них го ди на до-
би ци су би ли сим бо лич ни.

Вла до Ге ор ги ев је у за вр шни-
ци одр жао кон церт ко ји је при-
ву као нај ви ше пу бли ке. Про це-
ње но је да су тек ми ну ли Да ни 
лу да је би ли до сад нај по се ће ни-
ји са око 15.000 го сти ју.

С. За ви шић

У ор га ни за ци ји оп штин ске
ор га ни за ци је Са ве за ин ва ли да
ра да Апа тин, 12. ок то бра одр-

жан је сед ми по ре ду ве ли ки ок-
то бар ски бал пе сме и сме ха под 
на зи вом „Не ма љу тиш”.

Ин ва ли ди ра да из 15 вој во-
ђан ских ор га ни за ци ја, њих ви-
ше од три сто ти не, оку пи ли су 
се у Ба њи Ју на ко вић, на до мак 
Апа ти на, да уз пе сму, смех и 
но ва по знан ства про ве ду јед ну 
не за бо рав ну ноћ.

Го сте су по здра ви ли Ста на 
Сви ла ров, пред сед ни ца Са ве за 
ин ва ли да ра да Вој во ди не, и Рат-
ко Бо гић, ор га ни за тор ма ни фе-
ста ци је и пред сед ник оп штин-
ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра-
да, а у име ло кал не са мо у пра ве 
до бро до шли цу је по же лео Ми-
о драг Ба кић, за ме ник пред сед-
ни ка оп шти не Апа тин.

Игра и пе сма уз так то ве ор ке-
стра „СИР” би ли су са мо увод у
цен трал ни део ве че ри – тра ди-
ци о на лан из бор за „НАЈ” у че ти-
ри ка те го ри је ко ји ће на гра ђе ни
но си ти с по но сом до на ред ног
ок то бра. „Нај фри зу ру” по оце ни
жи ри ја има ла је Дан ка Стој ко-
вић из Оџа ка, а ти ту лу „нај ве се-
ља ка” по нео је Јо ван Јо ва но вић
из Жа бља. За ово го ди шњег „нај-
за вод ни ка” иза бран је Ву ка шин
Ву чи нић из Сив ца, док је „нај за-
вод ни ца” – Сла ви ца Ја њу ше вић
из Цр вен ке уз ма што ви ту ке це љу
до би ла и на град ни ви кенд у Ба-
њи Ју на ко вић. Зо ран Бо гић

НА 27. ДА НИ МА ЛУ ДА ЈЕ У КИ КИН ДИ

Су ша ума њи ла 
и шам пи он ске ти кве

АПА ТИН

Ок то бар ски бал Са ве за ин ва ли да ра да
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Па жњу су 
при ву кли до бо шар 
и буб њар на бу ре ту
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У пор ти пра во слав ног 
хра ма Све ти Ни ко ла у УУариљ ском се лу Бре ко-

во одр жа но је тра ди ци о нал но 
„Бре ко вач ко по се ло” ко је се ор-
га ни зу је са иде јом очу ва ња тра-
ди ци је, ста рих срп ских оби ча ја 
и из вор ног на род ног пе ва ња и 
игра ња. Јав не на сту пе ви ше од 
200 пе ва ча и ин стру мен тал них 
со ли ста пра ти ле су раз ли чи те 

ко ре о гра фи је и ста ре на род не 
но шње, пред ста вља ју ћи фол-
клор не ка рак те ри сти ке кра ја из 
ко јег су уче сни ци до шли.

Ма ни фе ста ци ју су ор га ни зо-
ва ли пе вач ка гру па „Пр во зр но 
сун цо кре та”, Ме сна за јед ни ца 
Бре ко во и На род на би бли о те ка 
у Ари љу, под по кро ви тељ ством 

Скуп шти не оп шти не Ари ље. 
Отва ра ју ћи „Бре ко вач ко по се ло”, 
пред сед ник оп шти не Зо ран То-
до ро вић из ра зио је за до вољ ство 
што се на овај на чин не гу је и чу ва 
тра ди ци ја и обе ћао по др шку оп-
штин ске ло кал не са мо у пра ве.

Це лим се лом су се ори ле пе-
сме ко је су не кад ре дов но пра-
ти ле се тву, же тву, бер бу во ћа, 
оста ле по љо при вред не ра до ве 

и по ро дич не свет ко ви не. Не го-
ва њем овог по се ла у Бре ко ву, 
по крај ре ке Мо ра ви це, ста ро 
из вор но пе ва ње се трај но чу ва 
од за бо ра ва и ожи вља ва тра ди-
ци ја срп ског се ла где је пе сма 
увек има ла ве ли ки зна чај.

По се ло је би ло ре ви јал ног 
ка рак те ра, уз уче шће 20 му-

шких и жен ских гру па: „Срп ски
је лек” из Чач ка, „Ђер дан” и „Би-
се ри Мо ра ви це” из Ива њи це,
„При лич ки ки се љак” из При ли-
ка, „Рас пе ва ни Зла ти бор” из Ро-
жан ства, „Бе ћа ри” из Се вој на,
„Из вор Мо ра ви це” из Ку ши ћа,
„Рас пе ва ни По же жа ни” и „Мом-
чи ло Те шић” из По же ге, „Срп ска
шај ка ча” из Пу хо ва, „Го сти ни ца” 
из Го сти ни це, „Фи лип Ви шњић” 

из Ра че, „Сту де нац” из Ко тра же,
„Мо рав ци” из Ми ро са ља ца, „Лу-
но вач ка мо ба” из Лу но вог Се ла,
„Си но ви Гре ди це” из Ста па ра,
„Шљи во ви ца” из Шљи во ви це,
„Бо ја ни ца” из Бу ко ви це, „Ка ди-
ња ча” из Бу а ра и „Све ти Ђор ђе” 
из Но вог Го ра жда.

На „Бре ко вач ком по се лу” уче-

ство ва ле су углав ном ис ку сне
пе вач ке и фол клор не гру пе са
ста ри јим чла но ви ма ко ји го-
ди на ма за јед но на сту па ју. Због
то га охра бру је на ступ две гру пе
мла дих пе ва ча ко је су на де лу
по ка за ле да су на след ни ци ста-
ри јих по сле ни ка у очу ва њу на-
род не ба шти не.

Ср дач ни и го сто љу би ви до-
ма ћи ни, чла но ви пе вач ке гру-

пе „Пр во зр но сун цо кре та”, још
јед ном су по ка за ли за што су до-
бит ни ци број них на гра да и при-
зна ња у зе мљи и ино стран ству.
По зна ти су и по ши ре њу при ја-
тељ ста ва, што по ка зу је при су-
ство ве ли ког бро ја фол клор них
гру па у њи хо вом за ви ча ју.

М. Па вло вић

Све ча ном сед ни цом Скуп-
шти не и при год ном ака де ми јом, 
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен-
зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке 
про сла ви ла је вре дан ју би леј – 
ше зде сет пет го ди на по сто ја ња 
и плод ног ра да. По во дом ро ђен-
да на, у са ли Град ског по зо ри шта, 
пен зи о не ри пе сни ци, игра чи, 
пе ва чи и сви ра чи, уве се ља ва ли 
су сво је ко ле ге, као и го сте из Са-
ве за пен зи о не ра Ср би је и удру-
же ња из По жа рев ца, Сме де ре ва, 
Ве ли ке Пла не и дру гих ме ста, ко-
ји су до шли да за јед но са до ма-
ћи ни ма уга се све ћи це на тор ти. 
Го во ре ћи о овом ве ли ком ју би-
ле ју, Сло бо дан Б. Пан тић, пред-
сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, 
из ме ђу оста лог је ре као:

– На ша оп штин ска ор га ни-
за ци ја је јед на од пр вих ко је су 
осно ва не на те ри то ри ји та да-
шње На род не Ре пу бли ке Ср би-

је, и то дав не 1947. го ди не. Би ла
је то пр ва по дру жни ца пен зи-
о ни са них рад ни ка и др жав них
слу жбе ни ка, под окри љем та да
ве о ма ја ке син ди кал не ор га-
ни за ци је. Ко ор ди на тор по дру-
жни це ис пред син ди ка та био је
Ми ха и ло – Ми ка Мак си мо вић, а
пр ви пред сед ник по дру жни це
Ђу ро Та то ми ро вић. Из го ди не
у го ди ну ор га ни за ци ја је на пре-
до ва ла и да нас бри не о ви ше од
3.000 сво јих чла но ва. Ре дов но
ор га ни зу је мо из ле те и екс кур-
зи је за чла но ве и на ба вља мо им
огрев, основ не жи вот не на мир-
ни це, ор га ни зу је мо за ба ве, дру-
же ња, ме ре ње крв ног при ти ска
и ни воа ше ће ра у кр ви. Ор га ни-
за ци ја има свој блог, ин тер нет

стра ни цу и стра те ги ју раз во ја
од 2007. до 2015. го ди не. Та ко-
ђе, ре дов но оби ла зи мо ста ре,
бо ле сне, не по крет не и со ци-
јал но нај у гро же ни је чла но ве и
пру жа мо им по моћ – на гла сио
је Пан тић.

По во дом овог ју би ле ја за-
слу жним пен зи о не ри ма, са-
рад ни ци ма, ко лек ти ви ма и
дру гим уста но ва ма уру че не су
ди пло ме и за хвал ни це. За ис-
ка за ну ду го го ди шњу ак тив ност
и до бар рад, пр ва до бит ни ца
пен зи о нер ске пла ке те је пот-
пред сед ни ца Оп штин ске ор га-
ни за ци је пен зи о не ра и пред-
сед ни ца Ак ти ва же на, Жив ка
– Ми ца Ђур ђе вић.

Сл. Ко стан ти но вић

ОДР ЖА НО ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО „БРЕ КО ВАЧ КО ПО СЕ ЛО”

Ори ло се це ло се ло

ПЕН ЗИ О НЕ РИ СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ ПРО СЛА ВИ ЛИ ВРЕ ДАН ЈУ БИ ЛЕЈ

Ше зде сет пет све ћи ца на тор ти
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пензионерски кутак

ГРУ ЖА

Де се ти фе сти вал 
„Раз и гра на Гру жа”

Фе сти вал фол клор ног ства ра ла штва де це и омла ди не „Раз-
и гра на Гру жа” одр жан је де се ти, ју би лар ни пут у До му кул ту ре 
у овом ме сту.

По тра ди ци ји, фе сти вал фол клор ног ства ра ла штва де це по-
чео је де фи ле ом око 500 уче сни ка глав ном ули цом у Гру жи и 
крат ким пред ста вља њем про гра ма ко ји су при пре ми ла кул тур-

но-умет нич ка дру штва. Ово га пу та пред ста ви ло се се дам фол-
клор них дру шта ва из Ср би је и јед но из Ре пу бли ке Срп ске.

Осим очу ва ња кул тур не ба шти не кроз пе сму и игру, уче сни-
ци ма фе сти ва ла у Гру жи бит но је и дру же ње и раз ме на ис ку-
ста ва, па по је ди на дру штва на овој ма ни фе ста ци ји уче ству ју 
од ње ног по чет ка.

То ком фе сти ва ла пу бли ци и уче сни ци ма пред ста вље ни су и 
ра зни про из во ди на ци о нал не ку хи ње овог де ла Шу ма ди је, од 
укукукуууууу у уусних пе ци ва и ко ла ча, до слат ког од шљи ва. М. СС...

КИ КИН ДА

Шири се листа
пријатељстава

Удру же ње пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не мо же да се по ди-
чи са рад њом са још две исто род не ор га ни за ци је. Ли ста при-
ја тељ ста ва са вр шња ци ма у оп шти на ма Ко ва чи ца, Зре ња нин, 
Зе мун, Но ви Сад, Ти тел, Апа тин, Вр шац и Су бо ти ца про ши ре на 
је и на Ин ђи ју и Срем ске Кар лов це.

Ки кин ђа ни су уго сти ли че тр де се так Ин ђи ја ца ко ји ма су по ка за-

ли екс по на те у На род ном му зе ју и су ва чу – не ка да шњи млин на 
коњ ски по гон, а пре до ла ска у Ки кин ду, го сти су свра ти ли у Зре ња-
нин и об и шли ње го ве зна ме ни то сти. Ни ко ла Гр ко вић, пред сед ник 
ин ђиј ског Удру же ња, био је оду ше вљен при је мом у Ба на ту, ис та-
кав ши да је го сто љу би вост над ма ши ла сва њи хо ва оче ки ва ња.

Већ су тра дан, 59 чла но ва Оп штин ског удру же ња из Ки кин-
де по се ти ло је Срем ске Кар лов це, на по зив сво јих та мо шњих 
ис пи сни ка. По ред број них зда ња у том ме сту, по хо ди ли су и 
ма на сти ре Кру ше дол и Гр ге тег, а здра ви це на дру же њу одр-
жа ли су пред сед ни ци оба удру же ња – Јо ван Ко ње вић у име 
додд  ма ћи на, и Ве ли зар Сил ве стер из Ки кин де. С. З.

ЉУ БО ВИ ЈА

Обез бе ђен огрев
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Љу бо ви ји ка да је у 

пи та њу пра во вре ме на на бав ка огре ва за пен зи о не ре јед на је 
од нај е фи ка сни јих у Ма чван ском окру гу. Она по ма же сво јим 
чла но ви ма на раз не на чи не, а за на ред ну зи му обез бе ђе но је 
400 то на угља по це ни од 6.200 ди на ра по то ни. Угаљ се упла-
ћу је у шест ме сеч них ра та без ка ма те и до во зи из ко лу бар ских 
руд ни ка на кућ ни праг куп ци ма пен зи о не ри ма. М. М.

ЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗАЗААЗЗАААЗА Ј Ј Ј Ј ЈЈЈ Ј ЈЈЈЈЕ Е Е Е Е ЕЕ ЕЕЕ ЕЕЕЧАЧАЧААЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧАЧААРРРРРРРРРРР

Мој де да пен зи о нер
У пре пу ној са ли До ма кул ту ре Ко тлу је вац при ре ђе на је све-

ча на ака де ми ја под на зи вом „До жи ве ти сто ту”. По сле по здрав-
не ре чи Сто ја на Не ши ћа, пред сед ни ка Удру же ња пен зи о не ра 
За је ча ра, у дво ча сов ном про гра му на сту пи ли су чла но ви КУД 
„Пен зи о нер” и „Ни ко ла Па шић” из За је ча ра и „Бо жур” из Зве-
зда на, као и чла ни це Сек ци је же на пен зи о не ра из За је ча ра и 
МЗ Ко тлу је вац. Шест за је чар ских осно ва ца, нај бо љих на ли-
те рар ном кон кур су „Мој де да пен зи о нер”, до би ло је књи ге, 
по клон књи жа ре „Мла ди мај” из За је ча ра. На гра ђе ни су: Пе-
тар Ва си ље вић, Ми лу тин Ни ко ди је вић и Ми ли ца То шић (ОШ 
„Де сан ка Мак си мо вић”), Јо ва на Сте фа но вић и Вељ ко Мла де-
но вић (ОШ „Ђу ра Јак шић”) и Ка та ри на Ди ми три је вић (ОШ „Хај-
дук Вељ ко”). Спе ци јал на на гра да при па ла је Го ра ну Пеј чи ћу, 
учи те љу ОШ „Ђу ра Јак шић”, за по себ но ан га жо ва ње у ор га ни-
за ци ји овог кон кур са. М. С.

БББРББ УС

Ју би лар не на гра де
У окви ру оби ла ска свих ме сних ор га ни за ци ја Удру же ња 

пен зи о не ра оп шти не Брус, 21. ок то бра одр жан је са ста нак ме-
сне ор га ни за ци је се ла Гра шев ци.

На са стан ку се раз го ва ра ло о ак тив но сти ма ме сне ор га ни-
за ци је, а по де ље не су и ју би лар не на гра де пен зи о не ри ма ко ји 

су ове го ди не на пу ни ли 80 го ди на жи во та. До не те су и од лу ке 
о рас по де ли по мо ћи бо ле сним и ста рим чла но ви ма бру ског 
удру же ња. Т. М.
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МАЈ ДАН ПЕК

Признање 
ор га ни за ци ји ин ва ли да

Мај дан пек, град ру да ра и зла та ра, и ове го ди не је све ча но 
про сла вио и кул тур ним и спорт ским ма ни фе ста ци ја ма обе ле-
жио Дан осло бо ђе ња гра да и оп шти не – 12. сеп тем бар.

Тим по во дом је на све ча ној сед ни ци Скуп шти не оп шти не 
Оп штин ској ор-
га ни за ци ји ин-
ва ли да Мај дан-
пе ка до де ље на 
Сеп тем бар ска 
на гра да. Ова 
на гра да је при-
зна ње за бри гу 
о ста рим, из не-
мо глим и ин ва-
лид ним осо ба ма 

и за уку пан до при нос ху ма ни за ци ји од но са у овој мул ти кул ту-
рал ној сре ди ни.

Ис пред Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да на гра ду 
је, од Ми ли це Ја сен ски, пред сед ни це СО Мај дан пек, при мио 
пред сед ник Ми ло рад Ата на ско вић. П. Л.

СУ БО ТИ ЦА

Но ви про стор 
за дру же ње

По во дом 1. ок то бра – Ме ђу на род ног да на ста ри јих, у окви-
ру тра ди ци о нал не ма ни фе ста ци је „Сун ча на је сен жи во та”, у 
про сто ри ја ма Град ског удру же ња пен зи о не ра Су бо ти це све-
ча но је отво ре на ве ли ка дво ри шна те ра са са над стре ши цом, 
као део про сто ра ГУП-а.

Те ра са по вр ши не око 80 ме та ра ква драт них слу жи ће као 
ме сто дру же ња и ак тив но сти Удру же ња у лет њим ме се ци ма 
– као чи та о ни ца, за дру штве не игре, за одр жа ва ње ли ков них 
ко ло ни ја, про бе и на сту пе хо ра пен зи о не ра „Ада ђо”, сек ци је 
сла мар ки „Лу са” и дру ге кул тур не и умет нич ке до га ђа је.

Те ра са је из гра ђе на сред стви ма ГУП-а, ло кал не са мо у пра ве 
и до на ци ја ма Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, јав них ко му нал-
них пред у зе ћа из Су бо ти це, из во ђа ча ра до ва, и по је ди нач ним 
при ло зи ма љу ди до бре во ље.

Истог да на, у ве ли кој са ли ХКЦ „Бу ње вач ко ко ло”, ор га ни зо ва-
на је тра ди ци о нал на при ред ба „Сун ча на је сен жи во та” са око сто 
из во ђа ча и бо га тим кул тур но-умет нич ким про гра мом. У про гра-
му су на сту пи ли хор „Ада ђо” и КУД-ови из Су бо ти це и око ли не, а 
за тим су сви уче сни ци и го сти, уз при год ну за ку ску и там бу ра ше, 
нан  ста ви ли друруу же ње на но војј те рар  си Удруруу же ња. Д.Д  К.....

СВР ЉИГ

Тор та и поклони 
за ро ђен дан

Зо ри ца Вуч ко вић, осо ба са ин ва ли ди те том, ко ри сни ца услу-
га Цен тра за со ци јал ни рад у Свр љи гу, за свој 23. ро ђен дан од 
ов да шње со ци јал не уста но ве до би ла је цве ће, тор ту и вред не 
по кло не. Био је то су срет ста рих по зна ни ка јер Цен тар о Зо ри-
ци бри не од ње не дру ге го ди не. Тре нут но Зо ри ца при ма нов-
ча ну по моћ и на кна ду за ту ђу не гу, а укљу че на је и у про грам 
„По моћ у ку ћи де ци и мла ди ма са сме та ња у раз во ју”.

Сла вље ни цу су об ра до ва ли по кло ни, а по себ но је за хвал-
на због тор те јер јој је то би ла ро ђен дан ска же ља. Уз ре чи за-
хвал но сти, Зо ри ца се у дру штву го сти ју за тре ну так отр гла од 
про бле ма ко ји је му че.

Ова де вој ка жи ви у свр љи шком се лу Дра ји нац, у ста рој се о-
ској ку ћи ци, без ика квих усло ва. Она и отац Ми о драг жи ве од 
по мо ћи, а Ми о драг, ка ко ка же, за ра ди и не ки ди нар кад на ђе 
по сао. У про шло го ди шњој до на тор ској ак ци ји у гра ду Зо ри ци 
су обез бе ђе на два кре ве та, ДВД, гар де ро ба за бањ ско ле че ње, 
а Цен тар за со ци јал ни рад ку пио јој је шпо рет.

– За ово го ди шњи ро ђен дан по же ле ла је тор ту, а за на ред ни 
но ву ку ћи цу. На да по сто ји јер је за две го ди не уз по моћ Ми-
ни стар ства ра да и со ци јал не по ли ти ке и ло кал не са мо у пра ве 
ку пље но осам се о ских ку ћа у ко ји ма је удо мље но 25 со ци јал-
них слу ча је ва – ка же Ве сна Не дељ ко вић, ди рек тор Цен тра за 
со ци јал ни рад у Свр љи гу. На ред ће ваљ да до ћи и ку ћи ца за 
Зо ри цу, а већ се ја вља ју и до на то ри. С. Ђ.

Зо ри ца Вуч ко вић (у сре ди ни)
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писма

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

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

Адреса је Булевар уметности
10, 11070 Бео г рад, или
електронском пош том, на

glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Про ши ри ва ње оси гу ра ња и тро шко ви
По тре ба спро во ђе ња рад нич ког оси гу ра ња ни је оспо ра ва на ни са јед не стра не. Тро шко-

ви овог оси гу ра ња пе њу се, ако се оно спро ве де на све рад ни ке, по што је пред ви ђе на при но-
сна сто па са мо 3 по сто од обез бе ђе не над ни це, за 565.000 рад ни ка на 104 ми ли јо на ди на ра 
го ди шње, од ко јих па да 52 ми ли јо на ди на ра на рад ни ке. Др жав ни бу џет овим оси гу ра њем 
те ре ти се са мо ако се оси гу ра ње про те же и на др жав на пред у зе ћа код ко јих је за по сле но 
око 10 по сто оси гу ра них рад ни ка. Ако се про ши ри у исто вре ме и пен зи о но оси гу ра ње слу-
жбе ни ка у пу ном оби му на це лу зе мљу, тро шко ви рад нич ког оси гу ра ња сма њи ли би се на 
87 ми ли јо на ди на ра, од че га 44 ми ли јо на ди на ра на по сло дав це, а 43 ми ли јо на на рад ни ке.

Це ло куп ни со ци јал ни те рет при вре де из но си до са да го ди шње 250 ми ли јо на ди на ра за 
по сло дав це, а 170 ми ли јо на ди на ра за рад ни ке; од укуп ног те ре та от па да 250 ми ли јо на 
ди на ра за оси гу ра ње рад ни ка за слу чај бо ле сти, 60 ми ли јо на ди на ра на оси гу ра ње рад ни-
ка за слу чај не сре ће, 25 ми ли јо на за при ре зе на бер зу ра да ра ди пот по ма га ња бес по сле-
них рад ни ка, 60 ми ли јо на ди на ра на при но се за оси гу ра ње ру да ра, а 25 ми ли јо на ди на ра на 
пен зи о но оси гу ра ње рад ни ка у Сло ве нач кој и Дал ма ци ји. 

(Из ве штај о по сло ва њу Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка за 1935. го ди ну, 
За греб, 1936)

По ве ћа ње при хо да од до при но са
Управ ни од бор РФ ПИО усво јио је Фи нан сиј ски план за 2013. го ди ну у ком су у сле де ћој го ди ни пред ви ђе ни укуп ни рас хо ди од 594,4 

ми ли јар де ди на ра, од че га је за ис пла ту не то пен зи ја (ста ро сних, ин ва лид ских, по ро дич них и пен зи ја ко ри сни ци ма у ино стран ству) 
пред ви ђе но 500,8 ми ли јар ди ди на ра, од но сно 84,25 од сто укуп них рас хо да 
и из да та ка у бру то из но су, за ис пла ту оста лих пра ва 21,4 ми ли јар де ди на ра, 
а за до при но се за здрав стве ну за шти ту пен зи о не ра 61,7 ми ли јар ди ди на ра. 
У на ред ној го ди ни пред ви ђе на су два ускла ђи ва ња пен зи ја. Ми ни стар ство 
фи нан си ја и при вре де про це њу је да је мо гу ће ускла ди ти пен зи је и за ра де у 
јав ном сек то ру са два про цен та у апри лу и 0,5 од сто у ок то бру.

У укуп ним при хо ди ма из вор ни при хо ди Фон да уче ству ју са 302,4 ми ли јар де 
ди на ра, а тран сфе ри са 281 ми ли јар дом ди на ра (47,27 од сто је уче шће бу џе та), 
од че га је га ран ци ја др жа ве за ис пла ту пен зи ја 252,82 ми ли јар де (42,53 од сто) 
и то тран сфе ри ше Ми ни стар ство финансиjа, а 28,18 ми ли јар ди Ми ни стар ство 
ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке. У Фи нан сиј ском пла ну Фон да за 
2013. го ди ну при мет но је по ве ћа ње уче шћа до при но са за ПИО у укуп ним 
при хо ди ма за 8,22 про цен та, од но сно сма ње ње уче шћа др жав них до та ци ја за 
2,78 од сто, по сма тра но у од но су на ре ба ланс пла на за 2012, што пред ста вља 
бла ги пад уче шћа др жа ве у фи нан си ра њу пен зи ја. Ј. О.

Ру ко вод ство и чла но ви Удру же ња пен зи о не ра
бе о град ске оп шти не Па ли лу ла ода зва ли су се по-
зи ву на про сла ву по во дом ме се ца ста рих осо ба,
8. ок то бра, у Днев ном бо рав ку за ста ра ли ца „На-
ше тре ће до ба”. Про сла ва је до бро ор га ни зо ва на,
па су при сут ни до би ли бес плат не са ве те ле ка ра,
со ци јал них рад ни ка, бес плат но ме ре ње крв ног
при ти ска, ше ће ра у кр ви. Го во ри ли су ди рек тор-
ка уста но ве, Та тја не Си мић, со ци о лог Рат ко Бо жо-
вић и је дан ко ри сник уста но ве, а у про гра му су
уче ство ва ли глу мац Ате љеа 212 Ми лан Ми ха и ло-
вић Ца ци и там бу ра шки ор ке стар „Се ни ор”.

Ова уста но ва је вр ло ин те ре сант на за љу де
тре ћег до ба ко ји се осе ћа ју уса мље но у сво јим
до мо ви ма, или њи хо ви срод ни ци, пре за у зе ти
оба ве за ма, не ма ју до вољ но вре ме на да бри ну о

њи ма. По ред дру же ња, здрав стве них услу га, кул-
тур но-за бав них про гра ма, ова уста но ва сво јим
ко ри сни ци ма обез бе ђу је обро ке и ужи не, а има-
ју и ор га ни зо ван пре воз од ку ће ко ри сни ка до
днев ног бо рав ка и на зад.

Ко ри сни ци ових услу га ка жу да су пре за до вољ-
ни и да је на док на да за ту услу гу при хва тљи ва.
Рад но вре ме уста но ве је од се дам до 19 ча со ва,
по сто ји мо гућ ност це ло днев ног сме шта ја за ви-
кенд, сме шта ја ка да де ца – чла но ви до ма ћин ства
од ла зе на го ди шњи од мор и слич но. Днев ни бо-
ра вак „На ше тре ће до ба” је леп при мер и при хва-
тљив за ста ри ја ли ца, те тре ба ин фор ми са ти и
гра ђа не и жи те ље дру гих гра до ва да не што ова ко
осну ју. Ј. Дра го вић,

Удру же ње пен зи о не ра Па ли лу ла

Про сла ва у днев ном бо рав ку 
„На ше тре ће до ба”
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Дуг на име до при но са и на име ка ма те

Не за ко ни то две пен зи је исто вре ме но

При вре ме но ре ше ње

До да так за не гу де те та, не су пру жни ка

Крај го ди не по вољ ни ји

?Дра го љуб Чу кић, Пан че во: Члан 120 За ко на о ПИО ре гу-
ли ше на пла ту об ра чу на тих, а не у пла ће них до при но са за 
ПИО за вре ме оба вља ња са мо стал не де лат но сти, об у ста-

вом 1/3 ме сеч ног из но са пен зи је. Да ли се об у ста ва у из но су 
1/3 ме сеч не пен зи је од но си ис кљу чи во на из нос об ра чу на тих, 
а не у пла ће них до при но са, без из но са за те зних ка ма та?

?Ни ко ла Стан ко вић, Кра гу је вац: Имао сам два рад на ве ка
и за ра дио две пен зи је ко је сам при мао у че ти ри рат не и
две по рат не го ди не, што су фон до ви зна ли и пре ћут но ис-

пла ћи ва ли пен зи је. Фонд СО ВО ми по сле 42 го ди не об у ста вља
ис пла ту ин ва лид ске пен зи је 2002. го ди не и зах те ва обе ште ће-
ње од 1.173.000 ди на ра. За пе ри од од шест го ди на ис пла ће но
ми је 330.000 ди на ра по мо јој еви ден ци ји, а из нос од 843.000
ди на ра пред ста вља гло бу. Фонд ме ту жи и без ма те ри јал них
до ка за о ду гу и гло би суд у То по ли пре су дом ле га ли зу је пљач-
ку. Пре су да ми ру је се дам го ди на, а Фонд ме ту жи у два на вра та
(2011. и 2012) по истом осно ву. Основ ни суд у Кра гу јев цу до но-
си ре ше ње у ју ну 2012. го ди не о при нуд ној на пла ти ду га узи ма-
ју ћи од пен зи је 2/3 што је за кон ски мак си мум. Имам 82 го ди не,
ја ко сам бо ле стан и ско ро не по кре тан, 1/3 пен зи је не по кри ва
ни тро шко ве ле че ња. У то ку су ђе ња под нео сам зах тев Фон ду
са мо стал них де лат но сти за при зна ва ње ста жа оси гу ра ња из
пр вог рад ног ве ка и овај по сту пак је тра јао осам го ди на. Зах-
тев је на кра ју при хва ћен, пре ра чу на та је пен зи ја за шест го ди-
на и ис пла ће на ми је раз ли ка али без ка ма те, уз обра зло же ње
да по за ко ну и пра вил ни ку Фонд то пра во не ма. Мо лим за ва-
ше ми шље ње у ве зи са дво ја ком при ме ном за ко на код Фон да

?Ми лу тин Ра до је вић, Но ви Бе о град: Ста ро сни сам пен зи-
о нер од 2009. го ди не и ре ше ње ми је при вре ме но јер у 
Фон ду ПИО не ма ју по да так о упла ти до при но са из 1970. 

го ди не за че ти ри ме се ца и че ти ри да на. Рад ни стаж ми је при-
знат у це ло сти, 40 го ди на. По да ци за тај пе ри од не мо гу да се 
про на ђу и ја због не чи је не мар но сти још не до би јам кон ча но 
ре ше ње. С об зи ром на то да ми је цео стаж не спо ран, ка ко и ко 
мо же да ми из да ко нач но ре ше ње о пен зи ји, јер је и за ова кве 
слу ча је ве би ло на чи на за до но ше ње ко нач ног ре ше ња?

?Чи та тељ ка: Мој су пруг је ин ва лид 80% и ужи ва лац ту ђе не-
ге и по мо ћи од 1997. го ди не. Да ли имам пра во на со ци јал ну
пен зи ју? Про чи та ла сам у но ви на ма да је то пра во сту пи ло

на сна гу про шле го ди не. Ја сам у ју лу на пу ни ла 60 го ди на, а и са-
да ра дим око су пру га ко ји не мо же сам да се ста ра о се би.

?Мир ја на Пе тро вић, Бе о град: Имам 55 го ди на жи во та и 36 го-
ди на рад ног ста жа. Знам да услов за пен зи ју имам, али бих ра-
ди ла и да ље, па ме ин те ре су је да ли се ме ња на чин об ра чу на

пен зи је од 1. ја ну а ра 2013. го ди не и да ли су пред ви ђе не не ке про-
ме не по ва же ћем За ко ну то ком 2013. го ди не. Та ко ђе, ин те ре су је
ме да ли је тач но да су нај по вољ ни ји усло ви за од ла зак у пен зи ју у
11. и 12. ме се цу у од но су на прет ход не ме се це у го ди ни.

Од го вор: Дуг на име не у пла-
ће них до при но са ко ји се на пла-
ћу је кроз об у ста ву 1/3 пен зи је
уно си се у ре ше ње о пен зи о ни-
са њу, и пред ста вља ду го ва ње
на име до при но са и на име ка-
ма те по осно ву ду га у тре нут ку
до но ше ња ре ше ња. Ова ко ис-
ка зан дуг у мо мен ту до но ше ња
ре ше ња об ра чу на ва нај че шће
над ле жна по ре ска упра ва или
над ле жна фи ли ја ла Фон да ПИО.

Ме ђу тим, об у ста ва ду га се вр-
ши ме сеч но и по сту пак је, као 
што зна те, ду го тра јан, па се за 
све вре ме от пла те ду га и на да-
ље об ра чу на ва ка ма та, та ко да 
из нос ду га на ве ден у ре ше њу 
о пен зи о ни са њу ни је ко на чан. 
По да так о ко нач ној от пла ти ду-
га мо же да ти ис кљу чи во ор ган 
ко ји је пр во бит но и об ра чу нао 
ду го ва ње, тј. по ре ска упра ва 
или фи ли ја ла ПИО.

СО ВО и Фон да ПИО о за ра чу на ва њу и не за ра чу на ва њу ка ма та.
Ко ме тре ба да се обра тим за по моћ?

Од го вор: Уко ли ко су ис цр-
пље не све мо гућ но сти за утвр-
ђи ва ње за ра де у тој 1970. го ди ни
и ни је мо гу ће до ћи до пра вог по-
да тка, а то је је ди ни раз лог при-
вре ме но сти Ва шег ре ше ња, мо-
же се до не ти ко нач но ре ше ње. У 
овом слу ча ју уме сто не до ста ју ће
за ра де утвр ђу је се про сеч на не-

то го ди шња за ра да за по сле них 
у Ср би ји за 1970. го ди ну на ме-
сеч ном ни воу, тј. за ова че ти ри 
ме се ца и че ти ри да на, сход но чл. 
66 За ко на о ПИО. Бу ду ћи да се ра-
ди о ре ла тив но крат ком вре мен-
ском пе ри о ду, овај по да так не би 
тре ба ло бит но да ути че на ви си-
ну Ва ше већ од ре ђе не пен зи је.

Од го вор: Ви ве ро ват но ми-
сли те на оства ри ва ње пра ва на
по себ ну нов ча ну на кна ду у ви ду
до жи вот ног ме сеч ног при ма ња
у ви си ни нај ни же пен зи је. Тач-
но је да је про шле го ди не из ме-
њен За кон о со ци јал ној за шти ти
и омо гу ће но да ро ди тељ, а не
су пру жник, ко ји нај ма ње 15 го-
ди на не по сред но не гу је сво је
де те ко је је оства ри ло пра во на

уве ћа ни до да так за по моћ и не гу
дру гог ли ца, ка да на вр ши оп шти
ста ро сни услов за оства ри ва ње
пен зи је, а не ма пра во на пен зи ју,
оства ри ову по себ ну нов ча ну на-
док на ду. Ка ко се код Вас ра ди о
не зи су пру жни ка, а не де те та, Ви
не ис пу ња ва те за кон ски услов
за оства ри ва ње ове на док на де,
без об зи ра на то што сте на вр-
ши ли 60 го ди на жи во та.

Од го вор: Ни шта бит но се не
ме ња у об ра чу ну ви си не пен зи-
је у 2013. го ди ни, сем што се та-
ко зва ни до да ти стаж за же не од
2013. го ди не сни жа ва за је дан од-
сто, тј. уме сто 15 из но си 14 од сто.
Та ко ђе је тач но да је та ко зва ни го-
ди шњи лич ни ко е фи ци јент знат-
но ре ал ни ји ка да се про сеч на
за ра да у Ср би ји за те ку ћу го ди ну

по ре ди са за ра дом оси гу ра ни ка
за при бли жно исти пе ри од, од-
но сно 11 или 12 ме се ци у го ди ни,
не го ако се по ре ди са за ра дом
за два или три ме се ца. Ме ђу тим,
ако же ли те да на ста ви те да ра ди-
те и има те со лид ну за ра ду, то ће
по вољ ни је ути ца ти на ви си ну бу-
ду ће пен зи је од ума ње ња на име
до да тог ста жа за же не.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Од го вор: Ван сва ке сум ње је
да сте се на шли у ве о ма те шкој
и не за вид ној си ту а ци ји, али мо-
ра те би ти све сни да сте са ми се-
бе до ве ли у овај по ло жај. Јед но-
став но, ни је за ко ни то при ма ти
две пен зи је, у Ва шем слу ча ју од
Фон да СО ВО и Фон да ПИО исто-
вре ме но. У то сте мо ра ли да по-
сум ња те и по ку ша те на вре ме
да раш чи сти те ту си ту а ци ју. Ово
на ро чи то ни је мо гу ће због чи-

ње ни це да су Вам обе пен зи је
об ра чу на те ура чу на ва њем ста жа
про ве де ног у вој сци док сте би ли
про фе си о нал но вој но ли це. Ка да
је на стао дуг пре ма Фон ду СО ВО,
тре ба ло је да са њи ма скло пи те
по рав на ње и без об ра чу на ва ња
ка ма те вра ти те основ ни дуг, а не
да се су ди те го ди на ма, па Вам је
са да об ра чу на та и ве ли ка ка ма та.
Пра вил ност об ра чу на ду го ва ња
мо же да про ве ри са мо суд.
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СКАНДИНАВКА

Раз ми шља ња
Здрав ство у Ср би ји је здра во бо ле сно.
Пре ма по пи су, све је ма ње ста нов ни ка у Ср би ји,

по го то во љу ди.
Ср би ја чвр сто сто ји на европ ском пу ту. Не мо же да се

по ме ри.
Ја не мам те ло хра ни те ља јер ни ко не мо же да ме

са чу ва од ме не са мог.
По ли ти чар ко ји осво ји власт не мо же да је се осло бо-

ди.
Уче сни ци у игра ма на сре ћу по шту ју олим пиј ско

пра ви ло: ва жно је уче ство ва ти.
Чо ве че, не љу ти се на по ли ти ча ре, већ на са мог се бе.

Па вле Ађан ски

Жи вот ни пут
Сва ко има свој жи вот ни пут. За јед нич ке су нам са-

мо рас кр сни це.
Бла го они ма са ви ше ли ца, увек по ка зу ју не ки но ви

образ.
Жи вот је као так си ме тар. Ста је кад ви ше не маш чи-

ме да пла тиш.
Стој, ко иде? Бо ље су тра – од јек ну из мра ка.
Вр тео се свет око нас док смо има ли нов ца за рин-

ги шпил.
Ле по спа вај, Ср би јо! На то се по рез не пла ћа.

Ива на Срећ ко вић
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– да је, с дру ге стра не, нај кра ћи жи вот ни век за бе ле жен у 

– да је ипак, по по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-

– да су ме ђу пр вих де сет на овој ли сти нај ду го веч ни јих и ста-

Ле со ту, Си је ра Ле о неу, Зам би ји, Сва зи лен ду и Мо зам би ку? У Ле со ту, Си је ра Ле о неу, Зам би ји, Сва зи лен ду и Мо зам би ку? У 

у ку, про се чан жи вот ни век ста нов ни штва у Ср би ји про ду жен у 

нов ни ци Ма каа, Ја па на, Син га пу ра, Сан Ма ри на, Ан до ре, Гирн се-

нај ло ши је ран ги ра ном Мо зам би ку про се чан жи вот ни век из-

по след њих де сет го ди на за бли зу две го ди не? Са 69,7 на 71,6 

ја, Хонг кон га, Аустра ли је и Ита ли је? Њи хо вом до бром здра вљуја, Хонг кон га, Аустра ли је и Ита ли је? Њи хо вом до бром здра вљу 

но си са мо 39,2 го ди не.

го ди на про ду жен је про се чан жи вот ни век му шка ра ца, са 75 

по го ду ју не ки за јед нич ки име ни те љи: ис прав не на ви ке у ис хра-

ни, ма ли про це нат го ја зних, ак ти ван жи вот и до бар стан дард.

27ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. октобар 2012.

Ле ко ви те ми сли
Не згод но је што нам се стал но ре при зи ра филм о по ску пље њи-

ма.
Ни кад два до бра. Не кад гре шим ако ћу тим, а не кад ако го-

во рим.
Ков ни ца нов ца ми ру је. Мо ја ку пов на моћ та ко ђе.
Без мал те ра и ци гле ра де они ко ји нам зи да ју – обе ћа ња.
Не сре ћа за на род је кад по вр шни љу ди ис пли ва ју на по вр ши ну.
На ша прак са: по зва ни на ди ја лог че сто слу ша ју мо но лог.
Док се ми ухо да ва мо, по ред нас про ла зе сви во зо ви.
То пло нам је. Стал но не ко од по ли ти ча ра до ли ва уље на ва-

тру.
Па ре не мо гу да тра ју це лог жи во та, а по ште ње мо же.
Не згод но је што мо рал и за кон стал но игра ју не ре ше но.
Хич ко ков филм „Да ма ко ја не ста је” асо ци ра на мо ју пен зи ју. И она

бр зо не ста не.
Ка ко по љо при вре да да ву че до бре по те зе кад ни ко не ће да

по ву че на њи ви!?
Кри ми нал код нас тре ба да је чвр шће по ве зан. Ли си ца ма.

Ду шан Стар че вић

(Х)умор не ми сли
Све је по ску пе ло. Не ће ско ро из бо ри!
Шта вре ди што смо нај ве ћи у сво јим очи ма кад се бе ви ди мо са мо

у огле да лу?!
Не смем ком ши ји да ка жем: „До бар дан” – мо же од из не на ђе-

ња да га стре фи шлог.
Хра на је дра стич но по ску пе ла. То је ве ли ки ко рак за ди је тал це

ши ром све та.
Нај зад смо се се ти ли – окре ну ли смо ле ђа Евро пи. Не ка она

за на ма ка ска, а не ми за њом!
Ку ћу и све по ку ћи ку пио сам на кре дит. Сад тро шим са мо пре тек

од ка ма те.
Нај зад це ни мо хра ну. Ни кад ни је би ла ску пља.
Ако хра на не по јеф ти ни, гла до ва ћу! Ваљ да ћу из др жа ти не де љу-

две, до ко нач не по бе де. 
Да су ди на ри до ла ри, др жао бих кљу че ве свет ске бер зе у ма-

лом џе пу.
Гла гол ра ди ти има са мо дру го ли це: ра ди ти!
У на шем прав ном си сте му уки да ње јед ног за ко на ство ри то-

ли ку ру пу да мо ра мо да уве де мо де сет но вих.
Ме ђу две ста др жа ва ни је за пот це њи ва ње на ше сто то ме сто. То

је злат на сре ди на.
Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

– да, пре ма не дав но об ја вље ним ис тра жи ва њи ма Ује ди ње-

– да су Ја пан ци на ци-

– да пре ма нај но ви јим ис-

– да и код нас по сто је кра је-

Аме ри ка на ца? Сма тра се да су за ова ко дуг жи вот ни век нај-

 них на ци ја о про сеч ном жи вот ном ве ку ста нов ни ка За пад ног 

ја са нај ви ше сто го ди-

тра жи ва њи ма нај ду жи про-

ви ко ји су „ду го веч ни ји” од дру-

Бал ка на, Ср би жи ве нај кра ће у ре ги о ну?

шња ка – у овој зе мљи 

се чан жи вот ни век – 89,6 

гих? Ста ти сти ка ка же да је нај-

их жи ви го то во 40.000. 

го ди на, има ју ста нов ни ци 

ду жи жи вот ни век у око ли ни 

Пр вак по ду го веч но сти 

Мо на ка ко ји жи ве чак де-

Зла ти бо ра и на за па ду зе мље, 

је ја пан ско остр во Оки на ва, где на ми ли он ста нов ни ка има у је ја пан ско остр во Оки на ва, где на ми ли он ста нов ни ка има у 

це ни ју ду же од про сеч них 

док је век гра ђа на про сеч но нај кра ћи у рав ни ци. Ипак, по је ди-

 ви ше за слу жни удо бан жи вот и од ли чан си стем здрав стве не 

 за шти те ко ји фи нан си ра др жа ва, али и ме ди те ран ска ис хра на 

ко ја сма њу је ри зик од по ја ве кар ди о ва ску лар них бо ле сти.

на 76,8 го ди на жи вот ни век же на.

 нач но, нај ду го веч ни ја ме ста у Ср би ји су Жи то ра ђа, где људ ски 
век тра је у про се ку 77,6, и Пе тро ва ра дин са 77,2 го ди не.

про се ку 900 сто го ди шња ка.
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