
ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММММММММММММММММММММММААААААААААААААААААААААААААААААА ББББББББББББББРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈАААААААААААААААААААААААААААА::::::::::::::::::::: ББББББББББББББББББББеееееееееееееееееоооооооооооооооооооооггггрррррааааадддддддддддддддсссссссссссссссссссссссссссссссккккккккккккккккккккеееееееееееееее дддддддддддддддддннннннннннннннннннннннннннеееееееееееееееевввввввввввввннннннннннннннееееееееееееееееееее  ццццццццццццццццццеееееееееееенннннттррее иииииииии кккккккклллллллууууууууууууууббббббббббббббббббббооооооооооооооовввввввввввввввввеееееееееееееееее,,,,,,,,,,,,, 

уууууууууууу ккккккккккккккккооооооооооојјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјиииииииииииииииииииииииииммммммммммммммммммааааааааааааааааааа ррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааадддддддддддддддддддддддддддддееееееееееееееееееееее  ииииииииииииииссссссссссссссссссссссссскккккккккккккккккккккккууууусссссссссссссннннннннннннннннннииииииииииииииииии сссссссссссссссссттттттттттттттттттррррррррррррррррррррррррруууууууууууууууууууууччччччччччччччччччччччњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњааааааааааааццццццццццццццццццццццииииииииииииииииии,,,,,,,,,,, кккккккккккоооррииссннииццццццццциииииииииии 

ддддддддддддддддддддддооооооооожжжжииииивввввввввввљљљљљљљљљљааааааааааааааааааааавввввввввввввввввваааааааааааааааааајјјјјјјјјјјјјјуууууууууууу  кккккккккккккккккккккккккккккккккккккаааааааааааааааааааааааааааааааооооооооооооо сссссссооооооооооооопппппппппппппппссссссссссстттттттттттвввввввввввввввееееееееееннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииии ддддддддддддддддддддддддоооооооооооооооооооооооооомммммммммммммммммммммммм

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОГОГОГОГОГООГОГОГООГГОООГГГГГОГОГОГОДИДИДИДИДИДИДИДИДИИДДИД НАНАНАНАНАНАНАНААНАНАНАНАНААААНА X XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXLVLVLVLVLVLVVVVVVLVLLLVVLVLVLVLLVVLVLVLVLVLL  Д БББ ББ Б ББ БББ БББББ БРОРОРООРОООРОРОРООРООРРОЈ Ј ЈЈЈЈЈЈЈЈ 131313131313131313131313133333311111  ББ ББ Б ББ БББББББББ ББББББЕОЕОЕОЕОЕООЕООЕОЕЕОООЕ ГРГРГРГРГГРГРГРГРГГ АДАДАДАДАДДАДАДАДДДДДДА ,, , ,,, 115151515155511155.. . . ЈУЈУЈУЈУЈУЈУУУЈУЈУЈУЈ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛ Л 202020202020202020200000131313. .  ИИИИЗЛЗЛЗЛАЗАЗАЗИ И ИИ ПЕПЕПЕЕЕТНТНТНТННТНТНННТНННААЕАЕАЕАЕАЕАААЕАЕАЕАЕСТСТСТСТСТТСТСТСТСТТТТ ДОДОДОДОДОДОДОДДОДДОДОДОДДДДОДОДОДОДОДДОДДДДДНЕНЕНЕНЕЕНЕНЕЕНЕЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕЕЕНЕНЕЕНЕЕНЕЕННЕННН ВНВНВНВННВНННВННВНННООООООООООО

ДРУГА МЛАДОСТ ДРУГА МЛАДОСТ 
У ТРЕЋЕМ ДОБУУ ТРЕЋЕМ ДОБУ



2 15. јул 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички

фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 

УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:

Булевар уметности бр. 10,
11070 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ:

011/2017-437
факс: 2017-437

РЕДАКЦИЈА ЗА 

ВОЈВОДИНУ:

Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад
021/487-7754,
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: 
miroslav.mekterovic@piovoj.rs 

ШТАМПА:

Штампарија
Службени гласник

ОГЛАШАВАЊЕ:

011/2017-437

Рукописи и фотографије
се не враћају.
Електронско издање:

www.pio.rs/glasosiguranika

ГОВОРНИ АУТОМАТ

0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 

позива

или: 011/30-60-680

ТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММММММММММММММММММММММААААААААААААААААААААААААААААААА ББББББББББББББРРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООООООООООООЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈЈАААААААААААААААААААААААААААА::::::::::::::::::::: ББББББББББББББББББББеееееееееееееееееоооооооооооооооооооооггггрррррааааадддддддддддддддсссссссссссссссссссссссссссссссккккккккккккккккккккеееееееееееееее дддддддддддддддддннннннннннннннннннннннннннеееееееееееееееевввввввввввввннннннннннннннееееееееееееееееееее  ццццццццццццццццццеееееееееееенннннттррее иииииииии кккккккклллллллууууууууууууууббббббббббббббббббббооооооооооооооовввввввввввввввввеееееееееееееееее,,,,,,,,,,,,, 

уууууууууууу ккккккккккккккккооооооооооојјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјиииииииииииииииииииииииииммммммммммммммммммааааааааааааааааааа ррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааадддддддддддддддддддддддддддддееееееееееееееееееееее  ииииииииииииииссссссссссссссссссссссссскккккккккккккккккккккккууууусссссссссссссннннннннннннннннннииииииииииииииииии сссссссссссссссссттттттттттттттттттррррррррррррррррррррррррруууууууууууууууууууууччччччччччччччччччччччњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњааааааааааааццццццццццццццццццццццииииииииииииииииии,,,,,,,,,,, кккккккккккоооррииссннииццццццццциииииииииии 

ддддддддддддддддддддддооооооооожжжжииииивввввввввввљљљљљљљљљљааааааааааааааааааааавввввввввввввввввваааааааааааааааааајјјјјјјјјјјјјјуууууууууууу  кккккккккккккккккккккккккккккккккккккаааааааааааааааааааааааааааааааооооооооооооо сссссссооооооооооооопппппппппппппппссссссссссстттттттттттвввввввввввввввееееееееееннннннннннннннннннннннниииииииииииииииииииииииииииии ддддддддддддддддддддддддоооооооооооооооооооооооооомммммммммммммммммммммммм

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОГОГОГОГОГООГОГОГООГГОООГГГГГОГОГОГОДИДИДИДИДИДИДИДИДИИДДИД НАНАНАНАНАНАНАНААНАНАНАНАНААААНА X XX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXLVLVLVLVLVLVVVVVVLVLLLVVLVLVLVLLVVLVLVLVLVLL  Д БББ ББ Б ББ БББ БББББ БРОРОРООРОООРОРОРООРООРРОЈ Ј ЈЈЈЈЈЈЈЈ 131313131313131313131313133333311111  ББ ББ Б ББ БББББББББ ББББББЕОЕОЕОЕОЕООЕООЕОЕЕОООЕ ГРГРГРГРГГРГРГРГРГГ АДАДАДАДАДДАДАДАДДДДДДА ,, , ,,, 115151515155511155.. . . ЈУЈУЈУЈУЈУЈУУУЈУЈУЈУЈ ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ ЛЛЛ Л 202020202020202020200000131313. .  ИИИИЗЛЗЛЗЛАЗАЗАЗИ И ИИ ПЕПЕПЕЕЕТНТНТНТННТНТНННТНННААЕАЕАЕАЕАЕАААЕАЕАЕАЕСТСТСТСТСТТСТСТСТСТТТТ ДОДОДОДОДОДОДОДДОДДОДОДОДДДДОДОДОДОДОДДОДДДДДНЕНЕНЕНЕЕНЕНЕЕНЕЕНЕНЕНЕНЕНЕНЕЕЕНЕНЕЕНЕЕНЕЕННЕННН ВНВНВНВННВНННВННВНННООООООООООО

ДРУГА МЛАДОСТ ДРУГА МЛАДОСТ 
У ТРЕЋЕМ ДОБУУ ТРЕЋЕМ ДОБУ

Пре ма пи са њу на ше ува-
же не ТВ кри ти чар ке, 
Бран ке Ота ше вић, гра-

ђа ни Ср би је су ме ђу европ-
ским шам пи о ни ма у бро ју са ти 
свакодневно про ве де них пред 
ма лим екра ном. За сла бу уте ху 
је ка да се при се ти мо ре ке љу-
ди у „Но ћи му зе ја” и на Сај му 
књи га. Пи та ње је ко ли ко нас 
кул ту ра за ни ма, или, пре ци-

зни је, ко ли ко нам еко ном ске 
при ли ке до зво ља ва ју да нас 
за ни ма. Али, при зор фон та не 
„Бу ђе ње” ис пред па ви љо на 
„Цви је та Зу зо рић” на Ка ле мег-
да ну, са ко је је још 2010. го ди-
не укра де но шест брон за них 
скулп ту ра, сва ка ко нас упо зо-
ра ва. Фон та на је ту по ста вље-
на 1936. го ди не, рад је ва ја ра 
Дра го ми ра Арам ба ши ћа, а да-
нас сто ји ого ље на.

Ис тра жи ва ње „Кул тур ни жи-
вот и по тре бе у тре ћем до бу”, 
оба вље но у Ср би ји 2012. го ди-
не, об у хва ти ло је бли зу 1.500 
ис пи та ни ка из 25 гра до ва. Ре-
зул та ти су по ка за ли да ста ри ја 
по пу ла ци ја у Ср би ји нај ви ше 

по се ћу је кон цер те и из ло жбе.
У од но су на Европ ску уни ју,
ста ри љу ди у на шој зе мљи се
евен ту ал но ба ве пе ва њем и
пи са њем, док је иста ста ро сна
по пу ла ци ја у Евро пи мно го ак-
тив ни ја, па се пен зи о не ри ба ве
глу мом, фо то гра фи јом, сви ра ју
раз ли чи те му зич ке ин стру мен-
те... Ово ис тра жи ва ње је да ло
по ра жа ва ју ће ре зул та те за јед-

но дру штво, јер две тре ћи не
ста рих сма тра да ста ри јим љу-
ди ма ни је ме сто на кул тур ним
де ша ва њи ма уз мла де. По ка за-
но је и да се ста ре ње у Ср би ји
раз ли ку је од оног ван Ср би је у
мно го че му, па и у по гле ду кул-
тур них на ви ка, што ни је чу до с
об зи ром на те шку еко ном ску
си ту а ци ју.

Још јед но оп се жно ис тра-
жи ва ње, спро ве де но 2010.
го ди не, по ка за ло је да је од
ан ке ти ра них 2.406 осо ба (об у-
хва ће на је пу бли ка свих про-
фе си о нал них по зо ри шта у Ср-
би ји) нај ви ше пу бли ке ста ро-
сти из ме ђу 19 и 30 го ди на (38,2
од сто), а нај ма ње ста ри јих од

65 го ди на (4,4 про цен та). Дру-
га чи ју сли ку, ме ђу тим, да је ис-
тра жи ва ње о пу бли ци Опе ре 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра-
ду ко је је спро ве де но у се зо ни 
2008/2009. Ста ро сна струк ту ра 
опер ске пу бли ке го во ри да је 
она из у зет но ма ло број на у ка-
те го ри ји до 20 го ди на (прет по-
ста вља се да она об у хва та ђа ке 
основ них и сред њих шко ла), а 
нај мно го број ни ја у ка те го ри ји 
од 51 до 60 го ди на. Тај од нос 
иде у при лог по след њој ка те-
го ри ји чак три и по пу та.

Чи ње ни ца је да при пад ни ци 
тре ћег до ба ни су на по де сан 
на чин оба ве ште ни о кул тур-
ним са др жа ји ма ко ји су при-
ла го ђе ни њи хо вим по тре ба ма. 
Уз то и би о ло шке ка рак те ри-
сти ке ве за не за ста рост не ми-
нов но ути чу на на чи не на ко је 
дру штво схва та и вред ну је по-
след ње раз до бље у жи во ту чо-
ве ка, чи ме ак тив но уче ству је у 
изо ла ци ји ста ри је осо бе, што 
до во ди до ње го ве са мо и зо ла-
ци је. Не ма ње ва жан раз лог је 
та ко ђе у ве зи са изо ла ци јом, 
али као по сле ди ца ре ал не те-
ле сне не спо соб но сти да се 
бу де укљу чен у кул тур ну сфе-
ру. Ре кло би се да су ста ри ји и 
кул ту ра у истом, мар ги на ли зо-
ва ном по ло жа ју.

Све тлих при ме ра ипак још 
има, ма да је то те шко и на по-
ме ну ти ка да је, пр ви пут за 
93 го ди не ра да, Би бли о те ка 
за сле пе „Др Ми лан Бу ди мир” 
у Бе о гра ду за тво ре на јер је 
оста ла без сред ста ва. Та ко, на 
при мер, Град ска би бли о те ка 
у Но вом Са ду има сер вис за 
до ста ву књи га на кућ ну адре-
су (021/451-233) ко ји, ка ко са-
зна је мо, тре нут но ко ри сти 50 
осо ба. Ову вр сту сер ви са по-
кре ну ле су и дру ге би бли о те-
ке. По че ла је и ма ни фе ста ци ја 
„Обре но вач ко ле то” на ко јој је 
цео про грам бес пла тан. Под-
се ћа мо и на сајт „Улаз сло бо-
дан” ко ји оба ве шта ва о свим 
бес плат ним до га ђа ји ма у пре-
сто ни ци. Ј. Оцић

Ка ко је ста ри ји ма, 
та ко је и кул ту ри



Пен зи о не ри ко ји су у нај те жем по ло-
жа ју, са ме сеч ним при ма њи ма ис под
15.000 ди на ра, при ми ли су од сеп-

тем бра про шле до ју ла ове го ди не че ти ри
пу та по че ти ри хи ља де ди на ра. Та три на е-
ста пен зи ја у из но су од 16.000 ди на ра по де-
ље на у че ти ри ра те ис пла ће на је за не што
ви ше од по ла ми ли о на ко ри сни ка пен зи ја у
Ср би ји чи ја су при ма ња ми ни мал на.

То су пен зи о не ри свих ка те го ри ја (за по-
сле ни, вој ни пен зи о не ри, са мо стал ни де лат-
ни ци и по љо при вред ни ци), као и ко ри сни-
ци свих вр ста пра ва (ста ро сни, ин ва лид ски
и по ро дич ни пен зи о не ри). Та ко ђе, пра во на
по моћ до би ли су и пен зи о не ри ко ји при ма-
ју де лом пен зи ју по до ма ћим про пи си ма, а
де лом пен зи ју из ино стран ства, уко ли ко је
збир њи хо вих при ма ња ни жи од 15.000 ди-
на ра, а та квих је око 13.000.

У ка те го ри ји за по сле них и са мо стал них
де лат но сти нај ни жи из нос (12.645 ди на ра)
и ма ње од те су ме при ма око 34 од сто пен-
зи о не ра. Код вој них пен зи о не ра про сеч на
при ма ња су 43.666 ди на ра, а суд би ну оних
са нај ни жим пен зи ја ма у ци вил ству де ли 31

вој ни пен зи о нер. Пен зи ју од око 1.000 евра
или ви ше при ма 71 пен зи о нер у Ср би ји.
Нај ни жа при ма ња – у про се ку 9.706 ди на ра,
има ју по љо при вред ни пен зи о не ри. Ве ћи на
њих при ма око 9.900 ди на ра, док их не што
ви ше од 3.700 до би ја ма ње од 5.000 ди на ра
ме сеч но.

Под се ти мо, пр ва ра та три на е сте пен зи је
ис пла ће на је 18. сеп тем бра про шле го ди не,

дру га у де цем бру, пред но ву го ди ну, тре ћа
кра јем пр вог ово го ди шњег квар та ла, а че-
твр та, по след ња, 2. ју ла ове го ди не. Укуп-
на сво та ко ја је из др жав не ка се из дво је на
за ову на ме ну из но си ла је не што ви ше од
се дам ми ли јар ди ди на ра, с тим што је пр-
ва по ло ви не укуп не су ме би ла пла ни ра на
про шло го ди шњим, а дру га ово го ди шњим
бу џе том Ре пу бли ке Ср би је.

Јо ван Кр ко ба бић, 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, на гла сио је при ли ком
до но ше ња од лу ке о ис пла ти три на е сте пен-
зи је да је реч о про ду же ном со ци јал ном
про гра му ко ји је по кре нут у Бе о гра ду, а ко ји
је на овај на чин при ме њен у це лој Ср би ји.

Да на кра ју по ме не мо и је дан ин те ре сан-
тан по да так. До бро је, на и ме, по зна то да је
ве ли ки про блем због ко га се из бу џе та до-
ти ра ис пла та пен зи ја то што је од нос за по-
сле них и пен зи о не ра из го ди не у го ди ну све
ло ши ји, тач ни је све је ма ње љу ди у рад ном
од но су. У пен зиј ском си сте му ка кав је наш,
за сно ва ном на прин ци пу ме ђу ге не ра циј ске
со ли дар но сти, пен зи је се ис пла ћу ју, да под-

се ти мо, из до при но са ко ји се упла ћу ју од
за ра да оних ко ји су у рад ном од но су. По што
је тај од нос лош, то јест на јед ног пен зи о не-
ра до ла зи тек не што ви ше од јед ног за по-
сле ног, до при но си ма се не мо гу обез бе ди-
ти сред ства за ис пла ту свих пен зи ја већ се
раз ли ка до ти ра из бу џе та. Та ква си ту а ци ја
је у свим срп ским оп шти на ма, сем у три бе-
о град ске. На и ме, од свих оп шти на у Ср би ји
са мо три има ју иде а лан од нос за по сле них
и пен зи о не ра и све су у Бе о гра ду. Та ко на
Вра ча ру има 16.269 пен зи о не ра, а 53.548
оси гу ра ни ка, на Ста ром гра ду је 14.441
пен зи о нер, а чак 110.802 за по сле них, на
Сав ском вен цу од нос је 17.269 пре ма чак
185.219 рад ни ка. Г. О.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јул 2013.

актуелно

3

Пр ва ра та ове помоћи ис пла ће на је 18. сеп тем бра про шле го ди не,
дру га у де цем бру, пред но ву го ди ну, тре ћа кра јем пр вог ово го ди шњег квар та ла,
а че твр та, по след ња, 2. ју ла ове го ди не

До бри при ме ри
Бе о град ски пен зи о не ри чи је

су ме сеч не пен зи је ма ње од 

20.000 ди на ра и пре ово га 

су до би ја ли по моћ од гра да. 

Од лу ком Скуп шти не гра да 

ово пра во оства ру је ви ше од 

100.000 Бе о гра ђа на. Пен зи о-

не ри, ко ји има ју при ма ња од

18.000 до 20.000 ди на ра при-

ма ју че ти ри пу та по 4.000 ди-

на ра у то ку го ди не. Они чи је су 

при на дле жно сти од 15.000 до

18.000 ди на ра до би ја ју че ти ри 

пу та по 5.000 ди на ра (од но сно

раз ли ку од хи ља ду ди на ра

из ме ђу ре пу блич ке и град ске

ра те по мо ћи). Ову вр сту јед но-

крат не нов ча не по мо ћи град 

Бе о град кон ти ну и ра но ис пла-

ћу је од но вем бра 2008. го ди не.

ЗА ВИ ШЕ ОД ПО ЛА МИ ЛИ О НА ПЕН ЗИ О НЕ РА У СР БИ ЈИ

Ис пла ће не све ра те 
три на е сте пен зи је
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између два броја

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла јун ских 
при ма ња пен зи о не ри ма из ка-
те го ри је за по сле них по че ла је 
10. ју ла.

Пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти при ми ли су це ле јун-
ске пен зи је 3. ју ла. Вој ним пен-
зи о не ри ма и бив шим по љо при-
вред ни ци ма це ле јун ске пен зи је 
ис пла ће не су 6. ју ла.

Фе сти вал ли ков них 
умет но сти 

На Ка ле мег да ну ће од 17. до 21. ју ла би ти одр жан пр ви
Фе сти вал ли ков них умет но сти „Про цве тај”, у ор га ни за ци-
ји Удру же ња ли ков них умет ни ка Ср би је.

Фе сти вал по чи ње отва ра њем из ло жбе умет нич ких де-
ла по зна тих срп ских сли ка ра и ва ја ра ко ји жи ве и ра де у
зе мља ма ЕУ „Срп ски умет ник = европ ски умет ник” у Умет-

нич ком па ви љо ну „Цви-
је та Зу зо рић”. Из ло жба
ће тра ја ти до 31. ју ла.

На пла тоу ис пред Па-
ви љо на би ће ор га ни зо-
ва на ли ков на ко ло ни ја

на 20 шта фе ла ја, где ће се од 10 до 13 ча со ва одр жа ва ти
број не ра ди о ни це за де цу, док је вре ме од 17 до 22 са та ре-
зер ви са но за ра ди о ни це за од ра сле, као и за раз го во ре са
умет ни ци ма, ви део пер фор ман се и мод не ре ви је. Пр ва два
да на фе сти ва ла у окви ру ра ди о ни це ре ци кла же па пи ра и
ке ра ми ке сво је ра до ве ће пред ста ви ти шти ће ни ци До ма
за де цу и омла ди ну без ро ди тељ ског ста ра ња „Дрин ка Па-
вло вић”, док ће се по след њег да на из ло жбе ор га ни зо ва ти
аук ци ја де ла на ста лих то ком ли ков не ко ло ни је. Сав при ход
би ће на ме њен Па ви љо ну „Цви је та Зу зо рић”.

„Ле то на Гар до шу” 
до кра ја ав гу ста

У Зе му ну је 8. ју ла по че ла тра ди ци о нал на
кул тур но-за бав на ма ни фе ста ци ја „Ле то на Гар-
до шу”. Све до 26. ав гу ста по се ти о ци ће мо ћи да
ужи ва ју у ра зно вр сном про гра му на ме ње ном
свим уз ра сти ма.

Кар те се мо гу ку пи ти на бла гај на ма „Евен ти ма” 
и на Гар до шу, сат вре ме на пред по че так про гра-
ма, по це ни од 300, 350, 400, 500 и 600 ди на ра, док
за све деч је пред ста ве кар ту по це ни од 150 ди на-
ра пла ћа са мо пра ти лац. У слу ча ју ло шег вре ме на
пред ста ве ће се од ла га ти. До дат не ин фор ма ци је
мо гу се до би ти на број те ле фо на 066/9261-688.

Сти хо ви за
„Злат но до ба”

По во дом XI фе сти ва ла ства ра ла-
штва ста ри јих „Злат но до ба”, ко ји ће
би ти одр жан од 24. до 27. сеп тем бра,
рас пи сан је по ет ски кон курс на ко ме

мо гу уче ство ва ти осо бе од 60 и ви ше
го ди на са пре би ва ли штем на те ри то-
ри ји гра да Бе о гра да и ко је ни су чла-
но ви Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.
Те ма кон кур са је сло бод на, а мо гу се
до ста ви ти нај ви ше три пе сме (не ду-
же од 25 сти хо ва сва ка). Кон курс је
отво рен до 31. ав гу ста. Ра до ви се мо-
гу сла ти на адре су РЈ „Днев ни цен три
и клу бо ви”, Ма ри је Бур саћ 49, 11080
Зе мун, са на зна ком „За по ет ски кон-
курс”, а нај у спе шни ји ће бити об ја-
вље ни у фе сти вал ском бил те ну.

Под сло га ном „Нај бо ље тек до ла-
зи”, је да на е сти Фе сти вал ства ра ла-
штва ста ри јих ли ца би ће одр жан у
ор га ни за ци ји клу бо ва Ге рон то ло-
шког цен тра Бе о град и уз по др шку
гра да Бе о гра да. 

Петровац:
дани ви ш ње

Од 4. до 6. ју ла у се лу Пе тро вац
код Ле сков ца одр жан је пр ви Фе-
сти вал ви ша ња. Пе тро вац спа да
у нај ве ће про из во ђа че ви ша ња у
том кра ју. Због то га су од лу чи ли
да ор га ни зу ју фе сти вал ка ко би
про мо ви са ли се ло и под ста кли
раз вој ту ри зма. Део про гра ма
тро днев ног фе сти ва ла су шко-
ле брен ди ра ња ра ки је и ви на од
ви ша ња, пре да ва ња о се о ском
ту ри зму, ор ган ској про из вод њи
хра не, ви шњи као енер ген ту, из-
бор нај бо ље пи те, ра ки је и тор те
од ви ша ња. Иза тог про јек та ста-
ли су парт не ри из Европ ске уни је
и град Ле ско вац ко ји же ли да по-
мог не у за шти ти и бо љој ор га ни-
за ци ји про из во ђа ча ви ша ња.

По сле пр вог фе сти ва ла, ме-
шта ни ве ру ју да ће већ на ред ног
ле та мо ћи да се по хва ле ра ки јом
од ви шње, али и пр вим го сти ма
ко ји ће ту про ве сти од мор.

Но ви по греб ни 
тро шко ви

На кна да по греб них тро шко ва ко ја
се ис пла ћу је по ро ди ци пре ми ну лог
пен зи о не ра (или оно ме ко је пла тио
са хра ну) у ју лу, ав гу сту и сеп тем бру
2013. го ди не из но си ће 39.121 ди нар
за ко ри сни ке пен зи ја из ка те го ри је за-
по сле них, 37.295 за пен зи о не ре са мо-
стал них де лат но сти и 15.216 ди на ра
за пен зи о ни са не по љо при вред ни ке.

У Ра жњу је 6. ју ла за вр шен 14. са бор 
фру ла ша и на род ног ства ра ла штва ко-
ји но си име при зна тог свет ског умет-
ни ка Са ве Је ре ми ћа. Циљ са бо ра ни је 
са мо ода ва ње по ча сти по зна том срп-
ском фру ла шу већ и очу ва ње и не го ва-
ње на род не тра ди ци је.

Уочи глав не са бор ске ве че ри, нај-
бо љи фру ла ши у Ср би ји оку пља ју се 
у До му кул ту ре у Ра жњу где се и одр-
жа ва ју Да ни Са ве Је ре ми ћа. На глав ној 
са бор ској ве че ри на сту пи ло је пет на-
ест фру ла ша, ко ји су на гра ђе ни на так-
ми че њи ма и фе сти ва ли ма у прет ход-
них го ди ну да на.

ј

За вр шен четрнаести Са бор фру ла ша
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Вра ње: раз вој ло кал не
са мо у пра ве

Град Вра ње кон ку ри са ће у окви ру Про гра ма „Ex chan ge 4” про-
јек том „Ефи ка сно упра вља ње ло кал ном имо ви ном у функ ци ји одр-
жи вог раз во ја”. Пре ма ре чи ма по моћ ни ка гра до на чел ни ка, Бо ба на
Стан ко ви ћа, основ ни ци ље ви про јек та су до при нос одр жи вом раз-
во ју кроз пра вил но упра вља ње ло кал ном имо ви ном, по ди за ње ка-
па ци те та Вра ња и Врањ ске ба ње у про це су бу џет ског пла ни ра ња,
као и уна пре ђе ње основ них усло ва за све у ку пан еко ном ски раз вој.
Укуп на вред ност про јек та је 160.000 евра

У фа бри ци елек трон ских мер них ин стру ме на та са да-
љин ским очи та ва њем „EWG” у Бо ру одр жа на је, за пред-
став ни ке ло кал не са мо у пра ве, РТБ-а Бор и но ви на ре, пре-
зен та ци ја про из во да ко ји би уско ро, у за ви сно сти од по-
тре ба тр жи шта, мо гли да уђу у се риј ску про из вод њу.

Фа бри ка „EWG” у Бо ру на пра вље на је и опре мље на про-
шле го ди не, на ло ка ци ји не ка да шње Фа бри ке си ли кат-
не опе ке РТБ Бор. Циљ је био да се у са вре ме ном по го ну
по кре не про из вод ња елек трон ских мер них апа ра та са
да љин ским очи та ва њем, ко ји би мо гли да се ко ри сте као
обич ни стру јо ме ри, а уз од го ва ра ју ћи софт вер ски и хар-

двер ски си стем мо гло би да се ра ди да љин ско очи та ва ње
про то ка стру је, га са и во де. 

У опре ма ње по го на уло же но је осам ми ли о на евра, а уре-
ђа ји и ма ши не ко је су по ста вље не су плод до ма ће па ме ти
ин же ње ра из раз вој ног ти ма EWG-а.

У Ср би ји је 10. ју ла обе ле жен Дан на у ке и
157 го ди на од ро ђе ња Ни ко ле Те сле. Тим по-
во дом отво рен је деч ји на уч ни камп Цен тра
за про мо ци ју на у ке у Ви ми на ци ју му код Ко-
стол ца, а у Но вом Са ду је одр жа на де ба та о
но вом брен ди ра њу Ср-
би је. Му зеј Ни ко ле Те-
сле из Бе о гра да го сту је
из ло жбом „Ди пло ме
Ни ко ле Те сле” у „Ми ле-
ни јум ској ку ли” на Гар-
до шу (Зе мун). Де лом
сво је по став ке му зеј се
пред ста вља и на из ло-
жби „Те слин ча роб ни
свет елек три ци те та” у
Хо лу на у ке у Квин су,
САД. У гра ду Фи ла дел-
фи ји у аме рич кој др жа-
ви Пен сил ва ни ја, ко ји
је пре не ко ли ко го ди-
на про гла сио Те слин
ро ђен дан за зва нич ни
град ски пра зник, 11.
ју ла одр жа на је на уч на
кон фе рен ци ја.

У Ка ли фор ни ји је не дав но по кре нут про-
је кат с ци љем да се при ку пе сред ства за
из ра ду Те сли не ста туе ко ја би би ла по ста-
вље на у Си ли кон ској до ли ни. По зна то је и
да ре жи сер Мајкл Ен тон при пре ма филм о
Те сли под на зи вом „Лу ди на уч ник”.

Те сла је, да под се ти мо, си гур но је дан од
нај ве ћих умо ва у исто ри ји. Сво јим из у ми-
ма у мно го че му је по ста вио пра вац на уч-
но-тех нич ког раз во ја у 20. ве ку. Ро ђен је 10.
ју ла 1856. у Сми ља ну, у Ли ци, у по ро ди ци

Ми лу ти на Те сле, све ште ни ка Срп ске цр кве
(та да Кар ло вач ка ми тро по ли ја).

Нај зна чај ни ји Те сли ни про на ла сци су по-
ли фа зни си стем, обрт но маг нет ско по ље,
асин хро ни мо тор, син хро ни мо тор и Те слин
тран сфор ма тор. Та ко ђе, от крио је је дан од

на чи на за ге не ри са ње ви со ко фре квент не
стру је, дао је зна ча јан до при нос у пре но су
и мо ду ла ци ји ра дио-сиг на ла, а оста ли су
за па же ни и ње го ви ра до ви у обла сти ренд-
ген ских зра ка. 

„Ако бу дем имао сре ће да оства рим ба-
рем не ке од сво јих иде ја, то ће би ти до бро-
чин ство за це ло чо ве чан ство. Ако се те мо је
на де ис пу не, нај сла ђа ми сао би ће ми та да
je то де ло јед ног Ср би на”, ре као је Те сла у
вре ме по се те Бе о гра ду 1892. го ди не. Те сли-
не ре чи су и: „Не жа лим што су дру ги по кра-
ли мо је иде је, али жа лим што не ма ју сво је”.

Се ћа ње на ве ли ког на уч ни ка

Но ви про из во ди у Бо ру

Музеј Николе Тесле у Београду
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ОБ У СТА ВЕ ЗБОГ ДУ ГО ВА ЗА КО МУ НАЛ НЕ УСЛУ ГЕ

Фонд ПИО по сту па 
по зах те ву из вр ши те ља
Ли ца на ко ја је Ми ни стар ство прав де пре не ло овла шће ња да мо гу да до но се за кљу чак 
и из вр ша ва ју суд ске пре су де, на ми ру ју по тра жи ва ња по осно ву не пла ће них ра чу на
за ко му нал не и слич не услу ге

Је дан број пен зи о не ра ко ји
за од ре ђе ни пе ри од ни су
ис пу ни ли сво је ду жнич ке

оба ве зе пре ма ЈКП Ин фо стан,
или, на при мер пре ма Елек тро-
ди стри бу ци ји, не при јат но се из-
не на ди ка да при ми ма њи из нос
пен зи је од оче ки ва ног. Ско ро
го ди ну да на Ре пу блич ки фонд
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње ра ди и по сло ве по сту-
па ња по зах те ви ма из вр ши те ља
за да ва ње по да та ка о оси гу ра-
ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва
из ПИО, као и спро во ђе ње об у-
ста ва из пен зи ја 
по осно ву под-
не тих зах те ва 
из вр ши те ља.
Од 1. ја ну а ра
до 30. ју на
ове го ди не у
Фи ли ја ли за
град Бе о град РФ ПИО би ло је
2.700 за кљу ча ка из вр ши те ља,
а са мо у Слу жби 1 Фи ли ја ле за
град Бе о град (на Но вом Бе о-
гра ду) 760 за кљу ча ка из вр ши-
те ља.

– За ко ном о из вр ше њу и обез-
бе ђе њу (ЗИО) уре ђен је по сту пак
при нуд ног оства ри ва ња по тра-
жи ва ња и обез бе ђе ња по тра-
жи ва ња. Ово из вр ше ње и обез-
бе ђе ње, пре ма чла ну два овог
за ко на, од ре ђу је суд а спро во ди
га из вр ши тељ. Из вр ши те љи су
ли ца на ко ја је Ми ни стар ство
прав де пре не ло овла шће ња да
мо гу да до но се за кљу чак и из-
вр ша ва ју суд ске пре су де. Они су
уве де ни да би се убр зао по сту-
пак са мог из вр ше ња. Од Фон да
ПИО из вр ши те љи мо гу да тра же
по дат ке да ли је по је ди нац ко ри-
сник пен зи је или оси гу ра ник, о
ви си ни ис пла ће не пен зи је ко ри-
сни ку, о ви си ни об у ста ве од пен-
зи је по је дин цу и слич но. Овим
из вр ше њи ма се на ми ру ју по тра-

жи ва ња по осно ву ко му нал них и 
слич них услу га. Тре ба ре ћи и да 
суд ски из вр ши те љи и из вр ши-
те љи ни су исти пој мо ви. На и ме, 
ин сти тут суд ског из вр ши те ља 
по сто ји већ пе де сет го ди на, а 
из вр ши тељ је не што дру го, и 
за то их не тре ба по и сто ве ћи ва-
ти – об ја шња ва Бра ни мир Ком-

не но вић, на чел ник оде ље ња за 
ис пла ту пен зи ја и фи нан сиј ске 
по сло ве Слу жбе 1 Фи ли ја ле за 
град Бе о град РФ ПИО.

За кон о из вр шном по ступ ку 
пот пу но је ре гу ли сао пи та ње 

из вр ши те ља (има ју сво је за ме-
ни ке, по се ду ју ле ги ти ма ци ју за 
иден ти фи ка ци ју, осно ва на је и 
ко мо ра за из вр ши те ље, има ју 
пе чат итд.). Као што су др жав-
ни ор га ни, бан ке, по сло дав ци и 
дру га прав на ли ца ду жни да по-
сту па ју по зах те ву из вр ши те ља, 
та ко је и Ре пу блич ки фонд ПИО 
ду жан да по сту па по зах те ви ма 

из вр ши те ља за да ва ње по да та-
ка о оси гу ра ни ци ма и ко ри сни-
ци ма пра ва из ПИО, и спро во ди 
об у ста ве из пен зи ја по осно ву 
под не тих зах те ва из вр ши те ља, 
као што по сту па по сва ком дру-

гом ре ше њу о из вр ше њу ко је
до би ја од над ле жног су да.

– Ра ди спро во ђе ња из вр-
ше ња на пен зи ји ко ри сни ка,
из вр ши тељ до ста вља Фон ду
за кључ ке по ко ји ма смо ду жни
да по сту па мо. Сва ки за кљу чак,
по ред оста лих по да та ка ко ји
оба ве зно мо ра ју би ти на ве де-
ни, са др жи и та чан из нос тро-
шко ва по ступ ка, из нос глав ног
ду га, а уко ли ко је опре де ље на
ка ма та, мо ра би ти утвр ђен да-
тум од ка да се она об ра чу на-
ва, до ка да се вр ши об ра чун
ка ма те и на ко ји на чин, за тим
и ви си на об у ста ве на пен зи ју
(нај че шће 1/3, 1/2, до 2/3, или у
фик сном из но су). За по сле ни у
Фон ду на овим по сло ви ма има-
ју пре ци зне ин струк ци је ка ко
да по сту па ју сход но за кључ ку
ко ји до но си из вр ши тељ. На ши
за по сле ни има ју и та чан спи сак
из вр ши те ља са њи хо вим по да-
ци ма. За са да је ре ги стро ва но
58 из вр ши те ља. Бу ду ћи да ко-
ри сни ци че сто има ју не до у ми-
це и пи та ња са ко ји ма до ла зе
код за по сле них на по сло ви ма
об у ста ве, ми их упу ћу је мо на
од ре ђе ног из вр ши те ља. На-
рав но, на ши за по сле ни из ла зе
у су срет ко ри сни ци ма, те им
по ка зу је мо на лог из вр ши те ља,
по дат ке на осно ву ко јих зна мо
да је из вр ши тељ ли це ко је је
овла шће но од стра не Ми ни-
стар ства прав де, по ка зу је мо
за кљу чак по ко ме смо по сту пи-
ли, и све што ко ри сни ку пру жа
кон крет на са зна ња о ње го вом
слу ча ју об у ста ве из пен зи је –
об ја шња ва Бра ни мир Ком не-
но вић.

Ина че, из вр ши те љу се ис пла-
ћу је та ко зва на на гра да, и то та-
ко ђе об у ста вом од пен зи је, и тај
из нос је нај че шће не што ни жи
од 5.000 ди на ра. Ј. Оцић

Ду го ве бр же вра ћа ју 
фи зич ка ли ца
Као но ва пра во суд на про фе си ја, из вр ши те љи у Ср би ји ра де

не што ви ше од го ди ну да на. До сад су их углав ном ан га жо ва ла 

ко му нал на пред у зе ћа ра ди на пла те ду го ва ња. Нај ви ше Те ле-

ком и Ин фо стан у Бе о гра ду, а у Но вом Са ду Ср би ја гас. У Ко мо ри

из вр ши те ља ка жу да јед но го ди шња прак са по ка зу је да ду го ве 

бр же вра ћа ју фи зич ка ли ца. Ука зу ју и да на про блем на пла те

по тра жи ва ња од пред у зе ћа ути че то што пред у зе ћа че сто ни су

на ре ги стро ва ним се ди шти ма. Број из вр ши те ља још ни је по пу-

њен јер у це лој Ср би ји по слу је њих не што ви ше од 80, а пред ви-

ђе но је да бу де 334 из вр ши те ља. 
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Фи ли ја ла Ре пу блич ког 
фон да ПИО Зре ња-
нин на ла зи се у гру пи 

фи ли ја ла РФ ПИО ко је у сво-
јој над ле жно сти има ју ве ли-
ку те ри то ри ју. Та ко 52 стал но 
за по сле на рад ни ка ове ор га-
ни за ци о не је ди ни це Фон да 
пру жа ју услу ге из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња за 
ви ше од 50.000 оси гу ра ни ка 
и око 41.200 ко ри сни ка пра-
ва, али и оста лим гра ђа ни ма 
у сред њо ба нат ским оп шти-
на ма: Зре ња нин, Но ви Бе-
чеј, Жи ти ште, Но ва Цр ња и 
Се чањ.   

Се ди ште Фи ли ја ле ло ци ра-
но је у стро гом цен тру Зре-
ња ни на, а у оста лим оп шти-
на ма отво ре не су ис по ста ве 
ко је ра де два да на у не де љи 
јер, пре ма ре чи ма Ми ла на 
Зве ки ћа, ди рек то ра Фи ли ја-
ле, не ма ју до вољ но за по сле-
них да би обез бе ди ли рад 
ис по ста ва то ком це ле не де-
ље. С дру ге стра не, ди рек-
тор Зве кић је у ис по ста ва ма 
рас по ре дио струч не и ис ку сне рад ни ке са
ви шом и ви со ком струч ном спре мом, ко ји
осим при је ма свих вр ста зах те ва, при ја ва-
од ја ва на оси гу ра ње, по твр да из де ло кру га
ра да ис плат не слу жбе, из да ва њА ли стин га
о ста жу... пре у зи ма ју и М-4 обра сце за це лу
оп шти ну. По сло дав ци из ових оп шти на на
тај на чин за вр ша ва ју сав по сао око пре да је
М-4 обра за ца у сво јим сре ди на ма, па та ко
ште де и вре ме и но вац, јер не мо ра ју због
то га пу то ва ти у Зре ња нин. То ва жи и за оси-
гу ра ни ке и ко ри сни ке пра ва ко ји же ле да
оба ве не ки свој по сао.

У Фи ли ја ли РФ ПИО Зре ња нин за по сле на
је и др Је ле на Ву ко вић, спе ци ја ли ста не у ро-
лог, ко ја у Фи ли ја ли ве шта чи са мо по зах-
те ви ма оси гу ра ни ка и ко ри сни ка пра ва за
оства ри ва ње пр ва на ту ђу по моћ и не гу и
те ле сно оште ће ње. Она по по тре би ра ди и
у Но вом Са ду, где ве шта чи по зах те ви ма за
оце ну рад не спо соб но сти из до ме на сво је
спе ци јал но сти. Фи ли ја ла Зре ња нин за хва-
љу ју ћи то ме има ве о ма до бру ажур ност
код ве шта че ња ТПН-а и ТО, јер се на пр ви
пре глед на ве шта че ње по овом осно ву че-
ка све га де се так да на. Фи ли ја ла тре нут но

има про блем око при сту пач но сти згра де за
те же обо ле ле љу де ко ји су под не ли зах тев
за ТПН и ТО, јер не мо гу при ћи ње ној по-
слов ној згра ди због гра ђе вин ских ра до ва
ко је спро во ди Град ска упра ва у цен тру Зре-
ња ни на. Но, Ми лан Зве кић је већ по кре нуо
ини ци ја ти ву у са рад њи са ко ле га ма из РФ-
ЗО да се ме сто ве шта че ња при вре ме но из-
ме сти из згра де Фи ли ја ле.

Ко ри сни ци услу га Зре ња нин ске фи ли ја-
ле РФ ПИО има ју и по год ност да пре оства-
ри ва ња не ког пра ва из ПИО, или пре под-
но ше ња зах те ва за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју, по тра же прав ну по моћ у по себ ној
кан це ла ри ји на пр вом спра ту у ко јој ра ди
Стан ко Ра ни са вљев, прав ник и ис ку сан ре-
фе рент. Оси гу ра ни ци се ов де нај ви ше ин-
те ре су ју о то ме ко ли ко има ју оства ре ног
ста жа оси гу ра ња и ка да ће тач но оства ри ти
пра во на пен зи ју, јер не ке фир ме ни су до-
вољ но ка дров ски опре мље не за овај по сао.
На и ме, стаж се по не кад не мо же пре ци зно
из ра чу на ти са мо на осно ву по да та ка из рад-
не књи жи це, већ то мо ра ура ди ти струч но
ли це на осно ву рас по ло жи ве до ку мен та ци-
је. Ко ри сни ци услу га Фи ли ја ле че сто се ин-

те ре су ју и за по сту пак при-
зна ва ња ста жа оства ре ног
у бив шим ју го сло вен ским
ре пу бли ка ма што, пре ма ре-
чи ма ди рек то ра Зве ки ћа, са-
да функ ци о ни ше без ве ћих
про бле ма. Он је ис та као и да
је ова кав вид услу ге оси гу ра-
ни ци ма Фон да ве о ма ва жан,
ка ко се не би де ша ва ло да
они пре ки да ју рад ни од нос
у фир ми пре не не го што ис-
пу не услов за пен зи ју. То је
по себ но ва жно ка да оси гу-
ра ни ци упла ћу ју оба ве зно
пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње по чла ну 15 За ко на о
ПИО, јер све мо ра до бро да
се из ра чу на, уз та чан по да-
так ка да ис пу ња ва ју услов за
пен зи ју, и ка да да „иза ђу” из
овог пра ва.

Рад ни ци Зре ња нин ске
фи ли ја ле су и ове го ди не,
у из у зет но ква ли тет ној са-
рад њи са пен зи о нер ским
ор га ни за ци ја ма на те ре ну,
спро ве ли Кон курс РФ ПИО
за упу ћи ва ње ко ри сни ка

пен зи ја на бес плат ну ре ха би ли та ци ју о
тро шку Фон да ПИО. Та ко ће у 2013. го ди-
ни пут ба ња Ср би је од 1.134 пен зи о не ра,
ко ји су под не ли зах тев у Фи ли ја ли РФ ПИО
Зре ња нин, от пу то ва ти њих 286, што је ви-
ше не го прет ход не го ди не.

Фи ли ја ла је у прет ход ној го ди ни оства-
ри ла до бре ре зул та те у окви ру По кра јин-
ског фон да кад је реч о ажур но сти при ли-
ком до но ше ња ре ше ња у за кон ском ро ку.
Ми лан Зве кић је об ја снио да би ре зул та ти
би ли и бо љи да ни је про бле ма око ре ша ва-
ња рад ног ста жа бив ших рад ни ка ве ли ких
ком би на та („Сер во Ми хаљ” и слич ни) ко ји
су ра ди ли у нај бо љим го ди на ма по сло ва ња
ком би на та, а на кон не у спе ле при ва ти за ци је
рад ни ци су оста ли са не из ми ре ним до при-
но си ма за ПИО и не мо гу са да да оства ре
пра во на пен зи ју. Кроз из у зет но до бру са-
рад њу са По ре ском упра вом у Зре ња ни ну
Фи ли ја ла је ус пе ла да ре ши не ко ли ко де се-
ти на та квих слу ча је ва у ко рист оси гу ра ни ка
ко ји су оства ри ли услов за пен зи ју, па оче-
ку ју да ће се то од ра зи ти на бо ље ре зул та те
у ажур но сти Фи ли ја ле у на ред ном пе ри о ду.

М. Мек те ро вић

Ве о ма до бра ажур ност код ве шта че ња 
зах те ва за ту ђу по моћ и не гу и те ле сно оште ће ње, 

јер се на пр ви пре глед по овом осно ву 
че ка све га де се так да на

ФИ ЛИ ЈА ЛА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ПИО ЗРЕ ЊА НИН 

Прав на по моћ 
пре под но ше ња зах те ва

МиМиМи лл лла а а н н н ЗвЗвЗЗве ее кикики ћ ћ ћћ
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УСр би ји 700.000 љу ди ра-
ди „на цр но”, а обим си веУУеко но ми је је за 10 до 15

од сто ве ћи не го у зе мља ма ре-
ги о на, упо зо ри ли су струч ња ци
на па не лу у „Да нас кон фе ренс
цен тру” на те му „Си ва еко но ми-
ја и бу џет ски де фи цит Ср би је”.
Зо ран Ми ло ше вић, по моћ ник
ми ни стра ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке, ре као је
том при ли ком да тре ћи на рад-
ни ка у на шој зе мљи ра ди на
цр но, јер је 1,5 ми ли о на љу ди
за по сле но, док ско ро 700.000
ра ди не при ја вље но.

– Уко ли ко би се тај број са брао
и за 2,2 ми ли о на за по сле них се
пла ћа ли по ре зи и до при но си,
бу џет ски де фи цит би био не у-
по ре ди во ма њи. Си ва еко но ми-
ја и те ка ко по га ђа пен зиј ски си-
стем, јер он не по сред но за ви си
од ста ња у еко но ми ји, од но сно
пр вен стве но од бро ја за по сле-
них – на гла сио је по моћ ник ми-
ни стра Ми ло ше вић.

Пре ма про це на ма Фон да
ПИО, у си сте му пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња ни је
528.260 љу ди, а за по сле но је
1,9 ми ли о на рад ни ка, ре кла је
Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор
сек то ра за од но се са јав но шћу
РФ ПИО.

– Обим си ве еко но ми је у Ср-
би ји је за 15 од сто ве ћи не го у
ис точ ној и сред њој Евро пи, а
пре ма про це на ма струч ња ка
за 10 го ди на тај обим би мо гао
да се све де на ни во ко ји по сто-
ји у оста лим зе мља ма ре ги о на.
Си ва еко но ми ја се, у свим сво-
јим ма ни фе ста ци ја ма, не га тив-
но од ра жа ва на пен зиј ски си-
стем, и то не са мо кроз из о ста-
нак до при но са и ти ме сма ње ни
из вор ни при ход у ре ал ном
вре ме ну, већ и кроз мо гућ ност
по је дин ца да у не ком мо мен ту
оства ри пра ва из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња. Да би
пен зиј ски си стем Ср би је, ко ји
је за сно ван на прин ци пу ме-
ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти,

не сме та но функ ци о ни сао, нео-
п ход но је да рас хо ди за пен зи-
је, ко је се ис пла ћу ју са да, бу ду 
по кри ве ни при хо ди ма из до-
при но са тре нут но за по сле них, 
од но сно рад но ан га жо ва них 
оси гу ра ни ка. Као што је по зна-
то, сто па до при но са за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
је, по сле де вет го ди на, уве ћа на 
за два од сто и са да из но си 24 
од сто. Не ула зе ћи у по дат ке о 
сте пе ну на пла те до при но са, 
ко је са оп шта ва По ре ска упра ва 
спро во де ћи по сло ве об ра чу на, 
кон тро ле и на пла те до при но-
са, ука за ћу на дру гу стра ну на 
ко јој се не дво сми сле но ви де 
по сле ди це си ве еко но ми је, а 
што је за сно ва но на по да ци ма 
Фон да ПИО и Ре пу блич ког за-
во да за ста ти сти ку. Ре фор ма-
ма пен зиј ског си сте ма, тач ни је 

рас ход не стра не, у по след њих 
10 го ди на зна т но је огра ни чен 
раст бро ја пен зи о не ра ко ји тек 
у 2012. бе ле жи не што ве ће про-
цен те. Ни то ни је ре ал на сли ка 
сто пе по ра ста, већ је ства ра-
ју пре у зе ти вој ни пен зи о не ри 
ко ји су, до не кле, про ме ни ли 
кон стант не сто пе. У ка те го ри ји 
за по сле них про це нат по ве ћа-
ња је 1,1 од сто (ако се из у зму 
вој ни пен зи о не ри ко ји су са да 
у овој ка те го ри ји), у ка те го ри ји 
са мо стал них де лат но сти је зна-
чај ни ја про ме на и број пен зи-
о не ра је по ве ћан за 7,9 од сто, 
а по љо при вред них пен зи о не-
ра је ма ње за 1,6 од сто (у овој 
ка те го ри ји не га тив ни тренд је 
при су тан по след њих пет-шест 
го ди на). При бли жа ва ње бро-
ја ко ри сни ка и оси гу ра ни ка је 
алар мант но, иако но ми нал ни 

из но си ни су у то ли кој ме ри
про ме ње ни: 2002. го ди не на
јед ног пен зи о не ра до ла зи ло је
1,6 за по сле них, а 2012. го ди не
од нос је 1:1,1. Ме ђу тим, за бри-
ња ва ју ћи је кон стан тан тренд
па да за по сле них и по сле ди це
тог па да не мо же да ап сор бу је
ни тре нут но вр ло благ по раст
бро ја пен зи о не ра. Не мо же се
ни оче ки ва ти да из до при но са
1,9 ми ли о на за по сле них бу ду
по кри ве ни рас хо ди за пен зи је
1,7 ми ли о на пен зи о не ра. 

Ама ли ја Па вић, из вр шна ди-
рек тор ка Аме рич ке при вред-
не ко мо ре у Ср би ји, ис та кла је
да се чак и ве ли ке ком па ни је у
по след ње две го ди не жа ле на
не ло јал ну кон ку рен ци ју ко ја се
од но си на си ву еко но ми ју, до-
дав ши да се, пре ма ис тра жи ва-
њу УСА ИД, чак 85 од сто пред у-

У СР БИ ЈИ ТРЕ ЋИ НА ЉУ ДИ РА ДИ НЕ ПРИ ЈА ВЉЕ НО

Си ва еко но ми ја бол на тач ка 
срп ске при вре де

Обим си ве еко но ми је у Ср би ји за 15 од сто ве ћи не го у ис точ ној 
и сред њој Евро пи, за 10 го ди на мо гао би да се све де на ни во
ко ји по сто ји у оста лим зе мља ма ре ги о на

ЈеЈеЈеЈ  л лли и цацац  Т Ти и момо т ти и јеје в вићић
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зе ћа из ја сни ло да се су о ча ва
с тим про бле мом у по сло ва-
њу. 

– Тре ба пред у зе ти три
кључ на ко ра ка да би се тај
про блем ре шио: сма њи ти
тро шко ве ле гал ног по сло ва-
ња (по јед но ста ви ти про пи се
и про це ду ре), по ја ча ти ин-
спек циј ски над зор и уве сти
твр до бу џет ско пра ви ло да
др жа ва не пра шта ду го ве и
да се кр ше ње за ко на не ће
то ле ри са ти – на гла си ла је
Ама ли ја Па вић.

Са ша Ран ђе ло вић из УСА-
ИД-а ре као је да је ан ке та ко ју
је та аген ци ја спро ве ла по ка за-
ла да си ва еко но ми ја у Ср би ји
из но си око 30 од сто БДП-а, по
че му је ме ђу во де ћи ма у ре ги-
о ну. Обим си ве еко но ми је је за
10-15 од сто ве ћи не го у дру гим
зе мља ма цен трал не и ис точ-
не Евро пе и об у хва та око 28
од сто при вред них су бје ка та,
а пе ти на има не фор мал но за-
по сле не, ка зао је Ран ђе ло вић.
По сло ва њу у си вој зо ни су нај-
ви ше скло ни пред у зет ни ци,
мла де фир ме, а у сек то ри ма
пред ња че гра ђе ви нар ство,
по љо при вре да, уго сти тељ-
ство и са о бра ћај, по ка за ла је
ова ан ке та. 

Пре ма ре чи ма Ми ла на
Кне же ви ћа, пот пред сед ни ка
Асо ци ја ци је ма лих и сред њих
пред у зе ћа, цр но тр жи ште и
си ву еко но ми ју је ди но вла да
у Ср би ји тре ти ра као зва ни-
чан со ци јал ни про блем.

– Др жа ва је кри ва уко ли ко
се по ре зи не пла ћа ју, јер пла-
ћа ње по ре за ни је мо рал на
оба ве за фир ми већ при ну-
да др жа ве, па је след стве но
то ме др жа ва и кри ва кад не
успе да при вре ду при ну ди на
пла ћа ње. По да ци АПР по ка-
зу ју да је про шле го ди не у Ср-
би ји би ло 107.000 пред у зе ћа,
а да је са мо 93.000 под не ло
фи нан сиј ске из ве шта је; да је
са до би ти по сло ва ло 53.000,
што је пад од шест про це на-
та, а да је 31.500 пред у зе ћа
има ло не то гу би так – ис-
та као је Ми лан Кне же вић,
пот пред сед ник Асо ци ја ци је
ма лих и сред њих пред у зе-
ћа, говорећи у „Да нас кон фе-
ренс цен тру” на те му „Си ва
еко но ми ја и бу џет ски де фи-
цит Ср би је”.

Ве сна Ана ста си је вић

Пред став ни ци јав ног и при ват ног сек то ра,
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не, син ди ка та, Со ци-
јал но-еко ном ског са ве та и при вред них су бје ка-
та По кра ји не по др жа ли су на три би ни ор га ни-
зо ва ној кра јем ју на у про сто ри ја ма При вред не
ко мо ре Вој во ди не „Про грам за по бољ ша ње
ста ња у обла сти при вре де, пред у зет ни штва и
за нат ства у АП Вој во ди ни”. Про грам је при сут-
ни ма пред ста вио 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, а том при ли ком ску пу су се
обра ти ли и др Бо јан Пај тић, пред сед ник Вла-
де Вој во ди не, и Рат ко Фи ли по вић, пред сед ник
При вред не ко мо ре Вој во ди не.

Ми ро слав Ва син је на гла сио да је про грам,
ко ји се са сто ји из три де ла, са чи њен на кон јед-
но го ди шње ин тен зив не са рад ње при вре де,
син ди ка та, Уни је по сло да ва ца и При вред не ко-
мо ре са ње го вим се кре та ри ја том. У пр вом де лу

при ка за но је тре нут но ста ње, кроз све о бу хват-
ну ана ли зу, и упу ће не су пре по ру ке ре пу блич-
кој Вла ди о то ме шта би тре ба ло пред у зе ти ра ди
по пра вља ња тог ста ња, у дру гом де лу су обра-
зло же ни стра те шки прав ци раз во ја, а у тре ћем
де лу пред ста вље не су кон крет не ме ре ко је ће
пре ма оце ни струч ња ка знат но по бољ ша ти са-
да шње ста ње у при вре ди и еко но ми ји се вер не
по кра ји не.

– Крат ко роч не ме ре се ба зи ра ју на ме ра ма
но во о сно ва ног Раз вој ног фон да и Га ран циј ског
фон да Вој во ди не, на но вим ме ра ма за при вла-
че ње стра них ин ве сти ци ја, на но вим ме ра ма за
су зби ја ње ра да на цр но, што ће би ти пред ло же-
но Вла ди Ср би је, и на но вом кон цеп ту де ло ва-
ња пре ма фон до ви ма ЕУ ра ди што ве ћег де ла
сред ста ва за под сти ца ње при вре де у Вој во ди-
ни – крат ко је об ја снио Ва син.

М. Мек те ро вић

СО ЦИ ЈАЛ НИ ПАРТ НЕ РИ ПО ДР ЖА ЛИ ПРО ГРАМ ВЛА ДЕ ВОЈ ВО ДИ НЕ 
ЗА ПО БОЉ ША ЊЕ СТА ЊА У ПРИ ВРЕ ДИ 

Стра не ин ве сти ци је
и су зби ја ње ра да 
на цр но
Пред ста вље не кон крет не ме ре ко је ће знат но по бољ ша ти са да шње 
ста ње у при вре ди и еко но ми ји се вер не по кра ји не
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у посети

У Бе о гра ду у окви ру Ге рон-
то ло шког цен тра по сто јиУУ21 клуб за ста ри је од ко јих

је на ша ре дак ци ја има ла при ли-
ку да по се ти два. Асо ци ја ци је
ве ћи не љу ди у ве зи са овим клу-
бо ви ма кре ћу се у не ком нај че-
шће по гре шном прав цу, док је

та мо у ства ри је дан са свим дру-
ги „мла да лач ки” свет у ко ме све
вр ви од по зи тив не енер ги је.

Со ци јал на рад ни ца Сне жа на
Но ва ко вић Ми тић би ла је тог
да на наш во ђа пу та кроз два
клу ба ко ја смо об и шли и кроз
овај, мно ги ма од чла но ва, „дру-
ги жи вот”.

– Клу бо ви су ме сто ко је на ши
ко ри сни ци до жи вља ва ју као
свој дру ги дом. Љу ди ов де до ла-
зе да се дру же, да ис пу не не ке од
сво јих нео ства ре них ам би ци ја. У 
клу бо ви ма по сто је раз не ак тив-
но сти, а за њи хо ву ор га ни за ци ју
за ду же но је пет ко ми си ја, со ци-
јал на, кул тур но-за бав на, ко ми-

си ја за рад ну те ра пи ју, спорт-
ско-ре кре а тив на и ко ми си ја за 
ко му ни ка ци је, у окви ру ко јих 
по сто је и успе шно функ ци о ни-
шу раз ли чи те сек ци је. Ра ди се 
мно го то га, а наш глав ни циљ је 
да ста ри је љу де под стак не мо да 
бу ду ак тив ни, да ди шу и жи ве пу-

ним плу ћи ма – ка же за „Глас оси-
гу ра ни ка” Сне жа на Но ва ко вић 
Ми тић.

У Клу бу „Ста ри град 2”, сме-
ште ном у бро ју 14 Све то гор ске 
ули це, за те кли смо ве се лу ат-
мос фе ру, на јед ној стра ни смех 
и дру же ње уз ка фу, на дру гој у 
то ку ра ди о ни ца де ку па жа. До-
че ка ла нас је љу ба зна до ма ћи ца 
клу ба, ко ја је ина че пр во ли це 
ко ме се чла но ви клу ба обра ћа ју 
и ко ја је сва ко днев но ту.

Не ке од мно го број них ак-
тив но сти де ша ва ју се у окви ру 
клуп ског ате љеа, ко ји во ди рад-
ни те ра пе ут Ма ри ја Ста но је вић.

– У ате љеу се ор га ни зу ју бес-

плат ни кур се ви за пен зи о не ре 
на ни воу гра да. По што је ин те-
ре со ва ње би ло ве ли ко, ре ши ли 
смо да ов де у клу бу у Све то гор-
ској бу де стал ни ате ље да би 
чла но ви на ших клу бо ва мо гли 
да до ла зе ре дов но да уче тех ни-
ке ко је их за ни ма ју, а за ко је до 

са да ни су има ли вре ме на или 
мо гућ но сти. Ра ди мо ре ста у ра-
ци ју ста рог на ме шта ја, пра вље-
ње на ки та, сли ка ње, цр та ње, де-
ку паж. Сва ком ко ри сни ку при-
ла зи мо ин ди ви ду ал но и пред-
ла же мо ак тив но сти на осно ву 
ње го вог по ља ин те ре со ва ња 
и спо соб но сти. Ак тив но сти се 
ор га ни зу ју по не дељ ком, утор-
ком и сре дом, од 8 до 17 ча со ва, 
у за ви сно сти од то га ка ко ра ди 
клуб. На де ку па жу тре нут но има 
из ме ђу 150 и 200 ко ри сни ка, 
рас по ре ђе них у пет гру па. Уско-
ро по чи ње мо и са фи зич ким 
ак тив но сти ма и ве жба ма ре лак-
са ци је, а би ће још кур се ва, на-

ро чи то од сеп тем бра – на во ди 
Ма ри ја Ста но је вић.

Јед на од ве о ма ак тив них чла-
ни ца, Кри сти на Бу ла јић (72), ко ја 
у окви ру ПА КУД-а (Пен зи о нер-
ско ама тер ско кул тур но-умет-
нич ко дру штво ко је оку пља нај-
та лен то ва ни је чла но ве из свих 
клу бо ва) во ди со ли сте и ет но 
гру пу, у клу бу је већ 18 го ди на.

– Ако је би ло шта ура ђе но
да ва ља, то је ова ор га ни за ци-
ја. Клу бо ви су за тво ре ног ти па 
и сви су на ви си ни за дат ка, а у 
окви ру њих по сто је струч ни љу-
ди ко ји ра де са на ма и ко ји зна ју
свој по сао. Спо је ни смо и са до-
мо ви ма ко ји ма пру жа мо ве ли ку 
услу гу у ви ду дру же ња и на шег 
кул тур но-за бав ног про гра ма, 
због че га су ко ри сни ци пре-
срећ ни, јер уне се мо ма ло ра-
до сти у њи хов жи вот, што че сто 
мно го ви ше зна чи од нов ча не 
по мо ћи. Због то га ми је жао што 
не ке оп шти не не са ра ђу ју са на-
ма, јер мо же мо пу но да пру жи-
мо и по мог не мо ста ри јим љу ди-
ма. Ми смо за пра во ра сли у оно 
вре ме ка да смо се мно го ви ше 
дру жи ли не го што се мла ди 
дру же да нас, то је у на ма оста ло 
и у то ме је су шти на – при ча нам 
Кри сти на Бу ла јић.

Мир ја на Вран ко вић (68) пред-
сед ни ца је ко ми си је за ко му ни-
ка ци је, али, ка ко ка же, ак тив но 
и ра до уче ству је у свим ак тив-
но сти ма из обла сти кул ту ре.

– Во дим ли те рар но по под-
не, по ма ло пи шем пе сме, уче-
ству јем у ра ду драм ске сек ци је, 
фол кло ра, пе вач ке гру пе у свом 
клу бу, а чла ни ца сам и ка мер ног 
хо ра „Сми ље” у окви ру ПА КУД-а,
ко ји је не дав но про сла вио пет 
го ди на. Ве о ма смо ак тив ни, а 

БЕ О ГРАД СКИ ДНЕВ НИ ЦЕН ТРИ  И КЛУ БО ВИ

И дру ги дом, 
и дру га мла дост
Клу бо ви су за тво ре ног ти па и сви су на ви си ни за дат ка, у окви ру 
њих ра де струч ни љу ди ко ји зна ју свој по сао

Зорица Томашевић, Мирослава Стојановић, Георгина Шојић и Мирјана Рајковић

Милена Вељин
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на сту па мо и из ван на ших клу бо-
ва. Ме ни све ово по себ но зна чи 
и да не ма клу бо ва не знам шта 
бих. Шта год мо же да се ис ко ри-
сти, да се на у чи, ја сам за то, јер 
не ћу да зар ђам, већ же лим да 
оста нем бли ска мла ди ма – об ја-
шња ва нам ова ак тив на пен зи-
о нер ка, ко ја се, ка ко ка же, још 
ба ви и пла ни на ре њем.

Дру ги клуб ко ји са мо по се ти-
ли „Сав ски ве нац 3” на ла зи се у 
ули ци Га ври ла Прин ци па 44а и 
има укуп но 127 чла но ва, од то га 
око 50 ак тив них. Ге ор ги на Шо-
јић (66) ко ја је чла ни ца клу ба 
већ де сет го ди на, пред сед ни ца 
је ко ми си је за рад ну те ра пи ју.

– Увек се не што ра ди и учи не-
ка но ва тех ни ка. Мно го је ле по, а 
по ред ак тив но сти у окви ру рад-
не те ра пи је у на шем клу бу, на 
сва ких ме сец да на ор га ни зу ју се 
оку пља ња на ко ји ма се са ста не 
по не ко ли ко чла но ва из пет до 
де сет клу бо ва, ка да се дру жи мо 
и за јед но учи мо – при ча нам го-
спо ђа Ги на. Ин те ре сант но је да 
је баш за по тре бе клу ба она на-
пи са ла сво ју пр ву пе сму и та ко 
от кри ла свој до та да скри ве ни 
та ле нат. Са да има око 30 пе са-
ма и раз ми шља о то ме да об ја ви 
збир ку. Ово про на ла же ње скри-
ве них та ле на та, ка ко об ја шња-
ва ју на ше са го вор ни це, ве о ма је 
че ста по ја ва у клу бо ви ма. 

Јед ну од нај мла ђих чла ни ца 
ка да је стаж у клу бу у пи та њу, 
Ми ро сла ву Сто ја но вић (66), нај-
ви ше је оду ше ви ло и при ву кло 
то што се у клу бу игра фол клор.

– Во лим да играм и то ми је 
нео ства ре на же ља из мла до сти. 
Са да сам члан фол клор не гру-
пе и ја ко сам за до вољ на. По ред 
то га, дру штво ми се до па да, до-

ма ћи це су љу ба зне и сви су ме 
ле по при ми ли с об зи ром на то 
да осим при ја те љи це ко ја ме је 
по зва ла у клуб ни ког ни сам по-
зна ва ла. Углав ном пра тим све 
ак тив но сти и сек ци је у клу бу, а 
ле по је и ка да по же лим да не пи-
јем ка фу са ма код ку ће, што мо-
гу да до ђем ов де у Клуб, где се 
увек не ко на ђе. Та ко ђе, ов де се 
ор га ни зу ју и по се ла, бу де мно го 
ве се ло, а због пле са ња се то ме 
увек ра ду јем – ка же Ми ро сла ва 
Сто ја но вић. Ина че, сва ки клуб 
има сво је по се ло од ре ђе ним да-
ни ма, а у клу бу „Сав ски ве нац 3” 

ово дру же ње уз му зи ку одр жа ва 
се че тврт ком од 16 до 19 са ти.

– Стал но по зи вам и сво је дру-
га ри це да до ђу, али не ка ко љу де 
од би ја сам на зив ге рон то ло шки 
или пен зи о нер ски клуб и због то-
га има ју пот пу но по гре шну пред-
ста ву о то ме шта се ов де де ша ва. 
Ми слим да би не ки дру ги на зив 
по пут тре ћег до ба био аде кват-
ни ји. Ме ђу тим, по треб но је са мо 
на чи ни ти тај пр ви ко рак, јер ка да 

нас ви де, кад се пр ви пут укљу че,
он да то за бо ра ве и те шко од ла зе
– ка же Ми ро сла ва Сто ја но вић.

Зо ри ца То ма ше вић (62) ко-
ја је у клуб до шла пре две и по
го ди не са ужи ва њем уче ству је
у свим ак тив но сти ма, а из ме-
ђу оста лог део је гру пе пе ва ча
„Сав ска зо ра” са ко јом на сту па у
до мо ви ма Ге рон то ло шког цен-
тра, као и у дру гим клу бо ви ма
ка да се ор га ни зу ју дру же ња.

– На ша гру па пе ва ча са да има
14 чла но ва, док су ка да сам ја до-
шла у клуб би ла са мо два. Са да
има мо и со ли сте у гру пи, а ка да

нас љу ди чу ју са стра не, од мах по-
же ле да нам се при кљу че. Све ово
је ја ко при ма мљи во за оне ко ји
има ју афи ни те та пре ма ак тив но-
сти ма ко је се у клу бо ви ма ор га ни-
зу ју. Жи вот се не за вр ша ва по сле
од ла ска у пен зи ју, он та да на не-
ки на чин тек по чи ње, јер све што
ни сте сти гли у мла до сти и док сте
би ли у рад ном од но су, мо же те на-
док на ди ти са да. Учла ње ње у не ки
од ге рон то ло шких клу бо ва то вам

за и ста и омо гу ћа ва – при ча нам
Зо ри ца То ма ше вић.

Пред сед ни ца ко ми си је за
кул ту ру, Мир ја на Рај ко вић (65),
ве о ма је ак тив на у свим сек ци-
ја ма, од спорт ске до ли те рар не,
а по ред то га во ди драм ску сек-
ци ју и са ПА КУД-ом на сту па у
до мо ви ма.

– Клуб нам омо гу ћа ва да се
уз ди же мо фи зич ки, пси хич ки и
ду хов но. Сва ки члан клу ба ко ји
же ли да се ба ви не ком ак тив-
но шћу има сво је ме сто и мо же
да се ис ка же. По ред то га, ко ји
год курс да же ли те да по ха ђа-
те, то ко шта, а ми у клу бо ви ма
све до би ја мо бес плат но, са мо
је по треб но да не ко же ли да
то ис ко ри сти и да мо же да се
укљу чи и бу де ак ти ван, чи ме ће
по бољ ша ти жи вот и ис пу ни ти
се бе. Та ко ђе, ни клу бо ви не ма-
ју пу но нов ца и за мно го то га се
сна ла зи мо, али мо гућ ност да се
ов де оку пи мо, дру жи мо, учи мо
не што но во, ре кре и ра мо се, по-
пи је мо ка фу по це ни од све га
пет-шест ди на ра за и ста мно го
зна чи. За то сам за хвал на сви ма
ко ји су отво ри ли ову вр сту клу-
бо ва – ка же го спо ђа Мир ја на.

По ред све га то га, ка ко ка жу
ове ак тив не да ме, жи вот по ста-
је леп ши и са мим са зна њем да
су не ком дру гом улеп ша ле дан.
При зо ри и до жи вља ји на кон њи-
хо вих на сту па у до му у Диљ ској,
у ко ме су сме ште ни не по крет ни
или те же по крет ни ко ри сни ци,
ка да му зи ком и сво јим уче шћем
ус пе ју да раз ве се ле и бу квал но
по диг ну на но ге не ко га из ин ва-
лид ских ко ли ца, не што је што по-
себ но сна жно ис пу ња ва ср це и
што се ре чи ма не мо же опи са ти.

Ве сна Ка дић

У про сто ру Збир ке стра них умет но сти 4. и 5. ју ла одр жа не су кре а тив не 
ра ди о ни це на ко ји ма су де ца и од ра сли упли та ли ивањ дан ске вен чи ће. Од 
66 уче сни ка, 32 је сво је ра до ве пре да ло жи ри ју, док су оста ле вен чи ће, ко-
је су пр ви пут са ми на пра ви ли, од не ли ку ћи да њи ма укра се вра та.

– За ин те ре со ва ност Но во са ђа на за ову ра ди о ни цу пре ма ши ла је на ша 
оче ки ва ња – ка же ви ши ку стос Му зе ја Див на Га чић. Су де ћи по ат мос фе ри, 
па жњи у из бо ру цве ћа, ра до сти уче сни ка то ком ра да, и ин те ре со ва њу за 
до го ди не, ра ди о ни ца је ве о ма ус пе ла.

Де вој чи ца Ђур ђи на Кон стан ти но вић из Срем ских Кар ло ва ца је, по ми-
шље њу жи ри ја, на пра ви ла нај леп ши вен чић, док је у ка те го ри ји од ра-
слих цве ће и ивањ ску тра ву нај леп ше упле ла Ма ри ја Дра ги шић из Пе-
тро ва ра ди на. И. М.

КРЕ А ТИВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ МУ ЗЕ ЈА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Ивањ дан ски вен чи ћи
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репортажа

По чет ком ле та сва ке го ди не кре ће и
пе ри од се зон ских по сло ва. То је при-
ли ка да не за по сле ни до ђу до за ра де

а уче ни ци и сту ден ти до џе пар ца. Ако се
има у ви ду да је на еви ден ци ји На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње у Ни шу ви ше
од 37.000 не за по сле них, он да је и ра зу мљи-
во да је кон ку рен ци ја за се зон ске по сло ве
при лич но ве ли ка. За по сао бе ра ча ви ша ња,
на при мер, по тра жња је мно го ве ћа од по-
ну де.

Ни шлиј ка Јо ва на Јан ко вић је без по сла и
јед на је од мно гих ко ји да ни ма по ку ша ва ју
да про на ђу по сао бе ра ча. За њу је, ка же, се-

зон ски по сао је ди на шан са да за ра ди не ки
ди нар.

– Ра ни јих го ди на сам ре дов но ишла у бер-
бу ви ша ња, али са да је при лич но те шко на ћи
овај по сао. Зва ла сам не ке по зна ни ке у окол-
ним се ли ма али за са да ни сам има ла сре ће.
Не ма не ког ор га ни зо ва ног ме ста где мо же-
те да се ја ви те за по сао бе ра ча, већ се сва ко
сна ла зи ка ко уме – об ја шња ва Јо ва на.

Да је за по сао бе ра ча пра ва бор ба по твр-

ђу је и Дра ган Мир ко вић из Обла чи не, кра ја
по зна тог по ква ли тет ној ви шњи.

– Имам пет хек та ра под за са дом овог во-
ћа и ове го ди не је ве ли ка на ва ла. Не ма ју
љу ди ни по сла ни па ра, та ко да мно ги хо ће
да бе ру и за ра де. Пи та ју, тра же по сао, ме ђу-
тим, ја сам већ до го во рио по сао са јед ном
гру пом љу ди ко ји на мо јој план та жи бе ру
већ три го ди не уна зад. Мо ја ло ги ка је да
је бо ље да ан га жу јем ис ку сне и про ве ре не
не го да екс пе ри мен ти шем – сма тра Мир ко-
вић.

Ина че, се зон ски по сао је при ли ка за бр зу
за ра ду па та ко ве шти бе ра чи ви ша ња за де-

сет да на мо гу да за ра де и ви ше од два де сет
хи ља да ди на ра. За ки ло грам убра них ви ша-
ња пла ћа се 12 до 15 ди на ра, што зна чи да
ис ку сни бе ра чи чи ји је учи нак око 200 ки-
ло гра ма днев но мо гу да за ра де од 2.500 до
3.000 ди на ра на дан.

У гра ду на Ни ша ви тре нут но се тра же
про мо те ри, про дав ци сла до ле да и гра ђе-
вин ски рад ни ци. У омла дин ским за дру га-
ма ка жу да има по ну де се зон ских по сло ва,

али да је по тра жња мно го ве ћа. Кре ну ла је
се зо на про мо ци ја у ме га мар ке ти ма, на ули-
ца ма, а ту су и фи зич ки ра до ви по пут уто ва-
ра и ис то ва ра или се лид би. У омла дин ској
за дру зи „Им пулс” на во де да не уго ва ра ју
ни је дан по сао ис под 115 ди на ра за сат рад-
ног вре ме на, што је и ми ни мал на це на ко ју
др жа ва про пи су је. Углав ном се за сат пла ћа
140 до 200 ди на ра па се та ко днев ни ца кре-
ће од 1.200 до 1.800 ди на ра. Нај пла ће ни ји
се зон ски по сло ви су и да ље у гра ђе ви нар-
ству где се днев ни ца кре ће и до 30 евра, на-
рав но за до бре мај сто ре. Ипак, фи нан сиј ска
кри за је знат но по го ди ла тај сек тор па се

ове се зо не мно го ма ње гра ди не го ра ни је,
та ко да по сао до би ја ју углав ном они са ве-
ли ким ис ку ством.

Оно што је са свим из ве сно, у Ни шу је ове
го ди не ве ли ко ин те ре со ва ње за се зон ске
по сло ве. Ако се не ка да и би рао по сао, са да
је та по ја ва про шлост јер ар ми ја не за по сле-
них ту ви ди шан су за за ра ду па су и те шки
фи зич ки по сло ви по ста ли при ви ле ги ја.

Љи ља на Гло го вац

У НИ ШУ ЈАГ МА ЗА СЕ ЗОН СКИМ ПО СЛО ВИ МА

Ви ше бе ра ча ви ша ња 
не го по сло да ва ца
Се зон ски по сао је до бра при ли ка за за ра ду јер ве шти бе ра чи ви ша ња, 
на при мер, за де сет да на мо гу да за ра де и ви ше од 20.000 ди на ра
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Ма чван ско се ло Ли по лист је име до-
би ло по ли па ма, али је ши ром Евро-
пе по след ње две де це ни је пре по-

зна тљи во по – ру жа ма. У овом нај ми ри сни-
јем се лу сва ке го ди не про цве та око ми ли он
ра зно бој них сад ни ца „кра љи це цве ћа”, а
ком плет на про из вод ња се из во зи, углав ном
на ру ско тр жи ште. Три де се так ру жич ња ка
оства ру ју до бру за ра ду про из вод њом и из-
во зом сад ни ца. Ру жи у част сва ке го ди не се
ор га ни зу је при вред но-ту ри стич ка ма ни фе-
ста ци ја „Фе сти вал ру жа”, на ко јој од га ји ва чи
раз ме њу ју ис ку ства и ку ју пла но ве за на ред-
ну се зо ну, а број ни го сти ужи ва ју у из ло жби
цве ћа и опој ним ми ри си ма ру жа и ли па.

Осни вач Фе сти ва ла је Ми лан Ма рин ко-
вић, ко ји је са сто хи ља да сад ни ца у свом
ра сад ни ку је дан од нај ве ћих про из во ђа ча. У 
ње го вом до ма ћин ству уно сним по слом про-
из вод ње сад ни ца ба ви се тре ћа ге не ра ци ја.

– Ово је те жак по сао, али се уло же ни но-
вац ис пла ти и до бро за ра ди већ по сле две
го ди не. Све сад ни це ко је се про из ве ду у
три де се так ра сад ни ка у Ли по ли сту про да-
ју се на тр жи шту ши ром ре ги о на, а нај ви ше
у Ру си ји. У на шем се лу су ве о ма по вољ ни
усло ви у сва ком по гле ду, али је за пла сман
на стра но тр жи ште ва жно пра ти ти и трен-
до ве јер, као у све ту ви со ке мо де, и у из бо-
ру сад ни ца се ме ња ју зах те ви ку па ца. Ове
го ди не су, на при мер, нај тра же ни је и нај-
ску пље сит не ру жи це, та ко зва не по крив ке
– при ча Ма рин ко вић.

Ру же из Ли по ли ста ми ри шу у ба шта ма
ши ром ре ги о на и це ле Евро пе, а у Ру си ји,
где се нај ви ше про да ју, за са ђе не су чак и у
Вла ди во сто ку и Но во си бир ској обла сти.

– У кон ку рен ци ји хо ланд ских, бел гиј ских
и про из во ђа ча ру жа из бив ших со вјет ских
ре пу бли ка, ру же из Ма чве се нај ви ше про-
да ју у Ру си ји. Иако ве ли ко, ру ско тр жи ште

се осва ја пр вен стве но ква ли те том. На ша
ком па ни ја је до овог про ле ћа из ве зла око
три ми ли о на сад ни ца. У по след њој се зо ни
нај бо ље су се про да ва ле цр ве не ру же – ка-
же Стан ко Ми ла но вић из бе о град ске ком-
па ни је ко ја из во зи ру же.

Из ло жба ру жа и оста лог цве ћа по тра ди-
ци ји је ор га ни зо ва на у дво ри шту ов да шње
основ не шко ле. За ту при ли ку убра но је

ви ше хи ља да цве то ва ко ји су ма ми ли опој-
ним ми ри сом са из ло жбе них штан до ва.
Бе ле, жу те, цр ве не, „али сон”, „ро јал дејн”,
„скар лет” – ско ро три сто ти не сор ти ру жа
по себ ну па жњу су при вла чи ле у бо га тим и
атрак тив ним цвет ним аран жма ни ма. Док
су се ис ку сни вла сни ци ра сад ни ка из це ле
Ср би је хва ли ли сво јом про из вод њом, бу ду-
ћи струч ња ци хор ти кул ту ре, уче ни ци сред-
њих по љо при вред них шко ла из Ср би је и
Хр ват ске, так ми чи ли су се у из ра ди нај леп-
шег аран жма на. 

Нај о ри ги нал ни ју иде ју, да од цве то ва ру же
на пра ве во до пад има ли су уче ни ци из Ко ви-
на. Сте фан Ми лен ко вић, ка пи тен еки пе По-
љо при вред не шко ле из Ко ви на, оства рио је

иде ју и ко ри сте ћи ста ри пањ, зе ле не ли сто ве
и цве то ве ру же раз ли чи тих бо ја, од там но цр-
ве них ко је сим бо ли зу ју ду би ну, до бе лих, на-
пра вио аран жман ко ји асо ци ра на во до пад.

Ипак, за нај бо љи аран жман жи ри је про гла-
сио де ло уче ни ка По љо при вред не шко ле из
Шап ца, а у кон ку рен ци ји про из во ђа ча ру жа
при зна ње ко је се до де љу је за нај бо љи ра сад-
ник до био је Ми лан То па ло вић из Ли по ли ста.

Упр кос јун ској же ги, због овог је дин стве-
ног фе сти ва ла у Ли по лист је при сти гао ве-
ли ки број ту ри ста.

– Ова ма ни фе ста ци ја је је дин стве на и за-
слу жу је по др шку. Пред ло жи ћу ор га ни за то-
ри ма да се убу ду ће про ши ре ту ри стич ки
са др жа ји и ор га ни зу је пут ру же – ре кла је
Гор да на Пла ме нац, ди рек тор ка Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Ср би је.

Ина че, 19. по ре ду Фе сти вал ру жа, ко ји су
успе шно ор га ни зо ва ли чла но ви ов да шњег
удру же ња „Ру же Ли по ли ста” уз по др шку
град ске упра ве и Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Шап ца, пра тио је и бо гат кул тур но-умет нич-
ки про грам у из во ђе њу ша бач ког „Абра ше-
ви ћа”. Д. Гру јић

У ЛИ ПО ЛИ СТУ КОД ШАП ЦА ОДР ЖАН 19. ФЕ СТИ ВАЛ РУ ЖА

Пут ру же до – Ли по ли ста
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здрав живот

При ро да у слу жби ле по теПри ро да у слу жби ле по те

Осве жа ва ју ћа ма ска
По треб но је: 50 г све жег си ра, две ка-

ши ке ме да, ве за пер шу но вог ли ста. 
На чин при ме не: пер шун опра ти, осу-

ши ти и сит но исец ка ти. Мед ото пи ти у
вру ћој во ди, да бу де те чан. У сир по ла ко
уме ша ти мед. До да ти пер шун. На очи шће-
но ли це на не ти ма ску. Оста ви ти да де лу је
око 20 ми ну та. Ис пра ти мла ком во дом.

Ма ска од ма ли на
По треб но је: 100 г све жих ма ли на, 20 г

ме да, жу ман це, 20 г ба де мо вих ме ки ња. 
На чин при ме не: ма ли не из гње чи ти у

ка шу и по ме ша ти са оста лим са стој ци ма.
На не ти на ли це и врат. По сле 30 ми ну та
обри са ти и ис пра ти мла ком во дом.

За ду бин ско 
чи шће ње ли ца

По треб но је: две ка ши ке јо гур та, две 
ка ши ке сит ног ов се ног бра шна, по ла ка-
ши ке ме да.

На чин при ме не: по ме ша ти јо гурт, бра-
шно, раз мек ша ли мед. На пра ви ти ком-
пакт ну ма су. На не ти на ли це. По сле 10 ми-
ну та обри са ти, па ис пра ти мла ком во дом.

Хран љи ва ма ска
По треб но је: ма ња ба на на, три ка ши чи-

це ме да, 30 мл пу но ма сне ки се ле па вла ке. 
На чин при ме не: ба на ну ис па си ра ти, 

до да ти мед и па вла ку. Из ме ша ти у ком-
пакт ну ма су па на не ти на ли це. По сле 10-
15 ми ну та ис пра ти.

За ма сну ко жу
По треб но је: ка ши чи ца пив ског ква сца,

80 г пу но ма сног јо гур та.
На чин при ме не: из ме ша ти ла га но ква-

сац и јо гурт да бу де жит ка ма са. На очи-
шће но ли це на не ти на ма сне де ло ве ма-
ску. На кон 20 ми ну та ис пра ти то плом во-
дом, па ис пљу ска ти хлад ном.

Ма ска од ја го да
По треб но је: 100 г зре лих ја го да, 30 г пу-

но ма сног јо гур та, ка ши ка мле ве ног ба де ма.
На чин при ме не: ја го де ис па си ра ти, до-

да ти мле ве ни ба дем па јо гурт, ме ша ју ћи
да се до би је ком пакт на ка ша. На не ти на
прет ход но очи шће но ли це. По сле 10-15
ми ну та ис пра ти.

Ма ске за ли це

И још по не што...
За умор не очи

По треб но је: два де ци ли тра во де, 3-4 ру жи не ла ти це.
На чин при ме не: про ку ва ном во дом пре ли ти ла ти це, по кло пи ти и

оста ви ти да од сто ји 10 ми ну та. Про це ди ти, охла ди ти. На то пи ти ту фе ре
ва те и др жа ти на за тво ре ним кап ци ма де се так ми ну та.

Бал зам за усне
По треб но је: 50 г ри ба ног пче ли њег во ска, 70 мл хлад но це ђе ног ма-

сли но вог уља, 20 г ме да, ско ро по ла кап су ле ви та ми на Е (од 500 ИЈ).
На чин при ме не: во сак и уље за јед но ис то пи ти на па ри, да не про ври.

Охла ди ти. У то уме ша ти мед, до да ти ви та мин Е. Све из ме ша ти. Си па ти
у по су ди цу са по клоп цем. Оста ви ти 48 са ти на соб ној тем пе ра ту ри, да
до би је струк ту ру за ма за ње. У то ку да на ма за ти ви ше пу та. Но ћу бал зам
др жа ти у фри жи де ру. При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић
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ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јул 2013.

Уба ци ва ње гра фи ко на (Chart-ова)

Гра фич ке ше ме се ко ри сте да би смо илу стро ва ли и упо ре ђи ва ли 
по дат ке.

По сту пак уба ци ва ња гра фи ко на је:
1. клик не мо на ико ну Chart;
2. би ра мо ка те го ри ју гра фи ко на ко јим же ли мо да при ка же мо по-

дат ке;
3. би ра мо гра фи кон из ка те го ри је ко јим же ли мо да при ка же мо 

по дат ке;
4. клик не мо на дуг ме OK;
5. ра чу нар ауто мат ски ула зи у про грам Ex cel;
6. уне се мо по дат ке за же ље ни гра фи кон, па иза ђе мо из Ex cel-а

та ко што клик не мо на кр стић у гор њем де сном углу про зо ра;
7. у до ку мен ту ће се по ја ви ти гра фи кон ко ји смо кре и ра ли.
Ка да клик не мо на гра фи кон, на на слов ној ли ни ји по ја ви ће се оп-

ци ја Chart To ols у ко јој се на ла зе оп ци је De sign, Layout и For mat.

Оп ци ја De sign

Ко ри сти се за ди зај ни ра ње гра фи ко на. Са сто ји се из па ле та:
Па ле та Type – ко ри сти мо је за про ме ну ти па гра фи ко на (Chan-

ge Chart Type) и чу ва ње фор ма ти ра ња и под ло ге за гра фи кон као 
осно ве ко ја се ка сни је мо же ко ри сти ти за бу ду ће гра фи ко не (Sa ve 

As Tem pla te);
Па ле та Da ta – ко ри сти мо је за пре ме шта ње по да та ка са X осе на 

Y осу и обр ну то (Switch Row/Co lumn), про ме ну ко ли чи не по да та ка 
ко ји су укљу че ни у гра фи кон (Se lect Da ta), при ка зи ва ње по да та ка 
од ко јих је на стао гра фи кон (Edit Da ta), и при хва та ње из ме ње них 
по да та ка ко ји се до да ју у гра фи кон (Re fresh Da ta);

Па ле та Chart Layouts – ко ри сти мо је за из бор ра зних сло је ва 
или под ло га ко је мо же мо при ме ни ти на гра фи ко не;

Па ле та Chart Styles – ко ри сти мо је
за из бор не ког сти ла ко јим се при ка-
зу је гра фи кон из га ле ри је сти ло ва.

Оп ци ја Layout

Ко ри сти мо је за из ме не ко је ра ди-
мо на по за ди ни гра фи ко на.

Са сто ји се из сле де ћих па ле та:
Па ле та Cur rent Se lec tion – ко ри-

сти мо је за се лек то ва ње еле ме на та
гра фи ко на та ко да би смо мо гли да
при сту пи мо же ље ном сег мен ту гра-
фи ко на (Chart/Plot Area), отва ра ње
ди ја лог бок са за фор ма ти ра ње да би
се пре ци зно по де си ли се лек то ва ни
еле мен ти гра фи ко на (For mat Se lec-

tion), као и за укла ња ње тре нут ног
фор ма ти ра ња гра фи ко на (Re set to

Match Style);
Па ле та In sert – ко ри сти мо је за

уба ци ва ње сли ке у гра фи кон (Pic tu-

re), уба ци ва ње го то вих об ли ка у гра-
фи кон (Sha pes), као и за уба ци ва ње
Текст Бок са у гра фи кон (Text Box);

Па ле та La bels – ко ри сти мо је за до-
да ва ње, укла ња ње или по зи ци о ни ра ње на сло ва гра фи ко на (Chart

Ti tle), до да ва ње, укла ња ње или по зи ци о ни ра ње тек ста ко ји ко ри сти-
мо за обе ле жа ва ње сва ке ко ор ди на те гра фи ко на (Axis Ti tle), до да ва-
ње, укла ња ње или по зи ци о ни ра ње ле ген ди у гра фи ко ну (Le gend),

до да ва ње, укла ња ње или по зи ци о ни ра ње пра вих (тач них) вред но-
сти по да та ка на крај њим тач ка ма гра фи ко на (Da ta La bels), као и за
до да ва ње та бе ле гра фи ко ну из ко је је он на стао (Da ta Ta ble);

Па ле та Axes – ко ри сти мо је за про ме ну фор ма ти ра ња и озна ча-
ва ња вред но сти сва ке ко ор ди на те (Axes), као и за укљу чи ва ње или
ис кљу чи ва ње хо ри зон тал них и вер ти кал них мре жних ли ни ја у гра-
фи ко ну (Gri dli nes);

Па ле та Bac kgro und – ко ри сти мо је за по ста вља ње и укла ња ње
бо је по за ди не 2-Д гра фи ко на (Plot Area), по ста вља ње и укла ња ње
бо је по за ди не у обла сти вер ти кал не ко ор ди на те гра фи ко на за 3-Д
об ли ке гра фи ко на ка да у оп ци ји Mo re Walls Op ti ons иза бе ре мо оп-
ци ју So lid fi ll (Chart Wall), по ста вља ње и укла ња ње бо је по за ди не у
обла сти хо ри зон тал не ко ор ди на те гра фи ко на за 3-Д об ли ке гра фи-
ко на ка да у оп ци ји Mo re Walls Op ti ons иза бе ре мо оп ци ју So lid fi ll

(Chart Flo or), као и за про ме ну ори јен та ци је тро ди мен зи о нал ног
при ка за гра фи ко на (3-D Ro ta tion);

Па ле та Analysis – ко ри сти мо је за до да ва ње ли ни је трен да (ли-
ни је ко је по ве зу ју же ље не тач ке це лог гра фи ко на или са мо од ре-
ђе них на сло ва) 2-Д об ли ци ма ли ниј ског гра фи ко на (Tren dli ne),
до да ва ње ли ни ја ко је спа ја ју тач ке 2-Д об ли ка ли ниј ског гра фи-
ко на са X осом (Li nes), до да ва ње тра ка ко је обе ле жа ва ју гор ње и
до ње вред но сти на ли ниј ском гра фи кон (Up/Down Bars), као и за
до да ва ње та ча ка ко је пред ста вља ју мо гућ ност гре ша ка у крај њим
вред но сти ма (од сту па ња од про ра чу на те вред но сти – ре ла тив не
гре шке) на ли ниј ском гра фи ко ну (Er ror bars).

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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кроз Србијукроз Србију

Успе шна пр ва се зо на 
Са ве то ва ли шта за здра во
ста ре ње

Кра јем про шле го ди не на ини ци ја ти ву
Во лон тер ског сер ви са ГО Но ви Бе о-
град, а у са рад њи са До мом здра вља

„Др Ри стић”, по кре ну то је Са ве то ва ли ште за
здра во ста ре ње, на ме ње но за по моћ и по др-
шку ста ри јим су гра ђа ни ма. Спо мен ка Ћи рић
Јан ко вић, чла ни ца Оп штин ског ве ћа за ду же-
на за со ци јал ну за шти ту и здрав ство, ре кла
нам је да је пр во пре да ва ње у окви ру Са ве то-
ва ли шта одр жа но у но вем бру 2012. го ди не, а
од та да па све до ју на ове го ди не пре да ва ња
су се одр жа ва ла сва ког дру гог по не дељ ка.

– Би ло је фан та стич но и пре ва зи шло је
на ша оче ки ва ња. На пре да ва њи ма је у про-
се ку би ло из ме ђу 50 и 90 по се ти ла ца. На ши
ста ри ји су гра ђа ни су би ли ве о ма за ин те ре-
со ва ни, а мно ги су на пре да ва ња ре дов но
до ла зи ли, па смо се на не ки на чин и збли-
жи ли – ка же Спо мен ка Ћи рић Јан ко вић.

Те ме су се, на рав но, од но си ле на тре ће
до ба, а струч ња ци До ма здра вља „Др Ри-
стић” из раз ли чи тих обла сти го во ри ли су
ста ри јим Но во бе о гра ђа ни ма о здрав стве-
ним, пси хо ло шким и со ци јал ним аспек ти ма
ста ри јег жи вот ног до ба.

– Пре сва ког пре да ва ња во лон те ри на шег
Во лон тер ског сер ви са су спро во ди ли ан ке-
ту ме ђу по се ти о ци ма, да би смо до шли до
ин фор ма ци ја о њи хо вим по тре ба ма и ин те-

ре со ва њи ма и на осно ву то га пла ни ра ли да-
ље ак тив но сти и сле де ће те ме. Ис по ста ви ло
се да их ве о ма ин те ре су је на ко је све на чи не
би мо гли да ис пу не сво је сло бод но вре ме,
за тим раз ли чи те те ме ко је се ти чу здра вља,
као што су здра ва ис хра на, ма кро би о ти ка,

пре вен ци ја у здрав стве ној за шти ти, осте о-
по ро за, цир ку ла ци ја, та хи кар ди ја, слух и вид
и још мно го то га, на осно ву че га смо и ор га-
ни зо ва ли пре да ва ња, а по себ ну па жњу иза-
зва ло је и пре да ва ње о пси хо ло шким аспек-
ти ма ста ри јег жи вот ног до ба, ко јим смо по-
че ли – на во ди на ша са го вор ни ца.

Пре да ва њи ма су по ред ста ри јих су гра ђа-
на увек при су ство ва ли и мла ди во лон те ри
но во бе о град ског Во лон тер ског сер ви са, па

је то био и сво је вр стан вид дру же ња ме ђу
ге не ра ци ја ма. Са да пред сто ји лет ња па у за,
а за по че так на ред ног ци клу са пре да ва ња
на ме ње них ста ри јим Но во бе о гра ђа ни ма у
окви ру Са ве то ва ли ште за здра во ста ре ње
ре зер ви сан је ок то бар. В. Ка дић

У на сто ја њи ма да се по ве ћа за по сле-
ност мла дих, ин сти ту ци је при бе га ва ју 
нај ра зли чи ти јим мо гућ но сти ма. Та ко су 
не дав но пред став ни ци бе о град ске оп-
шти не Вра чар, На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње и не вла ди не ор га ни за-
ци је ИПЕК цен тар пот пи са ли спо ра зум о 
по чет ку про јек та „Обра зо ва ње на дар”.

ИПЕК цен тар до ни ра 100.000 евра за 
обу ку мла дих, а, пре ма спо ра зу му, ње-
го ви са рад ни ци др жа ће се ми на ре не-
за по сле ни ма из обла сти стра те гиј ског 
ме наџ мен та, ин фор ма ци о них и ко му ни-
ка ци о них тех но ло ги ја и од но са с јав но-
шћу. По за вр шет ку обу ке, не за по сле ни 
ће сте ћи за до во ља ва ју ће зна ње за бу ду-
ће по сло дав це, ре че но је при пот пи си-
ва њу спо ра зу ма. Са сво је стра не оп шти-

на Вра чар пру жи ће ло ги сти ку, опре му и
про сто ри је за обу ку кан ди да та.

Пред став ни ци ИПЕК цен тра на гла-
си ли су да про је кат „Обра зо ва ње на
дар – 100.000 евра сти пен ди ја за не-
за по сле не”, обез бе ђу је за 438 не за по-
сле них бес плат ну еду ка ци ју, члан ство
у Цен тру, као и из да ва ње сер ти фи ка та.
Кан ди да ти ко ји бу ду по ха ђа ли ове се-
ми на ре сте ћи ће но ва или на до гра ди-
ти по сто је ћа зна ња и ве шти не, чи ме ће
обез бе ди ти соп стве ну кон ку рент ност
за бр же сти ца ње стал ног за по сле ња,
ре че но је на при год ној све ча но сти.

Се ми на ри ће тра ја ти од ју ла ове до
фе бру а ра иду ће го ди не, а сви за ин те ре-
со ва ни мо гу се при ја ви ти у про сто ри ја-
ма ИПЕК цен тра у Бе о гра ду. Љ. М.

АК ЦИ ЈА ЗА БР ЖЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ МЛА ДИХ

Обра зо ва ње на дар

ВО ЛОН ТЕР СКИ СЕР ВИС ОП ШТИ НЕ НО ВИ БЕ О ГРАД

Здра во и ве дро тре ће до ба
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На три на е стој шко ли обу ке за 
ко му ни ка ци ју са глу вим и на глу-
вим ли ци ма, ко ја је не дав но одр-
жа на у Вр њач кој Ба њи, по ред 
пред став ни ка ме ђу оп штин ских и 
оп штин ских ор га ни за ци ја – удру-

же ња глу вих и на глу вих, би ло је 
до ста мла дих и ви со ко о бра зо ва-
них љу ди, ко ји су би ли за ин те ре-
со ва ни да на у че зна ков ни је зик. 
Ово го ди шњу шко лу по ха ђа ло је 
бли зу се дам де сет по ла зни ка, ме-

ђу ко ји ма је би ло сред њо шко ла ца,
сту де на та фи ло зоф ских, прав них
и ме ди цин ских фа кул те та. По ред
њих, ре дов ни по ла зни ци шко ле и
ово га пу та као и прет ход них го ди-
на би ли су пред став ни ци до мо ва

здра вља, апо те кар ских уста но ва,
цен та ра за со ци јал ни рад, на ци о-
нал них слу жби за за по шља ва ње...

Ра ду је чи ње ни ца да је ово го-
ди шњу шко лу зна ков ног је зи ка,
ко ју већ три на ест го ди на ве о ма
успе шно ор га ни зу је Ра до је Ку-
јо вић, се кре тар Са ве за глу вих
и на глу вих Ср би је, по ха ђа ла
пред став ни ца Ми ни стар ства
ра да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке – Сек то ра за за шти-
ту осо ба са ин ва ли ди те том.

По ла зни ци шко ле из Про ку-
пља, Ко сов ске Ми тро ви це, Ле-
сков ца, Бе о гра да, Ла за рев ца,
Ве ли ке Пла не, Сме де рев ске Па-
лан ке, Ћу при је, Пи ро та и дру гих
ме ста из Ср би је, по сле се дам
да на уче ња зна ков ног је зи ка,
има ли су при ли ке да по ла жу за
суд ске ту ма че и пре во ди о це.

Сл. Ко стан ти но вић

ШКО ЛА ОБУ КЕ ЗА КО МУ НИ КА ЦИ ЈУ СА ГЛУ ВИМ И НА ГЛУ ВИМ ЛИ ЦИ МА У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Све ви ше мла дих учи зна ков ни је зик

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” уз по др шку Град ске упра ве 
за при вре ду гра да Но вог Са да 
већ тре ћу го ди ну за ре дом спро-
во ди обу ку на ме ње ну по ве ћа-
њу мо гућ но сти за по шља ва ња 
осо ба са ин ва ли ди те том. 

Но ви ци клус обу ке би ће ре-
а ли зо ван у пет ра ди о ни ца то-
ком ју ла 2013. го ди не. Циљ ове 
обу ке је уна пре ђе ње ве шти на 
тра же ња по сла, пре по зна ва-
ње соп стве них ка па ци те та и 
усва ја ње ефек тив них на чи на 
са мо пре зен та ци је, ко ри шће ње 
ре сур са у про це су на ла же ња 
за по сле ња, као и упра вља ње 
ка ри је ром у слу ча ју не за по сле-
но сти.

Не ке од те ма на ра ди о ни ца ма 
по све ће не су пра ви ма и за кон-
ској ре гу ла ти ви у обла сти за-
по шља ва ња ОСИ, за тим ја ча њу 
са мо е фи ка сно сти, про це ни ка-
па ци те та и из град њи са мо пре-
зен та ци је. Би ће ре чи и о уна-
пре ђе њу рад не би о гра фи је и 
пи са њу мо ти ва ци о них пи са ма, 
по слов ној ко му ни ка ци ји, не за-
по сле но сти и мен тал ном здра-
вљу, као и о от кла ња њу пре пре-
ка у тра же њу по сла. 

Ор га ни за ци ја „Из кру га – Вој-
во ди на” по кри ва тро шко ве пре-
во за уче сни ка то ком тра ја ња 
обу ке, као и услу гу пер со нал не 
аси стен ци је за оне ОСИ ко ји ма 
је то по треб но. 

Осим основ не обу ке, ова ор-
га ни за ци ја спро во ди и на пред-

ни ни во обу ке за ОСИ, па је та ко
не дав но упри ли чи ла ра ди о ни-
цу ме на џер ских ве шти на за оне
по ла зни ке ко ји су ра ни је за вр-
ши ли основ ну обу ку за по ве ћа-
ње мо гућ но сти за по шља ва ња.
Циљ ове обу ке био је усва ја ње
ме на џер ских ве шти на на ме ње-
них упра вља њу про фе си о нал-
ном ка ри је ром.

Не ке од те ма на овој ра ди о ни-
ци би ле су по све ће не про це ни
лич них ка па ци те та, упра вља њу
вре ме ном, ра ци о нал ном до но-
ше њу од лу ка, пре го ва рач ким
ве шти на ма итд.

Пла ни ра но је да се и са овим
на пред ним ни во ом обу ке на-
ста ви јед ном не дељ но.

Дра ган Ко раћ

Циљ обу ке је, између осталог, пре по зна ва ње 
соп стве них ка па ци те та и усва ја ње
ефек тив них на чи на са мо пре зен та ци је

ОБУ КА НА МЕ ЊЕ НА ЕФИ КА СНИ ЈЕМ ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Уна пре ђе ње ве шти на 
тра же ња по сла
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погледи

Жи вот је оно што про ла зи док ви ра-
ди те не ке дру ге ства ри, по ру чу је
је дан од ду хо ви тих бе о град ских

гра фи та, а за јед но са жи во том, ево, лагано
про ла зи и ле то.

„Ку да ће те на од мор”, ва жи за не за о би ла зно
се зон ско пи та ње (у ал тер на ци ји са зим ском
ва ри јан том, „Ку да ће те за Но ву го ди ну”), а нај-
че шћи од го вор по твр ђу је оно што углав ном
зна мо – да се, упр кос си ту а ци ји и „си ту а ци ја-
ма”, љу ди вол шеб но сна ђу да би про ве ли де-
се так да на у Грч кој, Тур ској, на Цр но гор ском
при мор ју...

Не пу ту ју сви, на рав но. Из 
го ди не у го ди ну при ме ћу је мо 
да град ни на вр хун цу се зо не 
ни је ви ше она ко пра зан као 
не кад ка да би, по го то во у злат-
но до ба јеф ти них син ди кал них 
од ма ра ли шта, на пре ла зу из ју-
ла у ав густ пот пу но опу стео.

Ко оста је код ку ће и за што? 
Раз ло зи су раз ли чи ти, али нај-
за ни мљи ви ји је онај ко ји се 
на мет нуо не при мет но. Пла-
ће ни го ди шњи од мор је од 
сво је вре ме ног под ра зу ме ва-
ју ћег пра ва по стао, у прак си 
тран зи ци о не Ср би је, „за бо-
ра вље на при ви ле ги ја”, што је 
кон ста та ци ја ко јом је про ле-
тос про пра ће но об ја вљи ва ње 
по да тка Ре пу блич ког за во да 
за ста ти сти ку да је то ком 2012. 
го ди не, од укуп ног бро ја за по-
сле них ко ји су ко ри сти ли од-
мор, тре ћи на оста ла без нов ча не на док на де.

За кон, до ду ше, и да ље сви ма га ран ту је
20 да на од мо ра, уз ис пла ту из но са у ви си ни
тро ме сеч ног про се ка за ра де, али они ко ји
су срећ ни што уоп ште има ју би ло ка кав по-
сао, а то су пре вас ход но рад ни ци са ни ским
сте пе ном струч но сти или мла ди на по чет ку
ка ри је ре, при ну ђе ни су да при ста ну на екс-
пло а та тор ске усло ве. Тај при ста нак, та ко,
че сто зна чи и од у ста ја ње од ле то ва ња.

На дру гом кра ју спек тра све до ци смо
са свим дру га чи јег фе но ме на. Од лу чу ју ћи
фак тор ни је ви ше ни но вац, ни бес кру пу-
ло зни по сло да вац, већ лич ни од нос пре ма
по слу, укљу чу ју ћи ам би ци ју, не си гур ност
или страх од кон ку рен ци је, а има ју ћи за
по сле ди цу од ри ца ње од пра ва, од но сно
не ис ко ри шће ни од мор, у ве ћој или ма њој
ме ри.

Кор по ра тив ни фа на ти зам, са уби тач ном тр-
ком уз хи је рар хиј ске сте пе ни це и из га ра њем
на по слу као до ка зом по све ће но сти фир ми,
про из вео је пот пу но но ву ка те го ри ју упо сле-
ни ка ко ји од би ја ју, или не уме ју, да не ра де.

Но вост је за пра во ка да го во ри мо о ов-
да шњој по слов ној кул ту ри и на мет ну тим
ра до хо ли чар ским пра ви ли ма игре, при сти-
глим са свет ским ком па ни ја ма. У ви со кораз-
ви је ним зе мља ма, пак, има не што но ви је.

На кон што је ис тра же но, ана ли зи ра но и
ста ти стич ки по твр ђе но ко ли ко ва жан сег-

мент рад ног ци клу са пред ста вља пла ће ни
од мор, ка ко ути че на рад не ре зул та те и, уко-
ли ко из о ста не, по сред но до во ди до фи нан-
сиј ских гу би та ка, на по ри се са да усме ра ва ју
ка отва ра њу „ре лак си ра ју ћих олак ши ца”.

По себ но ме сто ту за у зи ма Аме ри ка, је ди-
на у бо га том све ту ко ја не ма за кон ски ре гу-
ли са но пра во на пла ће ни од мор. Та је став-
ка пред мет пре го ва ра ња при ли ком скла па-
ња уго во ра о за по сле њу али у по сто је ћим
окол но сти ма чак че твр ти на за по сле них
ра ди без да на пла ће ног од мо ра. И опет су
ту по го ђе ни рад ни ци са нај ни жим ква ли фи-
ка ци ја ма и ми ни мал ним пла та ма, док, исто-
вре ме но, из из ве шта ја Ме ђу на род не фон-
да ци је о рад ним усло ви ма и по вла сти ца ма
за по сле ни ма, са зна је мо да из ме ђу 65 и 70
од сто за по сле них у САД не ко ри сти цео од-
мор, пре нео је Би-Би-Си.

За фир му је то у крај њем ис хо ду ло ше. Са
од мо ром је исто као и са сном. Нео п хо дан је.
Мо же те да не спа ва те ду же или кра ће вре ме и
на ста ви те да ра ди те, али пре или ка сни је ваш
ор га ни зам ће по пу сти ти, по ста ће те ра се ја ни,
па жња ће вам осла би ти, а ти ме и рад ни учи-
нак. И од вред ног рад ни ка ко ји ни по ко ју це-
ну не ће да пре дах не и на пу сти рад но ме сто,
ваљ да у стра ху да то ме сто не ко не за у зме у
ње го вом од су ству, с вре ме ном ће ко рист би-
ва ти све ма ња, упо зо ра ва ју струч ња ци.

По у че не ис ку ством и не по бит ним чи ње-
ни ца ма, ком па ни је иду на
ве ћу флек си бил ност у по ну-
ди и та ко зва ни све о бу хват ни
па кет. То зна чи да се за по-
сле ни ма по ну ди од го ва ра ју-
ћи број пла ће них сло бод них
да на, али без пре ци зи ра ња у
ко је свр хе – од мор, бо ло ва-
ње или лич не по тре бе, ка ко
је то до са да би ло ре ша ва-
но, а рад ник мо же да из тог
фон да ко ри сти ко ли ко хо-
ће и кад хо ће. Ра чу на се да
би мо гућ ност ком би но ва ња
под ста кла и оне нај твр до-
кор ни је ра до љуп це да до пу-
сте се би пре дах (а ве ро ват но
и око ли ни од њих). До да так
плус је и ку по ви на сло бод-
них да на, да кле на по сто је-
ће по год но сти и мо гућ ност
да се по це ни днев ни це се би
при у шти до пет да на сло бод-
но. Крај њи циљ је по ве ћа ње

ефи ка сно сти, по бољ ша ње по слов не кли ме
а све за јед но чи ни до при нос про дук тив но-
сти и про фи ту.

Не во ља је, ме ђу тим, што мно ги и кад оду
не мо гу да се са свим одво је од по сла. За-
хва љу ју ћи мо бил ним те ле фо ни ма, ком пју-
те ри ма, скај пу и свим оста лим по ма га ли ма,
оста ју на ве зи, а то опет зна чи да од мор ни је
пот пун. Шта вам вре ди што сте на Мал ди ви-
ма, ако и да ље ослу шку је те шта се де ша ва
у ва шој кан це ла ри ји. Мо же мо, до ду ше, да
по ме не мо и не ку на ма бли жу де сти на ци ју
и бе о град ску адре су, јер про блем је за пра-
во исти ши ром по слов ног све та. И не са мо
по слов ног.

Ве ли ка је умет ност зна ти ре лак си ра ти се,
а пре дах је дра го цен у сва ком жи вот ном до-
бу. Ис ко ра чи ти из сва ко дне ви це и ис кљу чи-
ти се. Д. Дра гић

ИС КУ ШЕ ЊА ВРЕ МЕ НА ОД МА РА ЊА

Ка ко се ис кљу чи ти
Ис ко рак из сва ко дне ви це нео п хо дан сва ком, био за по слен, не за по слен или у пен зи ји, 
али про блем је што мно ги не уме ју да се ре лак си ра ју, чак и кад има ју усло ве за то
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Мо рал на ди ле ма ко ја је у 
мо дер ним вре ме ни ма 
ак ту ел на у свим дру-

штви ма све та – (не)бри га (од-
ра сле) де це пре ма оста ре лим 
ро ди те љи ма, ре ше на је у Ки ни, 
по чев од пр вог ју ла, на нео би-
чан на чин: за ко ном.

Тог да на на сна гу је сту пио ре-
ви ди ра ни За кон о за шти ти пра ва 
и ин те ре са ста ри јих љу ди, чи ја 
кључ на од ред ба гла си: „Чла но ви 
по ро ди це ко ји жи ве одво је но од 
ста ри јих мо ра ју че сто да их по се-
ћу ју или да им ша љу по здра ве”.

У дру гим од ред ба ма се ка же да 
де ца та ко ђе мо ра ју да обез бе де 
да су за до во ље не „фи нан сиј ске 
и ду хов не по тре бе” ро ди те ља. 
За кон је на ја вљен и фор му ли сан 
још у де цем бру, а ње го во усва ја-
ње до че ка но је хор ским одо бра-
ва њем у ме ди ји ма, али и скеп ти-
ци змом у ин тер нет фо ру ми ма и 
јав но сти уоп ште. Глав не за мер ке 
су да је не пре ци зан и да за кон 
ни је на чин да се ре ша ва про блем 
ко ји је ство рен но вим дру штве-
ним и еко ном ским ре ал но сти ма 
у нај мно го људ ни јој зе мљи све та.

Ки на је по след њих де це ни ја 
нај ди на мич ни ја свет ска еко но-
ми ја: ње не ви со ке сто пе ра ста 
ко је су омо гу ће не но вом по ли-
ти ком Ко му ни стич ке пар ти је (је-
ди не по ли тич ке сна ге у зе мљи) 
и на ва лом стра них ин ве сти то ра, 
учи ни ле су да она по ста не „фа-
бри ка За па да”, чи је су ком па ни-
је, због јеф ти ни је рад не сна ге и 
због то га ни жих тро шко ва, сво је 
про из вод не ка па ци те те „аут сор-
со ва ле” у но во фор ми ра не ки не-
ске ин ду стриј ске зо не.

То је из ап со лут ног си ро ма-
штва из ву кло сто ти не ми ли-
о на љу ди, под ста кло ве ли ке 
ми гра ци је из се о ских у ур ба на 
под руч ја, али као не же ље ни ре-
зул тат има ло и рас пад тра ди ци-
о нал них си сте ма со ци јал не со-
ли дар но сти у ко ме су де ца би-
ла та ко ја су у јед ном мо мен ту 
пре у зи ма ла бри гу о оста ре лим 
ро ди те љи ма и би ла га ран ци ја 
ко ли ко-то ли ко до сто јан стве них 
за вр шних го ди на њи хо вог жи-
во та.

Тај си стем је мо жда нај бо ље са-
жет у тра ди ци о нал ној из ре ци ко-

ја гла си: „Кад ти ро ди те љи оста ре,
ни кад не пу ту јеш да ле ко”.

У по тра зи за по слом и бо љим
жи во том, но ве ге не ра ци је Ки не-
за пу ту ју да ле ко и, упр кос то ме
што би же ле ли, због при ну де
сво јих но вих оба ве за ни су у мо-
гућ но сти да ис пу ња ва ју оне тра-
ди ци о нал не. Ра де пре ко вре ме-
но, ве о ма че сто без го ди шњих
од мо ра и због то га не ма ју на-
чи на да ма кар јед ном го ди шње
оби ђу сво је ста ре. А су ро ва ре-
ал ност је да мно ги на ро ди те ље
јед но став но за бо ра ве.

По што ва ње ста ри јих је, ме ђу-
тим, део мо рал ног ко дек са тра-
ди ци о нал ног ки не ског дру штва
ко ји је под при ти ском но вог до-
ба по чео да се кру ни. Др жа ва је
до но ше њем но вог за ко на у том
по гле ду ин тер ве ни са ла не би
ли тај про цес ус по ри ла (и уми-
ри ла сво ју са вест), али да ли је
про блем ре ши ла?

Пре о вла ђу ју ће ми шље ње је
да ни је. Ма да јед на од ред ба кон-
тро верз ног за ко на пред ви ђа да
се де ца не мо гу од ре ћи свог пра-
ва на на сле ђе да би ти ме из бе гла

од го вор ност пре ма ро ди те љи-
ма, пред ви ђа се да у слу ча је ви ма
кад оправ да но не мо гу да лич но
о њи ма бри ну, то мо гу да на док-
на де обез бе ђи ва њем ма те ри јал-
не (нов ча не) по др шке.

Пре ма оце ни ки не ског прав-
ни ка Динг Ји ју а на, ко ја је ци ти-
ра на у за пад ним ме ди ји ма, је дан
од нај ве ћих не до ста та ка но вог
за ко на је ње го ва не пре ци зност.
Ни је, на при мер, пре ци зи ра но
шта зна чи реч „че сто” кад је реч
о оба ве за ма де це да по се ћу ју
ро ди те ље. Ни је кван ти фи ко ва на
ни нов ча на ком пен за ци ја, ни ти
су про пи са не ка зне за не по што-
ва ње за ко на. Динг за тим сма тра
да је ма ло ве ро ват но да ће ро-
ди те љи чи ја де ца не по шту ју ову
од ред бу пре са ви ти та бак и сво је
по том ке ту жи ти др жа ви.

Сем то га, упра во је др жа ва
та ко ја по след њих го ди на во ди
кам па ње да се то ком глав ног
пра зни ка, та мо шње (лу нар не)
но ве го ди не, ко ја па да кра јем
зи ме или по чет ком про ле ћа
(ове го ди не ки не ска но ва го ди-
на је би ла 10. фе бру а ра), не оба-
вља ју тра ди ци о нал на ма сов на
пу то ва ња из ин ду стриј ских зо-
на у род не кра је ве, за то што је
то иза зи ва ло ко лап се са о бра ћа-
ја и сма њи ва ло про дук тив ност.

На дру гој стра ни, на ки не ским
те ле ви зи ја ма, у но ви на ма и на
веб-сај то ви ма, све је ви ше ту-
жних при ча о на пу ште ним ро ди-
те љи ма и за бо рав ној де ци, при
че му се ко лапс тра ди ци о нал них
вред но сти ра ди сти ца ња ма те ри-
јал них ства ри кри ти ку је као пре-
ви сок да нак еко ном ском раз во ју.

Али по што се Ки на че сто
хва ли да је „јед на зе мља са два
си сте ма”, је дин стве не ко ег зи-
стен ци је со ци ја ли зма и ка пи-
та ли зма, овај дру ги је и овим
по во дом по ка зао сво ју пред у-
зи мљи вост.

По ја ви ли су се огла си у ко ји-
ма се, уз од го ва ра ју ћу на док на-
ду, ну ди услу га су ро гат по се та
ро ди те љи ма. За јед но са тан раз-
го вор са њи ма у име си на или
ћер ке (у Ки ни је још на сна зи
зва нич на по ли ти ка „са мо јед но
де те” уве де на још 1978, а ко ју
при ме њу је око 40 од сто ста нов-
ни ка), та ри фа је 150 ју а на (око
19 евра), а це ло днев на по се та је
дво стру ко ску пља.

Услу га се за сад ну ди у Пе кин-
гу, Шен же ну, Хан џоу и још три
ве ли ка гра да. М. Бе кин

НЕ СВА КИ ДА ШЊИ НА ЧИН БРИ ГЕ О СТА РИ МА У КИ НИ

Кад ти ро ди те љи оста ре, 
не пу ту јеш да ле ко
Де ца чи ји су оче ви и мај ке ста ри ји од 60 го ди на за ко ном оба ве за на 
да их че сто по се ћу ју или да им ша љу по здра ве и но вац
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хроника

Тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја Дан ма-
ли не, одр жа на је 51. пут ове го ди не у ТТБран ко ви ни. Ви ше од 40 про из во ђа ча 

из ва љев ског и осе чин ског кра ја из ло жи ло 
је сво је про из во де, а пр ви пут ове го ди не 

на ма ни фе ста ци ји су уче ство ва ли и про из-
во ђа чи из Ари ља где уз га ја ње ма ли не има 
ду гу тра ди ци ју.

– Не ка да смо под ма ли ном има ли око 
2.500 хек та ра. Да нас Ре пу бли ка Ср би ја има 

око 16.722 хек та ра под ма ли ном, а Ва ље во 
и око ли на око 1.000 хек та ра. На дам се да 
ће мо сва ке го ди не за 10 до 15 од сто ши ри-
ти ка па ци те те и уна пре ђи ва ти тех но ло ги ју 
про из вод ње. Ула га ње у раз вој по љо при-
вре де је у ин те ре су гра да Ва ље ва и за то смо 
у овој го ди ни из дво ји ли из град ског бу џе та 

20 ми ли о на ди на ра за 
ову гра ну при-

вре де. Оче-
ку јем да ће 
што ве ћи 
број про из-
во ђа ча кон-

ку ри са ти за 
ова сред ства, а 

по тру ди ће мо се да иду ће го ди не ова ве ле-
леп на ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја бу де још 
бо ља и са др жај ни ја – ре као је из ме ђу оста-
лог на отва ра њу ма ни фе ста ци је Ви то мир 
Ми тро вић, за ме ник гра до на чел ни ка гра да 
Ва ље ва.

Нај у спе шни ји ма ли на ри на гра ђе ни су 
роб ним и нов ча ним на гра да ма. За ино ва ци-
је у про из вод њи ма ли не на гра ду је до био 
Дра ган Та дић из Гор ње Бу ко ви це, за нај ве ћи 
при нос по је ди ни ци по вр ши не Жи ван Ста-
нић из Су во да ња, за нај ве ћег роб ног про из-
во ђа ча Ми лан Са вић из До њих Ле ско ви ца, 
а нај у ре ђе ни ји за сад има Ми ло рад Ра ко вић 
из До њих Ле ско ви ца. На гра ђен је и Ни ко ла 
Бир ча нин из Су во да ња као нај ста ри ји про-
из во ђач. Ма ни фе ста ци ју је отво рио проф. 
др Ми ла дин Ше вар лић са По љо при вред-
ног фа кул те та у Зе му ну. Д. В.

Са 28 од бо ра пен зи о не ра ко ји
ра де и де сет у фор ми ра њу при
се о ским ме сним за јед ни ца ма,
не го тин ска оп шти на при па да
гру пи оних са до бром мре жом
ор га ни за ци ја. Ме ђу тим, бро јем
ак тив них чла но ва у Оп штин-
ском удру же њу ни су за до вољ-
ни јер је, ка ко ка жу, од око 9.500
ре ги стро ва них пен зи о не ра са-
мо тре ћи на њих ак тив на.

– На ме ра нам је да у сва кој од
39 ме сних за јед ни ца оп шти не Не-
го тин ак ти ви ра мо и ор га ни зу је мо
члан ство. Са мо та ко мо же мо да
по мог не мо ве ћем бро ју љу ди, од
ко јих не ки, углав ном по љо при-
вред ни пен зи о не ри, жи ве са при-
ма њи ма од 8.000 ди на ра ме сеч но
– на во ди за „Глас оси гу ра ни ка” Че-
до мир Сан ду ло вић, пред сед ник
Удру же ња пен зи о не ра.

У се ли ма оп шти не Не го тин
еви ден ти ра но је 4.364, а у са мом

гра ду 5.136 ста ро сних пен зи о-
не ра, од ко јих је ма ње од по ло-
ви не ак тив но и пла ћа го ди шњу 
чла на ри ну од 200 ди на ра.

– Ме ђу њи ма су и ино стра ни, 
са двој ним пен зи ја ма, а нај ви-

ше, 60 од сто члан ства, де лу је 
при ме сним од бо ри ма. Мо ра-
мо бо ље да се ор га ни зу је мо и 
укљу чи мо у све ак тив но сти у 
гра ду и се ли ма. По ред дру же ња 

бит на је и по др шка ко ју пру жа-
мо јед ни дру ги ма. Мо гућ ност да 
се ма те ри јал но по мог не је мно-
го ве ћа у окри љу за јед ни це пен-
зи о не ра – ка же Сан ду ло вић.

Удру же ње пен зи о не ра у Не-

го ти ну ре дов но снаб де ва сво је 
чла но ве основ ним жи вот ним 
на мир ни ца ма под усло ви ма по-
вољ ни јим од тр жи шних. Сва ке 
го ди не пен зи о не ри мо гу ра чу-

на ти на ту ри стич ка пу то ва ња и
јед но днев не ре кре а тив не из ле-
те, ко је де лом фи нан си ра ју и из
фон да чла на ри на.

Дра го љуб Стин гић, пот пред-
сед ник не го тин ског Удру же ња,
ука зу ју ћи на ва жност де ло ва-
ња пен зи о не ра по себ но ис ти че
ак ци је за род но ме сто, ко је они
ор га ни зу ју, по моћ ко ју пру жа ју
со ци јал но нај у гро же ни јим чла-
но ви ма, до на ци је ко је обез бе-
ђу ју. При Удру же њу пен зи о не ра
у Не го ти ну већ ду гих 29 го ди на,
као јед на од нај ак тив ни јих у Ср-
би ји, де лу је Сек ци ја же на. 

– Пен зи о нер ке се ис ти чу по
ху ма ни тар ним и кул тур но-умет-
нич ким ак тив но сти ма и ве о ма
успе шној са рад њи са ло кал ним
уста но ва ма и ин сти ту ци ја ма у
гра ду – ка же Љу би ца Си мић,
пред сед ни ца Сек ци је. 

Ј. Ста но је вић

АК ТИВ НО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА У ОП ШТИ НИ НЕ ГО ТИН

Жи вот је лак ши у за јед ни ци

НА ГРА ЂЕ НИ МА ЛИ НА РИ ВА ЉЕВ СКОГ И ОСЕ ЧИН СКОГ КРА ЈА

Одр жан Дан ма ли не 
у Бран ко ви ни
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На Ви дов дан, 28. ју на, у ор га-
ни за ци ји Удру же ња пен зи о не ра 
„Дер вен” у Свр љи гу успе шно је 
ор га ни зо ва на улич на би ци кли-
стич ка ре кре а тив на тр ка.

Во зи ло се од Свр љи га до обли-
жњег се ла Цр но ље ви це, пу тем 
пре ма Ба би ном зу бу у ду жи ни 
од шест ки ло ме та ра. Над ме та ло 
се 25 так ми ча ра – пен зи о не ра и 
мла дих, и сви су сти гли на циљ. 
Нај ста ри ји уче сник имао је 80 
го ди на, а нај мла ђи де сет. По сле 
успе шне во жње у прат њи по-
ли ци је, у Клу бу удру же ња сви 
уче сни ци би ци кли стич ког кро са 
до би ли су за хвал ни це. Бо ри слав 
Сте ва но вић, пред сед ник УО 
удру же ња, ка же да је циљ кро-
са – по ди за ње све сти о очу ва-

њу и за шти ти жи вот не сре ди не 
– оства рен, а во жња би ци клом 
и дру же ње у при ро ди пред ста-
вља ју здрав жи вот.

Истог да на у Клу бу Удру же ња
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг
одр жан је тур нир у ша ху. На
спорт ском цен тру Па сти ри ште

по чео је тра ди ци о нал ни, 57. Ви-
дов дан ски тур нир у ма лом фуд-
ба лу, ко ји је оку пио 58 еки па у
шест ка те го ри ја.

Дан ра ни је, 27. ју на, у Свр-
љи гу су за вр ше не РСИ „Свр љиг
2013”. У две спорт ске ди сци пли-
не, ри бо ло ву и ма лом фуд ба лу,
уче ство ва ло је 150 так ми ча ра
– рад ни ка из свр љи шких пред у-
зе ћа и уста но ва. Рад нич ке игре
су тра ди ци ја у са мо стал ном
син ди ка ту Свр љи га и оне су ви-
ше од игре, од но сно и так ми че-
ње и дру же ње. Рад нич ко-спорт-
ска дру же ња на ста ви ће се у
сеп тем бру за ка да су пла ни ра на
так ми че ња у ша ху, сто ном те ни-
су и ба ске ту.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ: ВИ ДОВ ДАН СКЕ СПОРТ СКЕ АК ТИВ НО СТИ

Такмичења и дружење у природи

– Ово је фе сти вал за леп шу и 
срећ ни ју Ср би ју. Ма ло је гра до-
ва у на шој зе мљи, па и у Евро пи, 
ко ји се мо гу по хва ли ти да има ју 
фе сти вал са тра ди ци јом ду гом 
ви ше од по ла ве ка као што је 
Кња же вац. Ге не ра ци је и ге не ра-
ци је умет ни ка из ра зних обла сти 
и из чи та ве Ср би је по чи ња ло 
је ов де ка ри је ре или ста са ва ло 
упра во на кња же вач ком фе сти-

ва лу – ре чи су ко ји ма је Ми лан 
Ђо кић, пред сед ник оп шти не 
Кња же вац, отво рио фе сти вал. 

Од 2. до 6. ју ла на пла тоу До-
ма кул ту ре по ред Свр љи шког 
Ти мо ка и на лет њој по зор ни ци 
у Гур гу со вач кој ку ли одр жан је 
52. Фе сти вал кул ту ре мла дих 
Ср би је на ко ме је ви ше од 1.000 
мла дих ства ра ла ца из це ле Ср-
би је по ка за ло сво је уме ће из 

ра зних обла сти кул тур но-умет-
нич ког ства ра ла штва. Фе сти вал
кул ту ре мла дих Ср би је, тра-
ди ци о нал на мул ти кул ту рал на
ре пу блич ка смо тра ко ја се од
1962. го ди не одр жа ва у Кња-
жев цу, омо гу ћа ва из во ђе ње и
пре зен та ци ју ства ра ла штва у
обла сти му зи ке, хор ског пе ва-
ња, књи жев но сти, ре ци та тор-
ства, дра ме, фил ма, фол кло ра,

мо дер ног пле са, ба ле та, умет-
нич ке фо то гра фи је, омла дин-
ске ка ри ка ту ре, стри па и ви део
ства ра ла штва. Уче сни ци фе сти-
ва ла су мла ди љу ди до 30 го ди-
на ста ро сти, ко ји се ба ве вр хун-
ским ама те ри змом.

Фе сти вал је био нај по се ће ни-
ји 4. ју ла ка да је на про гра му био
„Са бор мла дих чу ва ра тра ди ци-
је“. На сту пи ли су мла ди во кал ни
и ин стру мен тал ни со ли сти уз
прат њу ор ке стра РТС, као и ет но
хо ро ви и ака дем ска кул тур но-
умет нич ка дру штва сту дент ских
кул тур них цен та ра Бе о гра да, Ни-
ша и Но вог Са да, за тим ор ке стар
тру ба ча „Ти моч ки ве се ља ци“.

Ина че, фе сти вал је пра ти ло
ви ше од 20.000 Кња жев ча на и
њи хо вих го сти ју из су сед них
оп шти на (Пи рот, За је чар, Со ко-
ба ња, Свр љиг и Ниш). По кро-
ви те љи Фе сти ва ла су оп шти на
Кња же вац и Ми ни стар ство кул-
ту ре, а из вр шни ор га ни за тор
Дом кул ту ре Кња же вац.

Дра гић Ђор ђе вић

ПО ЛА ВЕ КА ФЕ СТИ ВА ЛА КУЛ ТУ РЕ МЛА ДИХ У КЊА ЖЕВ ЦУ

Хи ља де умет ни ка
на по зор ни ца ма
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пензионерски кутак

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Го ди шњи ца удру же ња
Удру же ње пен зи о не ра Бе ле во де из Београда 8. ју на је про-

сла ви ло две го ди не по сто ја ња и ра да. На по чет ку је у удру же њу
би ло де се так пен зи о не ра, а да нас има 336 ак тив них чла но ва.

Ши ро ка је ле пе за де ло ва ња овог бе о град ског удру же ња.
Сва ке су бо те ор га ни зу је се дру же ње уз жи ву му зи ку, а по-
след ње су бо те у ме се цу сви ро ђе ни тог ме се ца за јед нич ки
про сла вља ју ро ђен дан. Из у зет но до бре од но се одр жа ва ју са
удру же њи ма: Же ле зник, Срем чи ца, Чу ка рич ка па ди на, Ба но-
во бр до, Остру жни ца, Це рак, Ру шањ итд.

Оп шти на Чу ка ри ца је по ка за ла ве ли ко раз у ме ва ње и опре-
ми ла про стор, учи нив ши га још угод ни јим за сво је ста ри је ста-
нов ни ке, а и по је ди ни чла но ви удру же ња, пре ма скло но сти-
ма, чи не све да бо ра вак у том про сто ру бу де леп и при ја тан.
Та ко је по ста вље на већ че твр та из ло жба умет нич ких фо то гра-
фи ја јед ног од чла но ва удру же ња. М. Р.

БА ЊА КО ВИ ЉА ЧА

Дру же ње пен зи о не ра 
за пад не Ср би је

Ор га ни за ци ја пен зи о не ра Ба ње Ко ви ља че упри ли чи ла је у
овој пре ле пој ба њи дру же ње пен зи о не ра за пад не Ср би је на
ко јем је би ло 620 зва ни ца.

– У го сте су нам до шли пен зи о не ри из Ужи ца, Чач ка, Ва ље-
ва, Бо га ти ћа, Шап ца, Ло зни це, Љу бо ви је, Круп ња, и Ву ко ва ра
и Бо ро ва Се ла у Ре пу бли ци Хр ват ској – ка же Сло бо дан Ву ло-
вић, пред сед ник удру же ња пен зи о не ра у Ба њи Ко ви ља чи и
до ма ћин де ша ва ња, на гла ша ва ју ћи да ова ква дру же ња окре-
пљу ју при сут не и про ду жа ва ју им жи вот.

– Оду ше вље ни смо дру же њем и про во дом са пен зи о не ри-
ма из за пад не Ср би је, по го то ву што ми из Хр ват ске не ма мо
при ли ку да че сто до ла зи мо у Ср би ју на ова кве пре ле пе ску-
по ве – ре као нам је 80-го ди шњи Пе тро ни је Ста нић из Бо ро ва
Се ла.

За го сте је би ла при пре мље на бо га та тр пе за, уве се ља вао их
је ве о ма до бар му зич ки ор ке стар, па је дру же ње тра ја ло да
ка сних ве чер њих са ти. М. М.

ЗВЕ ЗДАН КОД ЗА ЈЕ ЧА РА

Са бор на Ви дов дан
У овом за је чар ском при град ском на се љу на Ви дов дан је

одр жан ше сти Са бор ко сов ских Ср ба Ти моч ке кра ји не. На Са-
бо ру је уче ство ва ло пет КУД-ова од ко јих три са под руч ја гра-
да За је ча ра (Ко прив ни ца, Вра жо гр нац и Зве здан) и по јед но из
бор ске оп шти не (из До ње Бе ла ре ке) и оп шти не Бо га тић. Са-
бор је отво рио Вла дан Па у но вић, на чел ник За је чар ског окру-
га, а по том су се сме њи ва ли пе ва чи, сви ра чи и игра чи из по-
ме ну тих ме ста. Нај за па же ни ји су би ли чла но ви ме сног КУД-а
„Бо жур”, а ме ђу њи ма из вор на гру па пе ва ча са ис так ну тим со-
ли сти ма Ду ши цом Пе тро вић и Не ги цом Ми ло вић. Одр жа но је
за ни мљи во так ми че ње у при пре ма њу до ма ћег па су ља где су
до де ље не и на гра де. М. С.

БЕ О ГРАД

Но ви на ри ве те ра ни УНС 

обе ле жи ли Ви дов дан 
Ве ли ки број но ви на ра ве те ра на при су ство вао је обе ле жа-

ва њу Ви дов да на, пра зни ка ко ме сва ке го ди не по све те сво је 
ми сли и ср це. Скуп је отво ри ла Дра га на Пе ска ре вић, пред сед-
ни ца клу ба но ви на ра ве те ра на, ис та кав ши дру штве ни зна чај 
ово га пра зни ка. О ду бо ко људ ским по ру ка ма из сјај не исто-
риј ско-пу бли ци стич ке књи ге „Пет сто го ди шњи ца ко сов ске 
бит ке у Ср би ји 1889” но ви на ра Ду ша на Дра жи ћа и о са да већ 
дав на шњој про сла ви ово га пра зни ка, го во рио је књи жев ник 
и но ви нар Пе тар В. Кне же вић, а но ви нар ка На да То мић је чи-
та ла од лом ке из књи ге.

У са др жај ном раз го во ру на те ме ко је на ме ће ви дов дан ска 
сва ко дне ви ца го во ри ли су но ви на ри Ми ли ца Кне же вић, Но-
ви ца Сте ва но вић, На да Ву чи ће вић Дрин ска и Жи ка То до ро-
вић. П. К.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јул 2013. 23

БРЕ СТАЧ

Сти гли па ке ти
Пен зи о не ри у Бре ста чу, се лу у пе ћи нач кој оп шти ни, до-

би ли су пре не ко ли ко да на по ру че не па ке те су хо ме сна тих
про из во да и ли сна тог
те ста. По че ло је да сти-
же и огрев но др во, ко је
ће от пла ћи ва ти у се дам
ме сеч них ра та.

– Па ке те ће мо пла ти ти
у три ра те, а за хва љу ју ћи
до број са рад њи са Оп-
штин ским удру же њем у
Пе ћин ци ма, мо же мо не-
ко ли ко пу та то ком го ди-
не по по вољ ним це на-
ма да ку пу је мо хра ну и

огрев – ре као је за на ше но ви не Жи ван Кр њу лац, пред сед ник
Ме сног удру же ња пен зи о не ра у Бре ста чу.

У том ме сту ме ђу 900 ста нов ни ка жи ви и 80 пен зи о не ра,
ко ји се углав ном ба ве по љо при вре дом. Ин те ре сант но је да је
ту и де се так оних ко ји су се по сле пен зи о ни са ња пре се ли ли
из гра да у по ро дич не ку ће на се лу.

Ка да ни су у сво јим ба шта ма и на њи ва ма, нај ста ри ји Бре-
ста ча ни ко ри сте про сто ри ју на ме ње ну пен зи о не ри ма за оку-
пља ње. Д. Р.

ЗА ЈЕ ЧАР

Да се не за бо ра ви...
На два де се тим су сре ти ма бо ра ца, пен зи о не ра и омла ди не

„Бе ли брег 2013” ко ји су одр жа ни по след њег јун ског да на на
Бе лом бре гу уче ство ва ло је ви ше од 300 гра ђа на, ка ко са под-
руч ја гра да За је ча ра, та ко и из Кња жев ца, Бо љев ца, Со ко ба-

ње, Бо ра и Не го ти на, Ни ша и Пи ро та. Под се ћа ње на одр жа ва-
ње сед ни це Окру жног ко ми те та КПЈ за Ти моч ку кра ји ну (пре
72 го ди не) у ви но гра дар ској ку ћи ци Ра до ми ра Ва си ље ви ћа
из нео је Дра го љуб Ни ко лић Ки син џер, пред сед ник Град ског
од бо ра и члан Ре пу блич ког од бо ра СУБ НОР-а Ср би је. По сле
по ла га ња ве на ца и цве ћа на спо мен-ку ћу, из ве ден је кра ћи
кул тур но-умет нич ки про грам чла но ва КУД-а „Ни ко ла Па шић” 
под вођ ством Ва лен ти не Јо ва но вић из За је ча ра. За вр шни део
ових су сре та одр жан је у До му из ви ђа ча у За је ча ру на Кра ље-
ви ци где су уз му зи ку ево ци ра не успо ме не Дра го љу ба Ари за-
но ви ћа, но си о ца Пар ти зан ске спо ме ни це 1941. М. С.

МУ ЖЉА

Ру ком пле те 
као на ма ши ни

Чи ка Пи шта, ка ко и дан-да нас зо ву Иштва на Ма ри ја (80) из 
Му жље, још из ме ђу пе де се те и ше зде се те го ди не про шлог 
ве ка по чео је да на ба вља ма те ри јал, пра ву прав ца ту те ле ћу 
ко жу, и за по чео да пле те би че ве. Би ло је то вре ме кад су сви у 
око ли ни чу ва ли сто ку и би че ви су им би ли по треб ни.

Ме ђу тим, уско ро од тог по сла ви ше ни је мо гло до бро да се 
жи ви, па је чи ка Пи шта оти шао на рад у ино стран ство, тач-
ни је у Беч.

По сле за слу же не пен зи је вра тио се ку ћи, у се ло по ред ре-
чи це Бе ге ја, где су му и де ца, а сло бод но вре ме и да нас ко ри-
сти да пра ви оне пра ве би че ве ко ји су се не ка да ко ри сти ли. 
Да нас чи ка Пи шта ура ди за успо ме ну по не ки бич, да се но ве 
ге не ра ци је се ћа ју ка ко су не ка да из гле да ли, а ти би че ви су 
пра ви ба нат ски су ве нир. И. П.

СВР ЉИГ

Ри бо ло вач ки куп 
Вла де учи те ља

У ор га ни за ци ји спорт ских ри бо ло ва ца „Ти мок” Свр љиг, 19. 
ју на одр жан је ме мо ри јал ни ри бо ло вач ки „Куп Вла де учи-
те ља”. На пи сти, на Свр љи шком Ти мо ку по ја ви ло се де се так 
пен зи о не ра ри ба ра, ме ђу њи ма јед на да ма. Пр во ме сто у ди-
сци пли ни лов ри бе уди цом на пло вак осво јио је Са ша Сте вић, 
дру го Дра ган Мар ко вић и тре ће Бо ри во је Ив ко вић. Њи ма је 
Ми лан То шић, пред сед ник ор га ни за ци је спорт ских ри бо ло-
ва ца, уру чио пе ха ре и ме да ље, а по себ но при зна ње Сев ди ји 
Ив ко вић, је ди ној же ни ри бо лов цу на овом ку пу.  

Ово так ми че ње је, ина че, по све ће но пре ми ну лом учи те љу 
Вла ди Јо ва но ви ћу, пен зи о не ру, стра сном ри бо лов цу и осни-
ва чу ри бо ло вач ког удру же ња у Свр љи гу. С. Ђ.
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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

Ка да се гле да ху ма ност и не ху ма ност, прав да 
и не прав да, ре ал но и не ре ал но, за ви сно ко и са 
ко је по зи ци је по сма тра ње му све од го ва ра. По-
вод за ова кво раз ми шља ње је по моћ (три на е ста 
пен зи ја) пен зи о не ри ма са нај ни жим пен зи ја ма.

Иде ја и ре а ли за ци ја за сва ку по хва лу. Ме ђу-
тим, на чин и ме ри ла су у нај ма њу ру ку чуд ни. 
Сви пен зи о не ри са ни ским пен зи ја ма свр ста ни 
су у исти кош. Та ко је до шло до то га КО ИМА ДАЈ 
МУ ЈОШ. При спро во ђе њу ове ак ци је и до но-
ше њу ове од лу ке ис па да да сви пен зи о не ри са 
ни ским пен зи ја ма жи ве са ми и ис кљу чи во од те 
сво је ма ле пен зи је. Искре но ре че но, ве ли ки је 
број та квих, али је и ве ли ки број оних чи ји брач-
ни друг мо жда чак има на ци о нал ну пен зи ју или 
ви со ка при ма ња, или ума ју де цу са до брим пла-
та ма. Где је ту ху ма ност, ре ал ност и пра вич ност?

По мом раз ми шља њу и не кој ло ги ци, то се мо-
ра ре ви ди ра ти и до не ти дру га уред ба по ко јој би 
по моћ до би ли они ко ји за и ста са мо од пен зи је 
жи ве. Та ко би сред ства, а ко ја ни су ма ла, мо гла да 

се рас по де ле на оне ко ји ма су ствар но пре ко по-
треб на.

Раз лог мог ре а го ва ња нису љу бо мо ра ни за вист.
По зна јем чо ве ка ко ји има пен зи ју као и ја, а ње го-
ва су пру га има ми ни мал ну, али та ко ђе по зна јем и
осо бе ко је за и ста жи ве са ме и од те ми ни мал не
пен зи је. Тај брач ни пар ко ји при ма по моћ у Бе о-
гра ду има ви ше ста но ва и ку ћу у близини Бе о гра-
да. Еви дент но је да при од лу чи ва њу ни је тра же но
имо вин ско ста ње ни нов ча на при ма ња брач ног
дру га. По ово ме до ђе да су сви исти: они ко ји жи-
ве у ви ла ма и они у шах то ви ма, они чи ји је пи јац
кон теј нер и они ко ји ку пу ју де ли ка тес, они ко ји за
од мор би ра ју лук су зне де сти на ци је и они ко ји не-
ма ју во де да пи ју а ка мо ли да се оку па ју.

То је на ша ствар ност и ре ал ност и све смо то
ми љу ди на пра ви ли. Ми слим да је вре ме да се
то ис пра ви и по моћ до де ли оним ко ји ма је и
нај по треб ни ја.

Ми лан Ра до са вље вић,

Бе о град

Ху ма ност или не ху ма ност

Дефицит у осигурању 
за случај болести

Тешко до социјалне помоћи

Од по чет ка кри зе, од ју ла 1931.
го ди не, од ре ђе не су ад ми ни стра-
тив не ме ре за по бољ ша ње фи нан-
сиј ског ста ња оси гу ра ња. Од ре ђе на
је нај ви ша штед ња на управ ним
тро шко ви ма, сни же не су при на-
дле жно сти на ме ште ни ка и ле ка ра
– чи нов ни ка, за бра ње но је по пу ња-
ва ње упра жње них слу жбе нич ких ме-
ста, ко нач но је од ре ђе на и ре дук ци-
ја на ме ште ни ка ко јом при го дом је
ре ду ци ра но пре ко 250 слу жбе ни ка

Сре ди шњег уре да и ње го вих ме сних 
ор га на. Све те ад ми ни стра тив не 
ме ре, ипак, ни су до ста ја ле да по-
пра ве фи нан сиј ско ста ње рад нич-
ког оси гу ра ња, за пра во гра не оси гу-
ра ња за слу чај бо ле сти, па је сто га 
за са на ци ју тог ста ња тре ба ло по-
се ћи и за да љим ме ра ма.

(Из ве штај о по сло ва њу за 

1935. го ди ну, Сре ди шњи уред 

за оси гу ра ње рад ни ка, За греб, 

1935)

Тре нут но у Ср би ји жи ви 264.504
нај си ро ма шни јих гра ђа на ко ји при-
ма ју нов ча ну со ци јал ну по моћ др жа-
ве, од ко јих је са мо 8.765 ста ри јих од
65 го ди на. Да би се ово пра во оства-
ри ло по треб но је под не ти из ме ђу 12
и 20 до ку ме на та. Пре ма ис тра жи ва њу
Удру же ња гра ђа на Сна га при ја тељ-
ства – Amyti ве за ном за спро во ђе ње
За ко на о со ци јал ној за шти ти, са мо 0,8
од сто ста ри јих је су ко ри сни ци нов ча-
не со ци јал не по мо ћи, а нај ве ћи број
њих су или са ми, или жи ве у до мо ви-
ма за сме штај ста рих ли ца. Про це њу је
се и да око 100.000 нај си ро ма шни јих,
пре те жно из се о ских сре ди на, ни је ни

по ку ша ло да до би је нов ча ну по моћ.
Ве ћи ни ста рих је те шко да оства ре

пра во на со ци јал ну по моћ и за то што
би тре ба ло да ту же сво је срод ни ке,
од но сно да цен тру за со ци јал ни рад
под не су по твр ду ко јом се до ка зу је да
су по кре ну ли по сту пак про тив сво-
јих нај бли жих ко ји их не из др жа ва ју.
У ис тра жи ва њу је та ко ђе на ве де но
да про блем при оства ри ва њу пра ва
на нов ча ну со ци јал ну по моћ пред ста-
вља и од ред ба да они ко ји оства ру ју
то пра во не сме ју по се до ва ти ви ше од
јед ног хек та ра зе мље, иако ста ри љу-
ди нај че шће ни су у мо гућ но сти да ту
зе мљу об ра ђу ју. Ј. О.
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
Д. Го лу бо вић, Кња же вац: Мо лим Вас за ин фор ма ци ју ка-

да по си ли за ко на мо рам да идем у пен зи ју. На и ме, у ју ну 

2014. го ди не пу ним 40 го ди на рад ног ста жа и 64 го ди не 

жи во та. Да ли сам по за ко ну оба ве зан да идем у пен зи ју ка да 

на пу ним 40 го ди на ста жа или мо гу да ра дим до на вр ше них 

65 го ди на жи во та?

?
Ста ни ша Ђор ђе вић: Оства рио сам ста ро сну пен зи ју (ша-

љем Вам фо то ко пи ју ре ше ња), али из јед не фир ме у ко јој

сам ра дио имам при знат рад ни стаж али не мам по дат ке о

за ра да ма на го ди шњем ни воу. Ме не ин те ре су је да ли ми је то

ура чу на то у ис пла ту пен зи је или ни је. Ко ме би тре ба ло да се

обра тим и шта да ура дим?

Од го вор: Ако Вам је ре ше ње
о ста ро сној пен зи ји из 2009. го-
ди не је ди но ре ше ње о пен зи ји
ко је има те, оно је при вре ме но
због ста жа ко ји је при знат ре-
ше њем о по ве зи ва њу ста жа
из 2008. го ди не. То прак тич но
зна чи да Вам ни је при знат стаж
за ко ји има те ре ше ње да је по-
ве зан у тра ја њу од 4 го ди не, 2
ме се ца и 16 да на. Оно што је по-
треб но да ура ди те, с об зи ром

да ни је до не то ко нач но ре ше ње
о пен зи о ни са њу, је сте да Вам се
утвр ди у стаж оси гу ра ња на ве-
де ни стаж, по ве зан ре ше њем
из 2008. го ди не, као и да Вам се
утвр ди нов из нос ста ро сне пен-
зи је. Овај стаж по ду жи ни ни је
за не мар љив, али тре ба има ти у
ви ду да се стаж по ве зу је на нај-
ни жу осно ви цу оси гу ра ња, па
не тре ба оче ки ва ти знат но ве ћи
из нос пен зи је.

Рад ни од нос до 65. го ди не

Од го вор: Пре ма За ко ну о 
ра ду, рад ни од нос се пре ки да 
по си ли за ко на ка да рад ник 
на вр ши 65 го ди на жи во та, што 
ва жи за оба по ла, као и нај ма-
ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
Ме ђу тим, уко ли ко по сло да вац 
сма тра да је од ре ђе ни рад ник 
и да ље по тре бан на свом по-
слу, мо же да се спо ра зу ме са 

њим да му се про ду жи рад ни 
од нос, сход но чл. 175 За ко на 
о ра ду. Све ово го во ри да Ви, 
без об зи ра на то што ће те сле-
де ће го ди не ис пу ни ти услов 
за од ла зак у ста ро сну пен зи ју, 
не ће те мо ра ти да рас ки не те 
рад ни од нос, већ мо же те на-
ста ви ти да ра ди те до сво је 65. 
го ди не.

Вр ста пра ва утвр ђе на ре ше њем

?
М. Ерк ман, Су бо ти ца: С об зи ром на то да сам 2002. го ди-

не има ла пре кид ста жа у тра ја њу од три ме се ца, а да сам

за то вре ме при ма ла на кна ду са тр жи шта ра да, ин те ре су је

ме да ли се тај пе ри од при зна је као стаж оси гу ра ња?

Од го вор: Код На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње по сто-
ји ви ше вр ста пра ва ко ја мо же-
те оства ри ти за вре ме не за по-
сле но сти. О вр сти пра ва Ви сте 
сва ка ко оба ве ште ни ре ше њем 
ко је сте до би ли од На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње. Ка ко 
сте би ли ко ри сник на кна де у 
тра ја њу од три ме се ца, мо гу ће 
је да сте има ли са мо пра во на 
на кна ду без при зна ва ња ста жа 

за тај пе ри од, а мо гу ће је да Вам
је за то вре ме при знат и стаж
оси гу ра ња ко ји се по про то ку
овог вре ме на оба ве зно упи су-
је у рад ну књи жи цу. Да ли Вам
је при знат стаж или не, ви ди се
у ре ше њу На ци о нал не слу жбе,
као и из рад не књи жи це. Ако
Вам стаж ни је упи сан у рад ну
књи жи цу, нај ве ро ват ни је је да
Вам је при зна то са мо пра во на
на кна ду.

?
Зла тин ка Илић, Но ви Бе о град: Опе ри са ла сам кич му 2012.

го ди не и на кон то га по ста ла сам не по крет на, не мо гу ни-

шта са ма да ура дим. Пен зи ја ми је око 13.000 ди на ра и ни-

сам у мо гућ но сти да пла ћам не ко га да ми по ма же. Иза бра ни

ле кар не ће да ми пот пи ше пред лог за ту ђу по моћ и не гу твр-

де ћи да ми то по пра вил ни ку не при па да. Мо лим Вас да ми од-

го во ри те ко ја су мо ја пра ва и ко ме да се обра тим.

По ве зи ва ње ста жа

Пра во на ста ро сну пен зи ју

?
Ж. Ми ро са вић, Ча чак: Имам оште ћен слух и го вор од ро-

ђе ња и по ха ђао сам основ но и сред ње обра зо ва ње у шко-

ли за глу во не ме. За сно вао сам рад ни од нос 1972. го ди не и 

ра дио све до 2003. го ди не. Као тех но ло шки ви шак био сам на 

тр жи шту ра да до 2004. го ди не, уз но вач ну на кна ду. Од 17. 8. 

2011. го ди не ра дим код при ват ног по сло дав ца уз суб вен ци ју 

тр жи шта ра да као фи зич ки рад ник. Ка ко сам већ јед ном од би-

јен за пен зи ју, да ли ми мо же те ре ћи ка да ис пу ња вам усло ве 

за ста ро сну пен зи ју?

Од го вор: Ва ма је 2008. го ди-
не до не то ре ше ње, ко јим Вам 
ни је при зна то пра во на ста ро-
сну пен зи ју јер не ис пу ња ва те 
усло ве про пи са не За ко ном о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу. Овим ре ше њем је пра-
вил но утвр ђен Ваш рад ни стаж 
ко ји из но си 31 го ди ну, 11 ме се-
ци и 3 да на. До бро је да сте се 

у ме ђу вре ме ну ипак по но во за-
по сли ли, јер пра во на ста ро сну 
пен зи ју не мо же те оства ри ти 
пре 65. го ди не жи во та, а ро ђе ни 
сте 1954. го ди не. Бе не фи ци ра ни 
рад ни стаж по осно ву те ле сног 
оште ће ња ко је има те, тек је од 
2001. го ди не утвр ђе н у ви си ни 
од 70 од сто, по што је услов да 
се вре ме про ве де но на ра ду са 

Ту ђа по моћ и не га

Од го вор: За под но ше ње зах-
те ва за оства ри ва ње пра ва на
на кна ду по осно ву по тре бе за
ту ђом по мо ћи и не гом ни је уоп-
ште по тре бан пред лог ле ка ра,
до во љан је зах тев и од го ва ра-
ју ћа ме ди цин ска до ку мен та ци-
ја ко ја ће до ку мен то ва ти Ва ше
здрав стве но ста ње. Пре ма то-

ме, ако сма тра те да ис пу ња ва-
те за ко ном про пи са не усло ве,
тј. ако сте по ста ли не по крет ни,
сло бод но под не си те зах тев. На
оце ну ор га на ве шта че ња да ли
Вам је нео п ход на по моћ и не га
ути че ис кљу чи во Ва ше здрав-
стве но ста ње, а не и Ва ша ма те-
ри јал на си ту а ци ја.

овим оште ће њем ра чу на као
стаж са уве ћа ним тра ја њем. Ка-
ко има те пра зни ну у ста жу ко ји
се мо же бе не фи ци ра ти од 2003.
до 2011. го ди не, са мо ако бу де-
те ра ди ли у кон ти ну и те ту до 65.
го ди не мо ћи ће те да оства ри те
ми ни мум 10 го ди на рад ног ста-

жа, што је ми ни мум да би се при-
знао бе не фи ци ра ни рад ни стаж,
не ра чу на ју ћи вре ме про ве де но
на бо ло ва њу. Ово све под прет-
по став ком да се про пи си из ПИО
не про ме не, са 65 го ди на жи во та
ће те мо ћи да оства ри те пра во
на ста ро сну пен зи ју.
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СКАНДИНАВКА

Во да
Кад год по ми слим на хра ну, по ђе ми во да на уста.

Је ди но њу и кон зу ми рам.

При пи то мља ва мо ди вље де по ни је. Сло бод но се при-
бли жа ва ју цен тру гра да.

Ако би смо сви би ли под јед на ко бо га ти, не би смо

има ли на чи ји ра чун да се и да ље бо га ти мо.

Ра дом ни сам ус пео да стек нем ни рад не на ви ке.

Рад ни ци су се не кад бо ри ли да фа бри ке бу ду њи-

хо ве, а са да су по че ли да за у зи ма ју и фа брич ке

управ не про сто ри је.

Еруп ци ја вул ка на мо же у све ту да оме те и ва зду шни
са о бра ћај, а код нас ни еруп ци ја не за до вољ ства гра ђа на
ни ко ме не сме та.

Иако све ду бље то не мо, па мет ни и да ље по пу шта-

ју.

Оче ви ну рас про да је мо, ма тер њи је зик за бо ра ва ља-
мо... Нео п те ре ће ни про шло шћу, гле да мо са мо у бу дућ-
ност.

Окре нуо сам се се би и ни ког ни сам ви део.

На мла ди ма свет оста је. За то на пу шта ју отаџ би ну.

Ту ђе нам је увек бо ље. Сем гре ша ка – у њи ма смо

ори ги нал ни.

Ми лен Ми ли во је вић

М
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ак
ов

и ћ
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Мо лим за реч
Бо рим се сам са со бом, али то по ста је не рав но прав на бор-

ба.

Мла ди не зна ју шта ће са со бом. И на гугл су већ огу гла ли.
Учи те љи це, знам ја да су два и два че ти ри, али ре као сам

три, због штед ње.

Ми о бо љем стан дар ду мо же мо са мо да ма шта мо. То је на ша
ре ал ност.

Ни сам осе тио не ста ши цу ле ко ва. Бе лог лу ка на пи ја ци има

ко ли ко ти ду ша же ли.

Уби ме ди ле ма: пла ни на или мо ре. Сре ћа што не мам па ра за
ле то ва ње.

Шта вре ди што ми слим по зи тив но кад ми је у џе пу стал но

ми нус.

Де јан Па та ко вић

Ле ко ви те ми сли
Од ра да се ни ко ни је ис тро шио. Већ од пи ја це.
При че о бо љој про из вод њи код нас су по ста ле –бај ке.

Не мо же мо бр зо, ни аутом ни пе ши це, у Евро пу. Пу те ви су тр-
но ви ти!

Кри ви цу смо из ми сли ли. Сад са мо да на ђе мо ко ме да је

при ле пи мо.

Ко пре пен зи ји, пре је и по тро ши.
На род не мо ра баш све да зна. За што да му ра сте при ти-

сак.

Но вац је као сун це. Пе че кад га не маш, пе че кад га имаш.
Не тре ба ви ше да пи је мо. Крај ње је вре ме да се отре зни-

мо.

Ду шан Стар че вић

Да ли сте зна ли ...
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– да је нај ко мер ци-

 јал ни ји филм у исто ри ји 

ове ин ду стри је, по ра чу-

– да су ко ри сни ци сај та IMDB – нај ве ће ин тер нет ба зе фил-

на њу ко је узи ма у об зир 

мо ва, за нај бо љи филм свих вре ме на иза бра ли „Бек ство из 

ин фла ци ју, и да ље „Про-

” Шо шен ка”? За њим сле де „Кум I” и „Кум II”, „Пет па рач ке при че” 

ху ја ло са ви хо ром” из 1939. го ди не ко ји је, при ла го ђе но ин-

и „До бар, лош, зао”. На пр ва три ме ста ли сте нај бо љих фил мо-

ва Аме рич ког филм ског ин сти ту та на ла зе се „Гра ђа нин Кејн”, 

„Кум I” и „Ка за блан ка”.

мјузикл „Моје песме, моји снови” са 1,14 милијарди долара.

фл ацији, само о д биос ко пских  улазница зарадио више  од 1,6 

 милиј арди до лара?  За њим следе „ Ра тов и звезда IV” са 1,42 и милиј арди до лара?  За њим следе „ Ра тов и звезда IV” са 1,42 и 

– да је Су пер мен, 
не сум њи во нај-

ве ћи ика да из ми-

шљен су пер хе рој, 

– да је ово го ди шње Ди-

– да су ко-

зни је во оства ре ње „Оз, 

 ри сни ци сај та 

ве ли ки и моћ ни”, ко ји је 

IMDB би ра ли и 

не дав но сти гао и у на ше 

нај бо љи срп-

би о ско пе, са бу џе том од 

ски филм свих 

325 ми ли о на до ла ра ве-

 вре ме на и да је 

ро ват но нај ску пљи филм 

нај ви ше гла со-

у исто ри ји ки не ма то гра фи је? И до са да су пр во ме сто на ли-

ва до био „Бал кан ски шпи јун”? Дру ги на ли сти је филм „На ци-

сти нај ску пљих др жа ла два фил ма из ове ком па ни је – „Пи ра-

про шлог ме се ца 
„на пу нио” се дам-
де сет пет го ди на? 
Овај да тум обе ле жен је те мат ским за ба ва ма у це лом све ту ка-
ко би чу ве ни стрип ју нак сти гао и до но вих ге не ра ци ја пу бли-
ке. Су пер мен, чи ји су твор ци аме рич ки цр та чи Џе ри Си гел и 
Џо Шу стер, по ја вио се на на слов ној стра ни ча со пи са „Ac tion 
Co mics” број 1 у ју ну 1938. и убр зо до спео и у оста ле ме ди је – 
на ра дио, филм и те ле ви зи ју.

ти са Ка ри ба – на кра ју све та” из 2007. и „Џон Кар тер” из 2012. 
го ди не. Оба су ко шта ла по 300 ми ли о на до ла ра.

љи во ле то ’68”.

о нал на кла са”, а сле де „Ма ра тон ци”, „Ко то та мо пе ва” и „Вар-


