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Пре ми је ра не сва ки да шње пред ста ве„Го спо-
ђе”, у ко јој на сту па ју ис кљу чи во да ме ста ри је
од 59 го ди на ко је не ма ју ни ка кво прет ход но

сцен ско ис ку ство, одр жа на је 15. мар та у На род ном
по зо ри шту, а за тим је пу бли ка има ла при ли ку да је
ви ди у Ма дле ни ја ну му 6. апри ла.

Пред ста ва „Го спо ђе” на ста ла је као део ме ђу на-
род ног про јек та „One night show” у ко јем су по ред
Ср би је уче ство ва ли и умет ни ци из Пољ ске, Ју жне
Ко ре је и Ве ли ке Бри та ни је. За ре жи ју и текст би-
ла је за ду же на Да ра де Лу ка, а ко ре о граф Алек-
сан дар Илић, као и ауто ри из оста ле три зе мље,
ма ги стар је пле сног те а тра и ко ре о гра фи је Ла бан
кон зер ва то ри ју ма из Лон до на.

О пред ста ви и пр вим ути сци ма раз го ва ра ли
смо са јед ном од уче сни ца, го спо ђом Љи ља ном
Мла де но вић.

– На ауди ци ју за ову пред ста ву оти шла сам пот-
пу но не спрем на и ни сам зна ла шта да оче ку јем.
Је ди ни услов је био да смо ста ри је да ме. За да так
на ауди ци ји био је да сва ка же на се бе пред ста ви,
и на кра ју су при ми ли свих нас 10 ко је смо до шле.
Јер, под ра зу ме ва ло се да је сва ка од нас, ко ја се
у овим го ди на ма уоп ште усу ди ла да се по ја ви на
ауди ци ји, сво ја лич ност, да је про шла ве ли ки жи-
вот ни пут и да има од ре ђе на ис ку ства и ин те ре-
со ва ња. Ка да су про бе већ по че ле, оста ло је нас
осам и за и ста смо то ли ко мно го ра ди ли да ја још
не мо гу да се опо ра вим од то га – са оду ше вље-
њем при ча Љи ља на Мла де но вић.

Иако уско ро пу ни 70 го ди на, ка ко ка же, пу на
је енер ги је, агил на, по крет на, во ли љу де и жи вот,
по ха ђа ла је кур се ве ке ра ми ке, сли ка ња, ре дов но
по се ћу је му зе је и из ло жбе, во ли да чи та, а о све-
му оно ме што до жи ви, во ли не што и да за пи ше.

– Ако има те и ср це и ду шу и во љу, а вре ме на у
овим го ди на ма сва ка ко има те, мо же те за и ста мно-
го то га се би да при у шти те, по го то во ов де у Бе о гра-
ду, али љу ди то не схва та ју. Ка жу ми да је про сто

не ве ро ват но ко ли ко по зи тив но де лу јем на дру ге 
љу де и да им улеп шам дан ка да ме ви де. За и ста ме 
во ле, ваљ да и за то што сам увек на сме ја на, иако ми 
ни је увек баш све по та ман, али кад иза ђем, оста вим 
сво је про бле ме у ку ћи – ка же го спо ђа Љи ља на.

На кон пре ми је ре „Го спо ђа” у На род ном по зо-
ри шту и на сту па у Ма дле ни ја ну му, у пла ну је још 
из во ђе ња у ма ју.

– Тре ба ло би да опет има мо на ступ у ма ју, а на 
пре ми је ри у На род ном по зо ри шту и ка сни је у 
Ма дле ни ја ну му је би ло див но. Не мо же те да за-
ми сли те ко ли ко су то дво је мла дих љу ди, Алек-
сан дар Илић и Да ра де Лу ка, ус пе ли кроз нас да 
љу де учи не срећ ним. На кон из во ђе ња су нам 
при ла зи ли не по зна ти љу ди да че сти та ју, да ка жу 
ка ко су про ве ли див но ве че. Има ту и сет них мо-
ме на та, а има и ду хо ви тих, све из жи во та. Ни јед-

на од нас осам ни је глу ми ца, али нас је ре ди тељ-
ка од лич но про сту ди ра ла и сва кој је да ла лик из 
ко га ће нај бо ље из ву ћи оно што има – об ја шња-
ва Љи ља на Мла де но вић.

Нај ста ри ја „го спо ђа” има 79, а нај мла ђа 59 го-
ди на.

– Без об зи ра на го ди не, ја ко смо ви тал не и пу-
не енер ги је, и див но смо се дру жи ле, што и је сте 
су шти на. Про бе су не ка да тра ја ле и ви ше од два 
са та, уз са мо пет ми ну та па у зе. И ре ди тељ ка и ко-
ре о граф су нам ре кли да би те шко и про фе си о-
нал ци из др жа ли два ме се ца сва ко днев них про ба 
и то ли ко ра да. Ово је за и ста из у зет но ис ку ство, 
али ни је би ло уоп ште јед но став но са 69 го ди на 
ста ти пр ви пут на сце ну, и то На род ног по зо ри-
шта. Има ла сам то ли ку тре му да сам ми сли ла да 
ће ср це да ми ис ко чи. Ле по је то све до жи ве ти, 
али у овим го ди на ма те шко да бих се усу ди ла још 
не што у том сти лу опет да по же лим – ка же нам 
кроз осмех го спо ђа Љи ља на, али има ју ћи у ви-
ду ње ну ве ли ку енер ги ју, ни је баш ус пе ла да нас 
убе ди у то. В. Ка дић

2 30. април 2014. 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

ТЕММА БРОЈА: У РФ ПИО завршена провера за ссистеме
уупправљања квалитетом и безбедношћу инффоормација; 
кконачна  потврда о добијању сертификата
очекује се за месец дана

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLV  БРОЈ 5  ББЕЕОГРАД, 30. АПРИЛ 2014. ИЗЛАЗИ ЈЕДНОМ МЕСЕЧНО

УСПЕ ШНА СЕР ТИ ФИ КА ЦИ О НА УСПЕ ШНА СЕР ТИ ФИ КА ЦИ О НА 
ПРО ВЕ РАПРО ВЕ РА

ПЛЕ СНИ ТЕ А ТАР „ГО СПО ЂЕ”

Је дин стве ни пер фор манс 

зре ло сти и ис ку ства
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Од 7. до 16. апри ла у Ре пу-
блич ком фон ду ПИО тим 
сер ти фи ка ци о ног те ла 

SGS д.о.о. оба вио је про ве ру си-
сте ма упра вља ња ква ли те том 
(ISO 9001:2008) и сер ти фи ка ци о ну 

оце ну за си стем упра вља ња без-
бед но шћу ин фор ма ци ја (ISO/IEC 
27001:2005). Про ве ра за стан дард 
ква ли те та тра ја ла је до 10. апри ла, 
а оба вље на је у Ди рек ци ји Фон да 
у Бе о гра ду, у фи ли ја ла ма у Бач кој 
Па лан ци, Кра гу јев цу, Вр ба су, За-
је ча ру, Ва ље ву, Бо ру и у Слу жби 1 
Фи ли ја ле за град Бе о град. Оце на 
за стан дард без бед но сти ин фор-
ма ци ја је до 16. апри ла спро ве-
де на у Ди рек ци ји Фон да ПИО, 
Ди рек ци ји По кра јин ског фон да и 
фи ли ја ла ма Бе о град, Срем ска Ми-
тро ви ца, Сме де ре во, По жа ре вац, 
Пан че во, Вр шац.

Пре ма ре чи ма Ма ри је Бал-
тић, во ђе Опе ра тив ног ти ма 
Про јек та им пле мен та ци је и 
еду ка ци је за по сле них за при-
ме ну ових стан дар да, ци ље ви 
про ве ре би ли су да се по твр-
ди да су си сте ми упра вља ња у 
са гла сно сти са свим зах те ви ма 
стан дар да ISO 9001:2008 и ISO/
IEC 27001:2005, да је ор га ни-
за ци ја ефек тив но при ме ни ла 

пла ни ра не си сте ме упра вља-
ња, као и да су си сте ми упра-
вља ња ква ли те том и без бед-
но сти ин фор ма ци ја спо соб ни 
за по сти за ње ци ље ва про ис те-
клих из по ли ти ке ква ли те та.

– Фонд је нај пре до био пре-
по ру ку за сер ти фи ка ци ју си сте-
ма ква ли те та пре ма зах те ви ма 
ISO 9001:2008, и оче ку је се од го-
вор о де фи ни тив ном до би ја њу 

сер ти фи ка та из цен тра ле SGS
у Швај цар ској. Са ма про це ду-
ра до би ја ња сер ти фи ка та тра је
око ме сец да на. Сер ти фи кат ва-
жи три го ди не, а у на ред не две
го ди не ра де се над зор не про ве-

ре си сте ма ква ли те та – ис ти че
Ма ри ја Бал тић.

Во ђа Опе ра тив ног ти ма на во ди
да је у то ку оце не за стан дард без-
бед но сти ин фор ма ци ја кон ста то-

ва но пет не у са гла ше но сти, ко је
ће у на ред ном пе ри о ду би ти от-
кло ње не, али је кроз про цес про-
ве ре си стем упра вља ња по ка зао
пот пу ну уса гла ше ност са зах те ви-
ма про ве ра ва ног стан дар да.

Коначна по твр да SGS у Ве ли-
кој Бри та ни ји о до би ја њу сер-
ти фи ка та за стан дард ISO/IEC
27001:2005 оче ку је се та ко ђе за
ме сец да на, ко ли ко тра је про-
це ду ра сер ти фи ка ци је. И за овај
стан дард сер ти фи кат ва жи три
го ди не, а у на ред не две го ди не
ра де се над зор не про ве ре си сте-
ма без бед но сти ин фор ма ци ја.

У на ред ном пе ри о ду, пре ма ре-
чи ма Ма ри је Бал тић, на ста ви ће се
са ин тен зив ним ак тив но сти ма на
обез бе ђи ва њу при ме не, на са мој
при ме ни и на одр жа ва њу и раз-
во ју си сте ма ква ли те та и без бед-
но сти ин фор ма ци ја, ка ко би се
спрем но до че ка ла над зор на про-
ве ра по чет ком сле де ће го ди не. С
пред став ни ком ру ко вод ства за
ква ли тет и пред став ни ком ру ко-
вод ства за без бед ност ин фор ма-
ци ја раз го ва ра ће се о пла но ви ма
за да ље ак тив но сти и по сту па ње
по пре по ру ка ма сер ти фи ка ци о-
ног те ла SGS за уна пре ђе ње си-
сте ма. Је ле на Оцић

Стал но уна пре ђе ње
по сло ва ња
У са вре ме ним усло ви ма по сло ва ња 
упра вља ње си сте мом ква ли те та и си-
сте мом без бед но сти ин фор ма ци ја јед но
је од нај ва жни јих пи та ња, и због то га је 
сер ти фи ка ци ја ве о ма зна чај на за Фонд 
ПИО. Нео п ход но је да ор га ни за ци је ра де
на уна пре ђе њу по сло ва ња јер се са мо
та ко мо же оства ри ти ду го роч на одр-
жи вост, што, ка да је реч о ор га ни за ци ји
оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња као 
што је Фонд, има ши ри дру штве ни зна-
чај. Уосталом, ци ље ви стан дар ди за ци је 
и је су ра ци о нал но по сло ва ње, по сти за-
ње оп ште без бед но сти љу ди и ма те ри-
јал них до ба ра, као и за шти та ин те ре са 
оси гу ра ни ка и ко ри сни ка.

РФ ПИО  СИ СТЕ МИ УПРА ВЉА ЊА У СКЛА ДУ СА ЗАХ ТЕ ВИ МА СТАН ДАР ДА

Успе шна сер ти фи ка ци о на 
про ве ра

Провера обављена на више локација 

СиСииии ссссс стетеететеететем мм м м ммм уууупупупрара ввљаљааа њња а попооо кк кккк кка аа аааааззазазазазазаз ооо попот т пупу н ну у 
усуссса аглглллгллааа ашшшееш  н носостт
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У Са ве зу пен зи о не ра Бе о гра да одр жан
је, 24. апри ла, ко ме мо ра тив ни скуп по-
во дом смр ти др Јо ва на Кр ко ба би ћа, пот-
пред сед ни ка Вла де Ср би је и ми ни стра за
рад, за по шља ва ње и со ци јал ну по ли ти ку.
Јо ван Кр ко ба бић пре ми нуо је у 84. го ди-
ни. Ђу ро Пе рић, за ме ник пред сед ни ка
Са ве за пен зи о не ра Ср би је и пред сед ник
Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Бе о-
гра да, у опро штај ном го во ру ис та као је
да ће Са вез пен зи о не ра на ста ви ти сна-
жно и до след но да де лу је пу тем ко јим га
је во дио ду го го ди шњи пред сед ник.

Др Јо ван Кр ко ба бић ро ђен је 27. фе бру-
а ра 1930. го ди не у дал ма тин ском се лу Ко-
ља не (Хр ват ска). Основ ну шко лу је учио у

Кни ну. Ди пло ми рао је и ма ги стри рао на
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду,
где је од бра нио и док тор ску ди сер та ци ју
о ор га ни за ци ји си сте ма пен зиј ско-ин ва-
лид ског оси гу ра ња.

Ка ри је ру је за по чео пе де се тих го ди на
на Ин сти ту ту за ну кле ар не на у ке „Вин-
ча”. Од 1986. го ди не је ра дио у За јед ни-
ци пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња
зе мљо рад ни ка, у чи јем фор ми ра њу је и
уче ство вао.

Од 1995. го ди не био је члан и пред сед-
ник Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње, а 1996. је по стао пред сед ник
Са ве за пен зи о не ра Ср би је. Пар ти ју ује ди-
ње них пен зи о не ра Ср би је (ПУПС) фор ми-

рао је 2006. и иза бран је за ње ног пр вог 
пред сед ни ка 20. мар та 2006. го ди не

На пар ла мен тар не из бо ре у ма ју 2008. 
го ди не ПУПС је иза шао у ко а ли ци ји са 
СПС-ом и Је дин стве ном Ср би јом и до био 
пет по сла нич ких ман да та, а Јо ван Кр ко-
ба бић је иза бран за пот пред сед ни ка Вла-
де Ср би је 7. ју ла 2008. го ди не.

Спо мен-ме да љу од УН за из у зе тан до-
при нос раз во ју кул ту ре до био је 1988. го-
ди не. До бит ник је и Ор де на за слу га за на-
род, при зна ња Цр ве ног кр ста Ју го сла ви је, 
Пла ке те гра да Бе о гра да, Гра ма те СПЦ.

Јо ван Кр ко ба бић је био чест и до бро-
на ме ран са го вор ник „Гла са оси гу ра ни ка”.

Г. О.

На сед ни ци одр жа ној 31.
мар та ове го ди не чла но-
ви Управ ног од бо ра Ре-

пу блич ког фон да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње усво-
ји ли су Из ве штај о ре дов ном
по пи су имо ви не и оба ве за РФ
ПИО са ста њем на дан 31. де-
цем бра 2013. и Из ве штај о из вр-
ше њу пла на на бав ки РФ ПИО за
2013. го ди ну.

Ре до ван по пис имо ви не и
оба ве за Фон да на дан 31. 12.
2013. го ди не оба вљен је у скла-
ду са Пра вил ни ком о по пи су
имо ви не и оба ве за РФ ПИО. За
по пис у свим ор га ни за ци о ним
је ди ни ца ма Фон да обра зо ва но
је 40 ко ми си ја у ко ји ма је ан-
га жо ва но око 150 за по сле них.
По пис имо ви не и оба ве за оба-
вљен је у свим ор га ни за ци о ним
је ди ни ца ма у утвр ђе ним ро ко-
ви ма.

По пи сом је об у хва ће на це-
ло куп на имо ви на Фон да, ко ју
чи ни не фи нан сиј ска имо ви на у
стал ним сред стви ма у ви си ни
од 5,589 ми ли јар ди ди на ра и

фи нан сиј ска имо ви на (без ста-
ња на те ку ћим ра чу ни ма ор га-
ни за ци о них је ди ни ца Фон да) у 
ви си ни од 3,863 ми ли јар де ди-
на ра.

Ди рек тор Сек то ра за фи нан-
сиј ске по сло ве, Иван Ми мић, 
де таљ но је ин фор ми сао чла но-
ве Управ ног од бо ра о из вр ше-
ном по пи су имо ви не и оба ве за 
са ста њем на дан 31. 12. 2013. у 
РФ ПИО, са ком плет ном ана ли-

зом по зи ци ја оба ве за и по тра-
жи ва ња.

О из вр ше њу пла на на бав ки за 
про шлу го ди ну чла но ве Управ ног 
од бо ра из ве сти ла је Ло зи ца Кне-
же вић, за ме ни ца ди рек то ра Сек-
то ра за прав не и оп ште по сло ве.

На сед ни ци Управ ног од бо-
ра РФ ПИО усво јен је и пред лог 
уго во ра о по слов ној са рад њи 
Фон да, При вред ног дру штва 
„Зла тар” д.о.о. Но ва Ва рош и 

Ту ри стич ко-спорт ског цен тра 
„Зла тар” из Но ве Ва ро ши. Пре-
ма том уго во ру, РФ ПИО, као
вла сник објек та „Зла тар” на Зла-
та ру, дао је овај обје кат на ко ри-
шће ње Ту ри стич ко-спорт ском
цен тру „Зла тар” на шест ме се ци,
до 1. ок то бра 2014. го ди не. Ко-
ри сник – ТСЦ „Зла тар” оба ве зао
се да ће обје кат до ве сти у функ-
ци ју и оспо со би ти га за рад.

М. Ј.

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

Усво јен по пис имо ви не

ПО ВО ДОМ СМР ТИ ЈО ВА НА КР КО БА БИ ЋА, 
ПОТ ПРЕД СЕД НИ КА ВЛА ДЕ СР БИ ЈЕ И МИ НИ СТРА РА ДА, 
ЗА ПО ШЉА ВА ЊА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Ко ме мо ра тив ни скуп
у Са ве зу пен зи о не ра

Са сседедниницеце 
УпУпУ раррравногог оодбдбдд ороорораааа
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По сло дав ци су и ове, као 
и сва ке го ди не, би ли у 
оба ве зи да до по след њег 

да на апри ла пре да ју М-4 обра-
сце о ста жу, за ра да ма и пла ће-
ним до при но си ма за за по сле не 
за прет ход ну по слов ну го ди ну. 
При ја ве су под но си ли у фи ли-
ја ла ма, од но сно слу жба ма и ис-
по ста ва ма Ре пу блич ког фон да 
ПИО пре ма се ди шту фир ме, а 
не по што ва ње за кон ског ро ка 
сма тра се пре кр ша јем за ко ји су 
пред ви ђе не нов ча не ка зне од 
10.000 до 800.000 ди на ра за по-
сло дав ца, и од 2.500 до 50.000 
ди на ра за од го вор но ли це.

Ина че, 238.666 по сло да ва ца у 
Ср би ји је би ло у оба ве зи да за 
2012. го ди ну пре да обра сце за 
сво је рад ни ке, али је то учи ни ло 
све га 135.742 вла сни ка фир ми. 
То зна чи да по дат ке о ста жу, за-
ра да ма за по сле них и пла ће ним 
до при но си ма за сво је рад ни ке 
у 2012. го ди ни Фон ду ПИО ни је 
до ста ви ло 102.924 по сло да ва-
ца. Опо ме не су до са да упу ће-
не на адре се 4.462 не са ве сна 
вла сни ка пред у зе ћа, њих 2.997 
је по сле то га из вр ши ло сво ју 
оба ве зу, од но сно пре да ло М-4 
обра сце за за по сле не у сво јим 
фир ма ма, док се 1.465 по сло-
да ва ца оглу ши ло и на опо ме не. 
Про тив 180 оних ко ји ни на ко-
ји на чин ни су од ре а го ва ли на 
опо ме ну из Фон да под не те су 
пре кр шај не при ја ве.

До га ђа се, об ја шња ва ју над-
ле жни у Фон ду ПИО, и да је по-
сло да вац уред но упла тио до-
при но се за за по сле не, али ни је 
пре дао до каз о то ме, то јест М-4, 

та ко да у ма тич ној еви ден ци ји о 
то ме не по сто је по да ци. Иако је 
пре да ја обра за ца М-4 оба ве за 
ко ја по сло дав це че ка сва ке го-
ди не, увек је при су тан исти про-
блем: не пот пу на до ку мен та ци ја 
и не по што ва ње ро ко ва. Не а-
жур ност по сло да ва ца ка да се 
ра ди о еви ден ци ји о за ра да ма, 
ста жу и пла ће ним до при но си ма 
рад ни ка већ је по сло вич на, ма-
да су ови по да ци је ди ни на чин 
за оства ри ва ње пра ва за по сле-

них на за слу же ну пен зи ју. На и-
ме, до бро је по зна то да са мо са
ком пле ти ра ним обра сцем М-4
Фонд ПИО има тач ну еви ден-
ци ју о ста жу и пла ће ним до при-

но си ма за рад ни ке, та ко да је
по ме ну та не а жур ност по сло да-
ва ца нај че шћи раз лог због ко јег
ка сне ре ше ња о пен зи о ни са њу.

По љо при вред ни ци обра сце
М-4 не пре да ју за се бе сва ке
го ди не, већ се за њих они по пу-
ња ва ју пре од ла ска у пен зи ју.

Тре ба под се ти ти да по след-
њих го ди на, кон крет но од апри-
ла 2010, пре ли ми нар ну кон тро-
лу М-4 обра за ца, с по да ци ма о
за ра да ма и ста жу за по сле них у

прет ход ној го ди ни, по сло дав-
ци мо гу да оба ве и елек трон-
ски, од но сно пре ко сај та Фон да
ПИО www.pio.rs. У по ступ ку ове
пре ли ми нар не кон тро ле М-4
обра за ца си стем ауто мат ски
про ве ра ва по дат ке и ука зу је на
гре шке. На кон та кве про ве ре
по сло да вац мо же да бу де си гу-
ран да су при пре мље ни обра-
сци ис прав ни и да не ће би ти
вра ћен са шал те ра Фон да ка да
их до ста ви у штам па ној фор-
ми или на ди ске ти или CD-у. На
овај на чин по сло дав ци мо гу са-
мо јед ним до ла ском да за вр ше
сво је го ди шње оба ве зе пре ма
Фон ду ко је се ти чу до ста ве по-
да та ка о упла ће ним до при но-
си ма за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње.

Од апри ла 2010. го ди не, ка да
је ова мо гућ ност уве де на, до да-
нас из вр ше на је укуп но 20.901
про ве ра М-4 фај ло ва пре ко веб
пор та ла РФ ПИО, док је 43.594
по је дин ца ис ко ри сти ло мо гућ-
ност да на шал те ру Фон да ПИО
до би је соп стве ну при ступ ну
ши фру (пин код), ка ко би са ми
мо гли да пра те је су ли им до-
при но си пла ће ни.

У Фон ду ће са да, по што је рок
за под но ше ње обра за ца ис-
те као, би ти сал ди ра но ста ње,
од но сно утвр ди ће се ко је од
по сло да ва ца ове го ди не „за бо-
ра вио” на сво ју оба ве зу.

В. Ана ста си је вић

ПО СЛО ДАВ ЦИ МА У СР БИ ЈИ ИС ТЕ КАО РОК ЗА ПРЕ ДА ЈУ М-4 ОБРА ЗА ЦА ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ

Мо гућ ност прет ход не 
контроле образаца
За вр ше на при ја ва по да та ка о ста жу и за ра да ма за 2013. го ди ну за за по сле не и осни ва че 
ко ји су у рад ном од но су у свом пред у зе ћу

Од упла те за мај 2014. го ди не ва же но ве
осно ви це оси гу ра ња по чла ну 15 ко је су у
од но су на прет ход ни пе ри од ни же за 9,35
од сто (због ускла ђи ва ња са кре та њем за ра-
да у прет ход ном квар та лу).

Републички фонд ПИО под се ћа гра ђа не
ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је да

мо гу да се опре де ле за јед ну од 13 осно ви-
ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч не спре-
ме ко ју има ју. 

По За ко ну о до при но си ма за оба ве зно со-
ци јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца из-
но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де
из прет ход ног тро ме сеч ја, што је 20.198 ди-

на ра, а нај ви ша пет про сеч них пла та, од но-
сно 288.545 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње је 24 од сто, што зна чи да ће се ме сеч ни
из да так кре та ти од 4.847,52 до 69.250,80 ди-
на ра. Ови из но си при ме њи ва ће се за упла те
до при но са за мај, јун и јул 2014. Г. О.

Од пр вог ма ја но ве осно ви це оси гу ра ња
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поводи

Че твр ти Да ни раз го во ра са 
Аустри јом – са ве то дав ни 
раз го во ри из обла сти пен-

зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња на ко ји ма гра ђа ни ко ји има ју 
део ста жа оства ре ног Аустри ји, 
а са да жи ве у Ср би ји, мо гу да до-
би ју са ве те и ин фор ма ци је, од-
но сно бес плат ну прав ну по моћ, 
одр жа ни су 8. апри ла у фи ли ја-
ли РФ ПИО у Бо ру и 10. апри ла 
у Слу жби 1 Фи ли ја ле за град Бе-
о град. Ова прак са се још јед ном 
по ка за ла као вр ло ефи ка сна и 
ви ше стру ко ко ри сна, а пе де се-
так стра на ка у оба гра да је од 
струч ња ка Ре пу блич ког фон-
да ПИО и аустриј ског За во да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње (PVA) до би ло од го во ре на 
сво ја пи та ња.

У Слу жби 1 у Бе о гра ду, ко ја је 
тра ди ци о нал но до ма ћин са ве-
то ва ња, као и у Фи ли ја ли Бор, 
ко ја је пр ви пут ор га ни зо ва ла 
Да не раз го во ра, ка жу да је све 
би ло ве о ма до бро при пре мље-

но, да је рад про те као успе шно
и да су гра ђа ни би ли за до вољ ни
што су има ли при ли ку да на тај
на чин ре ше свој про блем или
до би ју од го ва ра ју ћи са вет.

Ме ђу пр ви ма је у бе о град ску
Слу жбу 1 сти гао ин ва лид ски пен-
зи о нер То ми слав Кра сић из Ви-
шњи це и за све га не ко ли ко ми-
ну та до био је тра же не од го во ре.
Он је у Фонд до шао да по ку ша
да ре гу ли ше три го ди не ста жа у
Аустри ји и био је ве о ма за до во-
љан пре ци зним и ја сним ин фор-
ма ци ја ма ко је су му пру же не, као
и са мом иде јом ор га ни зо ва ња
ове вр сте прав не по мо ћи. Сте во
Јан ко вић из Бе о гра да већ дру ги
пут ко ри сти овај об лик са ве то ва-
ња да би се ин фор ми сао о усло-
ви ма за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју. И он је ис та као по зи тив-
не ути ске не са мо због са ве та ко-
је је до био, већ и због ком плет не
ор га ни за ци је.

Ј. Оцић
М. Јо ва но вић

БОР И БЕ О ГРАД ДО МА ЋИ НИ СРП СКО-АУСТРИЈ СКИХ СА ВЕ ТО ДАВ НИХ ДА НА ИЗ ОБЛА СТИ ПИО

Бес плат на прав на по моћ

Први пут ан ке та за грађане
Ове го ди не је за ме ђу на род не са ве то дав не да не уве де на и јед на 
но ви на – је дин стве на ано ним на ан ке та ко ју до бро вољ но мо гу да 
по пу не гра ђа ни ко ји су до шли по са вет или ин фор ма ци ју. Пр ву 
ова кву ан ке ту по пу ни ло је чак де ве де сет од сто уче сни ка са ве то-
ва ња са Аустри јом, и они су се ско ро сто про цент но из ја сни ли да
су ве о ма за до вољ ни од го во ром ко ји су до би ли (са мо је дан де-
ли мич но за до во љан), љу ба зно шћу за по сле них, ор га ни за ци јом
до га ђа ја и про сто ром у ко ме је са ве то ва ње одр жа но.

Савет у 
директном 
разговору

Од бор Син ди ка та за по сле них у РФ ПИО
на сво јој 29. сед ни ци до нео је од лу ку о сту-
па њу у штрајк упо зо ре ња, са зах те вом да се
из ме ни Уред ба о ко е фи ци јен ти ма за об ра-
чун и ис пла ту за ра да за по сле них у јав ним
слу жба ма, ра ди за др жа ва ња пла та на ни воу
од фе бру а ра 2014. го ди не.

По вод за штрајк је сма ње ње пла та за по-
сле ни ма у Фон ду за 30 од сто од 21. мар та
2014. го ди не на осно ву пре по ру ке Др жав не
ре ви зор ске ин сти ту ци је.

Упо знат са пре по ру ка ма ДРИ, син ди кат
је по ку ша вао да сту пи у кон такт са Ми ни-
стар ством ра да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке и Ми ни стар ством фи нан си ја,
тра же ћи ди ја лог ра ди ре ше ња на ста лих
про бле ма. С об зи ром на то да се ни ко од
над ле жних ни је ода звао, на осно ву од лу ке
Од бо ра Син ди ка та РФ ПИО, 27. мар та од 11
до 12 ча со ва одр жан је штрајк упо зо ре ња,
а 8. апри ла је ви ше од 90 од сто за по сле них
сту пи ло у штрајк, по шту ју ћи утвр ђе ни ми-
ни мум про це са ра да од 30 од сто.

Пре ма на во ди ма син ди ка та, раз лог за до-
но ше ње од лу ке о штрај ку је и знат но по ве-

ћан обим по сла за по сле них из основ не де-
лат но сти Фон да, про у зро ко ван спа ја њем са
фон дом са мо стал них де лат но сти, фон дом
по љо при вред ни ка, вој ним фон дом, као и
за кљу че ним спо ра зу ми ма са бив шим ре пу-
бли ка ма СФРЈ. Та ко ђе, за по сле ни ма се кон-
ти ну и ра но до да ју но ви по сло ви ван основ-
не де лат но сти Фон да, на мет ну ти дру гим за-
кон ским про пи си ма – суд ски из вр ши те љи,
по ве зи ва ње ста жа упла том не из ми ре них
оба ве за за до при но се, ван ред не ис пла те
пен зи ја, из ра да по себ них пен зи ја при пад-
ни ци ма МУП-а са АП КИМ, по ступ ци на пла-
те и по вра ћа ја до при но са за ПИО из над ле-
жно сти По ре ске упра ве, ис пла та јед но крат-
не нов ча не по мо ћи по за кључ ку Вла де РС и
гра да Бе о гра да и мно ги дру ги.

Ка ко син ди кат по себ но ис ти че, за по сле-
ни су све сни еко ном ске си ту а ци је у зе мљи
и не тра же до дат на бу џет ска сред ства, већ
да пла те оста ну на ни воу из фе бру а ра 2014.
до по чет ка при ме не на ја вље не уред бе о
плат ним раз ре ди ма у јав ном сек то ру. Став
син ди ка та је да су за по сле ни до ве де ни у
ова кву си ту а ци ју због раз ли чи тог ту ма че ња

про пи са где се Фонд ПИО свр ста ва, чи ме се
до во де у не по вољ ни ји по ло жај у од но су на
дру ге за по сле не у ор га ни за ци ја ма оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња.

На са стан ку Од бо ра Син ди ка та РФ ПИО,
одр жа ном 24. апри ла, до не та је од лу ка о
про ши ре њу зах те ва, ко јом је тра же но да
над ле жни ор га ни Вла де РС пре и спи та ју од-
го вор ност ме наџ мен та за на ста ли про блем
у ве зи са ис пла том за ра да за по сле ни ма.

По ред пред ло га о из ме ни Уред бе, син ди-
кат има и дру ге пред ло ге за ре ше ње на ста-
лог про бле ма. Пре го во ри са над ле жни ма су
за по че ти, а на ста вак ди ја ло га и евен ту ал но
на ла же ње ре ше ња оче ку је се на кон фор ми-
ра ња но ве вла де. Г. О.

ШТРАЈК ЗА ПО СЛЕ НИХ РФ ПИО

За јед но до ис пу ње ња зах те ва
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реч струке

ПРИ ВРЕ МЕ НА РЕ ШЕ ЊА (2)

Упла ће ни до при но си 
услов за пензију

По ред раз ло га на ве де них у про шлом
бро ју, нај че шћи раз лог због ко јег ско ро
сви пен зи о не ри до би ја ју при вре ме на

ре ше ња је сте за кон ска оба ве за да се из нос
пен зи је од ре ди и на осно ву за ра де оства ре не
у го ди ни у ко јој се од ла зи у пен зи ју, уко ли ко је
оси гу ра ник у тој го ди ни на вр шио стаж оси гу-
ра ња. Ка ко је и ову за ра ду по треб но до ве сти
у од нос са про сеч ном за ра дом за по сле ног у
Ре пу бли ци Ср би ји у тој го ди ни, то зна чи да је
нео п ход но да се по да так о тој про сеч ној за ра-
ди об ја ви, као и да по сло да вац при ја ви по дат-
ке о за ра да ма сво јих за по сле них. Оба ве за по-
сло дав ца је да по дат ке о за ра да ма за по сле них
при ја ви Фон ду до 30. апри ла на ред не го ди не.
Из ових раз ло га, за ра да оства ре на у го ди ни у
ко јој се утвр ђу је пра во не мо же да се узме у об-
зир у то ку те ка лен дар ске го ди не, не го нај ра-
ни је по чет ком на ред не го ди не што усло вља ва
до но ше ње при вре ме них ре ше ња.

За оси гу ра ни ке са мо стал них де лат но сти и
по љо при вред ни ке, пред у слов за при зна ва-
ње ста жа је да су они упла ти ли до при но се за
ПИО и да су о тим упла та ма при ло жи ли од го-
ва ра ју ће до ка зе. Ва жно је на гла си ти да су сви
„са мо стал ци” и по љо при вред ни ци у оба ве зи
да упла те до при но се за све пе ри о де оба вља-
ња де лат но сти, без об зи ра на то да ли су ти
пе ри о ди услов за при зна ва ње пра ва на пен-
зи ју. Уко ли ко сви до при но си ни су пла ће ни, а
усло ви за пен зи ју су ис пу ње ни на осно ву пла-
ће ног ста жа, до но си се при вре ме но ре ше ње
ко је се за ме њу је ка да се дуг на ми ри, или упла-
том, или од би ја њем 1/3 ме сеч ног из но са пен-
зи је, у скла ду са за ко ном. Исту оба ве зу има ју
и оси гу ра ни ци за по сле ни за пе ри о де за ко је
су са ми упла ћи ва ли до при но се – про ду же но
оси гу ра ње, оси гу ра ни ци по уго во ру о спро-
во ђе њу пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
(умет ни ци, спор ти сти), оси гу ра ни ци по чла ну
15 За ко на о ПИО и дру ги.

Ка ко по да ци ко ји не до ста ју мо гу да ути чу
на из нос пен зи је? У за ви сно сти од при ро де
по да та ка ко ји не до ста ју, мо гу ћа је си ту а-
ци ја да је пен зи о не ру ура чу нат ком пле тан
стаж, али да за по је ди не пе ри о де ни су утвр-
ђе не за ра де и та да се ти пе ри о ди у об ра чун
укљу чу ју пре ма за кон ским про пи си ма, а
де ша ва се и да не ке пе ри о де уоп ште ни је
би ло мо гу ће ура чу на ти у пен зиј ски стаж.

У слу ча ју ка да не ки пе ри о ди ста жа оси гу-
ра ња уоп ште ни су утвр ђе ни, при ба вља ње

ових по да та ка нај че шће до во ди до по ве-
ћа ња из но са пен зи је јер се уве ћа ва укуп но
утвр ђен пен зиј ски стаж што не по сред но
ути че на об ра чун ви си не пен зи је. Ме ђу тим,
у си ту а ци ја ма ка да је стаж већ био утвр ђен,
а ни су би ли по зна ти са мо по да ци о за ра да-
ма, раз ли чи ти фак то ри ути чу на то ка кав ће
би ти ко на чан из нос пен зи је у од но су на онај
ко ји је био утвр ђен при вре ме ним ре ше њем.

Ка ко би се ова си ту а ци ја бо ље об ја сни ла,
по треб но је на ве сти да је За ко ном о ПИО од-
ре ђе но да се пе ри о ди за ко је ни су утвр ђе не
за ра де за кључ но са 1992. го ди ном у об ра чун

узи ма ју као да је у тим пе ри о ди ма оства ре на
за ра да ко ја од го ва ра про сеч ној за ра ди у Ре-
пу бли ци Ср би ји. Уко ли ко је ствар на за ра да
пен зи о не ра би ла ма ња од про сеч не, утвр ђи-
ва ње та квих по да та ка мо же да ума њи ко на-
чан из нос пен зи је, док би код оних са ве ћим
за ра да ма ко на чан из нос био ве ћи од оног по
при вре ме ном ре ше њу.

У пе ри о ду на кон 1992. го ди не, си ту а ци ја је
не што ком пли ко ва ни ја, али и не по вољ ни ја
за оне пен зи о не ре ко ји ма по да ци о за ра ди
ни су утвр ђе ни. У тим го ди на ма ови пе ри о ди
се ура чу на ва ју као да је пен зи о нер на вр шио
га ран то ван из нос за ра де (од 1994. до 1998.
го ди не), из нос нај ни же осно ви це оси гу ра ња
(од 1. 1. 1999. до 31. 8. 2004. го ди не), од но сно

из нос нај ни же ме сеч не осно ви це до при но-
са (уко ли ко по да ци не до ста ју за пе ри од на-
кон 1. 9. 2004. го ди не). Ка ко су ове осно ви це
нај че шће ни же (35 од сто про сеч не за ра де
за по сле них у Ср би ји) од ствар но оства ре не
за ра де, за ме ном при вре ме ног ре ше ња пен-
зи о нер ће, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, до би-
ти ви ши из нос пен зи је.

Ако је ре ше ње при вре ме но због за ра де
оства ре не у по след њој го ди ни ра да, тра ја ње
ста жа у тој го ди ни мо же да ути че на ко на чан
из нос пен зи је. Иако оси гу ра ни ци че сто сма-
тра ју да об ра чун ни је пра ви лан, јер се за ра да
оства ре на у пе ри о ду кра ћем од го ди ну да на
до во ди у од нос са про сеч ном за ра дом у Ре пу-
бли ци у то ку це ле го ди не, за кон ска фор му ла
за об ра чун ви си не пен зи је узи ма у об зир тра-
ја ње ста жа, због че га ова при мед ба ни је осно-
ва на. Ме ђу тим, ка ко је де цем бар ска про сеч на
ме сеч на за ра да ви ша у од но су на за ра де из
ра ни јих ме се ци због то га што мно ги по сло дав-
ци кра јем го ди не ис пла ћу ју бо ну се, три на е сту
пла ту, или на гра ђу ју за по сле не на дру ги на чин,
а и но ми нал не ме сеч не за ра де се у то ку го ди-
не, по пра ви лу, по ве ћа ва ју, може се оче ки ва ти
да го ди шњи лич ни ко е фи ци јент оси гу ра ни ка
ко ји је стаж оства рио у кра ћем пе ри о ду по чет-
ком го ди не, ка да се до ве де у од нос са про сеч-
ном за ра дом у то ку це ле го ди не, бу де не што
ма њи не го што би био у слу ча ју да је тај оси гу-
ра ник ра дио свих 12 ме се ци.

Ова ква си ту а ци ја је мо гу ћа и у не кој од
ра ни јих го ди на, а не са мо у го ди ни у ко јој се
оства ру је пра во на пен зи ју, а та ко ђе је мо гу-
ће да оси гу ра ник бу де и у по вољ ни јој по зи-
ци ји због ова квог на чи на од ре ђи ва ња ви си-
не пен зи је, уко ли ко је у не кој го ди ни ра дио,
на при мер, са мо у дру гој по ло ви ни го ди не.

Ипак, с об зи ром на то да се при од ре ђи-
ва њу ви си не пен зи је ура чу на ва ју све го ди-
не у ко ји ма је оси гу ра ник ра дио и оства ри-
вао за ра ду, не тре ба пре у ве ли ча ва ти ути цај
ко е фи ци јен та утвр ђе ног у јед ној го ди ни
ста жа на уку пан из нос пен зи је.

За крај, ва жно је на гла си ти да се раз ли ка
из ме ђу ко нач ног из но са пен зи је и оног ко ји је
ис пла ћен ра чу на од да на при зна ва ња пра ва,
та ко да ће пен зи о не ри ко ји су пен зи ју при ма-
ли по при вре ме ном ре ше њу, по утвр ђи ва њу
ко нач ног из но са пен зи је до би ти раз ли ку до
из но са ко ји им је при па дао од пр вог да на.

Ми ро слав Ми рић

Нај че шћи раз ло зи за до но ше ње при вре ме ног ре ше ња су не пот пу ни
по да ци о про сеч ној за ра ди и не у пла ће ни до при но си Ми ро слав Ми рић
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између два броја

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла мар-
тов ских при ма ња пен зи о не-
ри ма из ка те го ри је за по сле-
них по че ла је 24. апри ла.

Пен зи о не ри са мо стал них
де лат но сти при ми ће це ле
април ске пен зи је 6. ма ја. Вој-
ни и по љо при вред ни пен зи-
о не ри ће своје при на дле жно-
сти та ко ђе при ми ти 6. ма ја.

На Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но-
вом Са ду по чет ком апри ла одр жан је
осми Са јам по слов них мо гућ но сти и
струч них прак си КОН ТЕХ.

Овај са јам је ме сто су сре та пред у зе ћа
из сек то ра ин фор ма ци о них тех но ло-
ги ја и сту де на та и ди пло ма ца, бу ду ћих
ин же ње ра, у по тра зи за струч ним уса-
вр ша ва њем и ка ри је ром.

То ком два да на сту ден ти елек тро тех ни ке, ра чу нар ства и ме ха-
тро ни ке су сре ли су се с пред став ни ци ма до ма ћих и стра них ком-

па ни ја ко је на ова кав на чин мо гу про на ћи
стру чан ка дар.

Ор га ни за тор Сај ма, EESTEC – Удру же ње
сту де на та елек тро тех ни ке Евро пе, има пу-
ну по др шку Фа кул те та тех нич ких на у ка,
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, по кра јин ских
се кре та ри ја та за спорт и омла ди ну и обра-
зо ва ње и кул ту ру и Ми ни стар ства омла ди не
и спор та.

По след њих де се так го ди на Но ви Сад је, с
ви ше де се ти на пред у зе ћа ко ја се ба ве софт-
ве ром и ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма, по-
стао пра ви ИТ цен тар ко ји има ве ли ку по тре-

бу за но вим струч ња ци ма. То су пре по зна ле и град ске вла сти па се и
град пр ви пут ове го ди не укљу чио у ор га ни за ци ју КОН ТЕХ-а.  

Ово го ди шња,
је да на е ста „Ноћ
му зе ја” би ће одр-
жа на 17. ма ја и те
ве че ри, од 18 ча-
со ва до два са та
ују тро, сво ја вра-

та отво ри ће ви ше од 150 кул тур них уста-
но ва ши ром Ср би је. По се ти о ци ће мо ћи да

по гле да ју по став ке у му зе ји ма и га ле ри ја ма
у ви ше од ше зде сет гра до ва и ме ста – Бе о-
гра ду, Но вом Са ду, Сом бо ру, Вр шцу, Су бо ти-
ци, Сме де ре ву, Ти те лу, Ве ли ком Гра ди шту,
Ћу при ји, Ни шу... Пр ви пут у „Но ћи му зе ја” 
уче ству ју Ива њи ца, Па ди на и То по ла.

У Бе о гра ду ће би ти отво ре но 75 ло ка ци ја.
Пр ви пут ће уче ство ва ти и зе мља парт нер
ма ни фе ста ци је – Тур ска, чи ји ће се умет ни-

ци пред ста ви ти на про сто ру Ка ле мег да на.
Це на ула зни це за Ноћ му зе ја је 400 ди на ра,
док ће на дан ма ни фе ста ци је кар та ко шта ти
450 ди на ра. Јед на кар та, као и до са да, ва жи
за по је дан ула зак на сваку од бе о град ских
ло ка ци ја. Де ца до пет го ди на, уз прат њу ро-
ди те ља, не пла ћа ју ула зни цу.

Ма ни фе ста ци ја ће исто вре ме но би ти
одр жа на у око 40 зе ма ља Евро пе.

Нај ви ше се тро ши 
на хра ну

Про сеч на тро чла на по ро ди ца у Ср би ји про шле 
го ди не за хра ну је из два ја ла 41,4 од сто ме сеч ног 
при хо да, по ка зу ју по да ци Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку. Следе из да ци за ко му на ли је, а на ове 
две став ке по тро ши се го то во 60 од сто све га што 
про сеч но до ма ћин ство за ра ди.

На оде ћу и обу ћу од ла зи 4,9 про це на та, а ско ро 
исто то ли ко (4,5) на ду ван и ал ко хол. О ста њу на-

ших фи нан си ја, 
али и ду ха све до-
чи по да так да се 
за обра зо ва ње 
из два ја нај ма ње 
– 0,9 од сто све га 
што јед на по ро ди-
ца за ра ди.

Ин те ре сант но 
је да са вре ме на 

до ма ћин ства у Ср би ји на ра чу не за мо бил не те-
ле фо не по след њих го ди на да ју го то во ко ли ко и 
за стру ју, па и ви ше. Пре ма по да ци ма РА ТЕЛ-а (Ре-
пу блич ке аген ци је за елек трон ске ко му ни ка ци је), 
про се чан ра чун за мо бил ни те ле фон у пост пеј ду у 
2013. из но сио је не што ви ше од 1.660 ди на ра. Под 
прет по став ком да три чла на до ма ћин ства има ју те-
ле фон, тај тро шак ме сеч но из но си око 5.000 ди на-
ра. За ни мљив је и по да так да је у Ср би ји ре ги стро-
ва но ви ше прет плат ни ка мо бил не те ле фо ни је не го 
што има ста нов ни ка – на кра ју 2013. у на шој зе мљи 
би ло је ак тив но чак 9,19 ми ли о на ових ко ри сни ка. 
Ре корд на је ипак би ла 2011. го ди на ка да је у мо бил-
ној те ле фо ни ји би ло 10,18 ми ли о на ко ри сни ка.

Про сеч на 
пла та у мар ту 
43.452 ди на ра

Про сеч на не то за ра да ис-
пла ће на у Ср би ји у мар ту
2014. из но си 43.452 ди на ра.
У по ре ђе њу са про сеч ном
не то за ра дом у фе бру а ру ове
го ди не но ми нал но је ни жа за
1,4, а ре ал но за 1,1 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис-
пла ће на у мар ту 2014. го ди не
из но си 59.782 ди на ра. У од но-
су на про сеч ну бру то за ра ду
ис пла ће ну у фе бру а ру 2014.
то је но ми нал но ни же за 1,7, а
ре ал но за 1,4 про цен та.

Осми КОН ТЕХ 
у Но вом Са ду

Је да на е ста Ноћ му зе ја

   Дан пла не те Зе мље
По во дом 22. апри ла, Да на пла не те Зе мље, у ви-

ше од 150 зе ма ља све та ор га ни зо ва не су број не
ак тив но сти са иде јом да се упо зо ри на опа сност
ко ја пре ти жи во ту на Зе мљи услед на глог раз во ја
ин ду стри је и по ра ста по тре бе за енер ги јом.

И у Ср би ји су се мно ге ор га ни за ци је и по је дин ци
укљу чи ли у ак ци је ши ре ња еко ло шке све сти. Сту-
ден ти Агро ном ског фа кул те та у Чач ку под се ти ли су
на зна чај очу ва ња жи вот не сре ди не, а гра до на чел-
ник Ни ша, Зо ран Пе ри шић, за са дио је др во ис пред
Град ске ку ће. Су бо тич ко ЈКП Чи сто ћа и зе ле ни ло
та ко ђе је обе ле жи ло Дан пла не те, док је Дру штво
мла дих ис тра жи ва ча „Бра ни слав Бу ку ров” са При-
род но-ма те ма тич ког фа кул те та у Но вом Са ду на
свом ин фо пул ту пред ста ви ло ак тив но сти усме ре-
не на еду ка ци ју сту де на та и сред њо шко ла ца у ве зи
са за шти том жи вот не сре ди не. Чла но ви Ре ги о нал-
ног цен тра за та лен те у Вра њу де ли ли су су гра ђа-
ни ма фла је ре и ис пи та ли њи хо ве ста во ве о ни воу
чи сто ће у гра ду, а ор га ни зо ва ли су и пре да ва ње
по све ће но по ди за њу еко ло шке све сти.
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Ви ше од 70 струч ња ка из др жав них ин-
сти ту ци ја, др жав них и при ват них до-
мо ва за ста ре и пред став ни ка ор га ни-

за ци ја ци вил ног дру штва (ОЦД) ко је ра де са
ста ри ма, су ми ра ло је, 1. апри ла, на за вр шној
кон фе рен ци ји, ре зул та те Про јек та за до-
сто јан стве ни ји жи вот ста ри јих на сме шта ју
у уста но ва ма со ци јал не
за шти те. Јед но го ди шњи
про је кат ре а ли зо ва ло је
удру же ње Amity у парт-
нер ству са Ауто ном ним
жен ским цен тром из
Бе о гра да и у са рад њи
са Ти мом за со ци јал но
укљу чи ва ње и сма ње ње
си ро ма штва Вла де Ср би-
је, а уз фи нан сиј ску по др-
шку Де ле га ци је Европ ске
уни је у Ср би ји.

На де жда Са та рић из
Amity-ја сма тра да је про-
је кат по кре нуо ве ли ку
енер ги ју и на пра вио си-
нер ги ју про фе си о на ла ца
ко ји ра де са ста ри ма, ор га ни за ци ја ци вил ног
дру штва, струч ња ка из ин сти ту ци ја си сте ма
ко ји има ју раз ли чи те уло ге и са мих ста рих. У 
2013. го ди ни Amity је, са парт не ри ма, ра дио
мо ни то ринг људ ских пра ва ко ри сни ка до мо-
ва са ци љем да се утвр ди ста ње по што ва ња

тих пра ва, и да ли су и на ко ји на чин у пра ће-
ње пра ва укљу че ни јав ност, ор га ни за ци је ци-
вил ног дру штва и екс перт ске гру пе. Узо рак је
био ре пре зен та ти ван – пет др жав них, у ко ји ма
ста ну је 12 од сто, и 15 при ват них до мо ва са 22
од сто од укуп но сме ште них у свим уста но ва ма
у Ср би ји. Про је кат је об у хва тио и два не ре ги-
стро ва на до ма. Раз го ва ра но је са 232 осо бе

(161 ко ри сник до ма и 71 за по сле ни), а на ла зи
су об ја вље ни у пу бли ка ци ји ко ја је пред ста-
вље на на шест кон фе рен ци ја у раз ли чи тим
гра до ви ма Ср би је. Про је кат је про мо ви сан и
на 23 ре ги о нал не те ле ви зи је.

У окви ру про јек та ор га ни зо ва не су обу ке
за за по сле не, за ста ре и за ор га ни за ци је ци-

вил ног дру штва, и то је, ка жу у Amity-ју, са мо
по че так да љег ра да. Нај бол ни ја тач ка је што
не ма до вољ но ко ор ди на ци је из ме ђу здрав-
стве не и со ци јал не за шти те, ло кал не са мо у-
пра ве, обра зо ва ња и дру гих. На де жда Са та-
рић је на гла си ла да пи та ње ста рих љу ди не
мо же и не сме да бу де пи та ње са мо со ци јал-
ног си сте ма.

Бран ки ца Јан ко вић, др жав на се кре тар-
ка у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, ис та кла је зна чај те ме
про јек та.

– Ва жно је да чу је мо ка ко ста ри ји су гра-
ђа ни до жи вља ва ју сме штај у уста но ва ма, да
ли уоп ште зна ју ко ја су њи хо ва пра ва. Тре-
нут но је је да на ест уста но ва ли цен ци ра но, а
рок је две го ди не да се сви пру жа о ци услу га
при ла го де. Циљ нам је да се стан дард пру-
жа ња услу га из јед на чи уво ђе њем си сте ма
ква ли те та, а за то нам тре ба по моћ, јер не-
ке гре шке и не до ста ци че сто ни су на мер ни,
већ или са ми ко ри сни ци не по зна ју сво ја
пра ва и на чин да их оства ре, или ка дар ни је
до вољ но стру чан. За то је по треб но зна ње
и раз ме на ис ку ста ва ци вил ног и др жав ног
сек то ра, али и у ши рој за јед ни ци. У Ср би ји
се и да ље тра ди ци о нал но ста ри осла ња ју
нај ви ше на по ро ди цу, тај мо дел тре ба да чу-
ва мо, али тре ба и да по мог не мо по ро ди ца-
ма са нај ста ри јим чла но ви ма, што мо же мо

кре и ра њем раз ли чи тих сер ви са за ста ре –
ре кла је др жав на се кре тар ка.

Јо лан да Сан Хо зе, шеф Де ле га ци је ЕУ у
Ср би ји, на ве ла је да су ре зул та ти и до стиг-
ну ћа про јек та о жи во ту ста рих у до мо ви ма
ве ли ки јер је ус пео да про мо ви ше спро-
во ђе ње ме ђу на род них стан дар да и про-

це ду ра у ин сти ту ци ја ма
со ци јал не за шти те, а по-
стиг ну то је и све о бу хват-
но по бољ ша ње људ ских
пра ва ста рих.

Пре ма ре чи ма Не ве не
Пе тру шић, по ве ре ни це
за за шти ту рав но прав-
но сти, ста ри ји су јед на
од циљ них гру па ко је су
на ве де не у Стра те ги ји
за су зби ја ње дис кри ми-
на ци је. Она је под се ти ла
да по ве ре ник за за шти-
ту рав но прав но сти је сте
са мо стал но, не за ви сно
те ло, ом буд сман ског ти-
па, ко је се спе ци ја ли зо-

ва но ба ви за шти том јед ног људ ског пра ва
ко је ле жи у ко ре ну свих пра ва, а то је пра во
на рав но прав ност. Пе тру шић је на ве ла да је
ве о ма ма ли број при ту жби на дис кри ми на-
ци ју по осно ву ста ро сног до ба.

– Си гур на сам да су ста ри и те ка ко из ло же-
ни дис кри ми на ци ји. Ова реч је ушла у наш го-
вор, али је љу ди че сто по и сто ве ћу ју са дру гим
не во ља ма ко је нас сна ла зе, а сва ка не во ља
ни је и дис кри ми на ци ја. Али ка да има мо при-
ту жбу на би ло ко ји об лик дис кри ми на ци је, ми
мо же мо да ре а гу је мо и спро во ди мо по сту пак.
Тре ба ви ше про мо ви са ти и иде ју ме ђу ге не ра-
циј ске со ли дар но сти – оце ни ла је Не ве на Пе-
тру шић.

Жар ко Шун де рић, ме на џер Ти ма за со ци-
јал но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва,
под се тио је да је Ср би ја ме ђу нај ста ри јим др-
жа ва ма Евро пе. Он сма тра да над ста ти стич-
ким по да ци ма не тре ба ту го ва ти, да је до бра
вест да ће по тре бе за ре зи ден ци јал ним сме-
шта јем ра сти, што је јед на но ва еко но ми ја,
јер ће та квих уста но ва би ти све ви ше.

Из мо ни то рин га људ ских пра ва ко ри сни-
ка до мо ва про ис те кле су пре по ру ке пре ма
са мим уста но ва ма, али и пре ма над ле жни-
ма на на ци о нал ном ни воу, око ко јих су уче-
сни ци кон фе рен ци је по сти гли кон сен зус, а
по др жа ле су их и 62 ОЦД из Ср би је.

Је ле на Оцић

ЗА ДО СТО ЈАН СТВЕН ЖИ ВОТ СТА РИ ЈИХ НА РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈАЛ НОМ СМЕ ШТА ЈУ

Про је кат о жи во ту, 
не о бро је ви ма

Ни бли зу до вољ ни 
ка па ци те ти 
Услу ге сме шта ја у 165 уста но ва со ци-
јал не за шти те за сме штај од ра слих и
ста ри јих (40 др жав них и 125 при ват них) 
на го ди шњем ни воу ко ри сти око 15.000
ко ри сни ка ме ђу ко ји ма је нај ве ћи број 
оних са 65 и ви ше го ди на. Ка па ци те ти
ових уста но ва не за до во ља ва ју ни је дан 
од сто по пу ла ци је ста ри јих у Ср би ји, те
оту да функ ци о ни шу и не ре ги стро ва ни 
при ват ни до мо ви за ста ре.

Невена Петрушић, Бранкица Јанковић и Надежда Сатарић

поводи
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на лицу места

Слу жба „По моћ у ку ћи” део је рад не је-
ди ни це Днев ни цен три и клу бо ви у
окви ру Уста но ве „Ге рон то ло шки цен-

тар” Бе о град. Ге рон то до ма ћи це и ор га ни за-
то ри по мо ћи у ку ћи ста ра ју се о за до во ља-
ва њу основ них жи вот них по тре ба укуп но
2.715 ко ри сни ка на 14 град ских оп шти на.
Це на услу га ге рон то до ма ћи це из но си 26
ди на ра по са ту и већ го ди на ма се ни је ме-
ња ла.

Пре ма ре чи ма јед не од ор га ни за тор ки
по мо ћи у ку ћи, Је ле не Хај дер, ова вр ста
услу га пру жа се ста ри јим, из не мо глим хро-
нич но обо ле лим осо ба ма, ко је жи ве у јед-
но чла ном или дво чла ном ста рач ком до ма-
ћин ству, а пот пу но су за ви сне од ту ђе не ге
и по мо ћи. Пра во на услу гу по мо ћи у ку ћи

оства ру је се пре ко цен тра за со ци јал ни рад
оп шти не на ко јој по тен ци јал ни ко ри сник
жи ви.

– При о ри тет при укљу че њу има ју осо бе
ко је су не по крет не или по лу по крет не, без
по ро дич ног ста ра ња, ко је не ма ју де це ко ја
би се бри ну ла о њи ма. Због ве ли ке по тре бе
ин ва лид них ли ца за услу гом по мо ћи у ку-
ћи, у по след ње вре ме Цен тар за со ци јал ни
рад одо бра ва пра во и ин ва лид ним ли ци ма
мла ђим од 60 го ди на. По сао ге рон то до ма-
ћи це је ве о ма сло жен и од го во ран. Сва ки
ко ри сник има раз ли чи те по тре бе, не ки мо-
гу са ми да оба ве је дан део по сла, док дру ги
не мо гу. Наш циљ је да пре по зна мо по тре-
бе ко ри сни ка и да им пру жи мо нео п ход ну
по моћ и по др шку. По сто је по не кад и не ки
зах те ви ко ји ни су у опи су по сла ге рон то до-

ма ћи це. У тим слу-
ча је ви ма об ја сни мо
ко ри сни ку да ге рон-
то до ма ћи це не оба-
вља ју та кве по сло-
ве и упу ти мо га где
тре ба да се обра ти
за тај об лик по мо-
ћи ко ји му је по тре-
бан – при ча за „Глас
оси гу ра ни ка” Је ле на
Хај дер.

Ор га ни за то ри по-
мо ћи у ку ћи, об ја-
шња ва на ша са го-
вор ни ца, у ре дов-

ном су те ле фон ском кон так ту са ко ри сни-
ци ма, а та ко ђе че сто и са ми из ла зе на те рен
да ис пи та ју њи хо во за до вољ ство.

– Ко ри сни ци услу ге по мо ћи у ку ћи су ве-
о ма за до вољ ни. Има је дан ма ли про це нат
оних ко ји из ра зе не за до вољ ство пру же ном
услу гом, али уз за јед нич ки до го вор увек
ре ши мо про блем на њи хо во за до вољ ство
– ис ти че Је ле на Хај дер.

Јед на од ге рон то до ма ћи ца слу жбе „По-
моћ у ку ћи”, чи јој смо по се ти две ма ко ри-
сни ца ма има ли при ли ку да при су ству је мо,
је сте Да ни је ла Злат ко вић, ко ја је, от ка ко
ра ди овај по сао, има ла при ли ку да бу де од
по мо ћи за ви ше ко ри сни ка.

– По сао ге рон то до ма ћи це под ра зу ме ва
на бав ку на мир ни ца и ле ко ва, при пре му то-
плих обро ка, одр жа ва ње хи ги је не ста на и

одев них пред ме та, пла ћа ње ра чу на, бри гу
о здра вљу ко ри сни ка и оста ле услу ге ко је
се од но се на за до во ља ва ње основ них жи-
вот них по тре ба. Овим по слом се ба вим већ
се дам го ди на, са ко ри сни ци ма имам ја ко
до бру са рад њу и око све га се до го ва ра мо.
Сва ка ко да по сто ји те жи на овог по сла, че-
сто је, ре ци мо, при сут на и де мен ци ја, али
тру дим се да се при ла го дим ко ри сни ци ма,
а уз раз у ме ва ње и до бру во љу све мо же да
се ура ди – ка же Да ни је ла Злат ко вић.

Јед на од ко ри сни ца, Рад ми ла Кан дић, ову
вр сту по мо ћи до би ја не што ви ше од пет ме-
се ци и ка же да је услу га ма пре за до вољ на.

– Мо ја ге рон то до ма ћи ца Да ни је ла је ви-
ше не го до бра, ја ко је вред на и са ве сна, и
сво је по сло ве увек оба вља баш ка ко ва ља.
Има мо мно го ле пу са рад њу и све иде без
ика квих про бле ма. Пу но ми зна чи, јер, на
при мер, ја у овим го ди на ма, иако мо гу да
одем до про дав ни це, по што ми је бли зу, не
мо гу да но сим те шко, сме та ми оп те ре ће ње
и од мах се за мо рим, та ко да ми је она од
ве ли ке по мо ћи у сва ком по гле ду. Да ни је-
ла пот пу но бри не о ме ни, да ли сам по пи ла
лек, да ли ми још не што тре ба, иде да ми ку-
пи ле ко ве, пла ти ра чу не, а ра ни је сам то све
мо ра ла са ма. Уз то, она та ко ле пу на рав има,
јед но је до бро ство ре ње, ко је не мо же дру-
га чи је ни да бу де не го са мо до бро и да пру-
жа до бро ту. А и ја во дим ра чу на о њој, да је
не оп те ре тим пре ви ше, не го се увек све до-
го во ри мо. И го спо ђа Је ле на, ор га ни за тор-
ка, вр ло је па жљи ва, при ље жна свом по слу,

СА ГЕ РОН ТО ДО МА ЋИ ЦОМ У ПО СЕ ТИ КО РИ СНИ ЦИ МА

И ви ше од по мо ћи
Дааанин јејеллллллллалааааааалаааааллллла ЗЗЗЗ Злаллаал тктткткковововввовићићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћићћћћћићћићћћћћћћћћћћћћћ  
и Вишњњњњњњњњшњњњњњњњњаааааааа а аааааааааа НеННеНеНенанананан дидиид ћћћћћћћ

Данијела 
и Радмила Кандић
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ви ди се да га ве о ма са ве сно оба вља и да се
ствар но бри не о на ма ко ји ма је то по треб-
но – при ча ова де ве де сет дво го ди шња ба ка,
ус пут нам да ју ћи са ве те о здра вом жи во ту и
урав но те же ној ис хра ни.

Још јед на од ко ри сни ца о ко ји ма бри не
ге рон то до ма ћи ца Да ни је ла је го спо ђа Ви-
шња Не на дић. Ова се дам де се то го ди шња
Но во бе о гра ђан ка, ко ја је већ де це ни ја ма
сле па, услу гу по мо ћи у ку ћи ко ри сти де вет
го ди на.

– Пре за до вољ на сам за то што Да ни је ла
увек зна ка ко тре ба и шта тре ба да ура ди.
Због свог спе ци фич ног по ло жа ја услу гу по-
мо ћи у ку ћи до би јам пет пу та не дељ но по
два са та. Све ми пу но зна чи, а по себ но то
што ме Да ни је ла из во ди у шет њу, јер ја ни-

сам спо соб на са ма да из ла зим и мно го ми је
ва жно што мо гу да се по у здам у њу. Она за-
и ста во ди ра чу на о све му, па жљи ва је и по-
зи тив на и за хва љу ју ћи њој и мо гућ но сти да
ко ри стим ове услу ге, ја за и ста во дим је дан
нор ма лан жи вот, ко ли ко год је то мо гу ће у
ова квој си ту а ци ји. Мо гу чак и да ку вам, јер
ми она при пре ми по вр ће и све што тре ба
да се очи сти, и то ми је глав на за ни ма ци ја.
Пот пу но сам за до вољ на, јер је ово за и ста
са вр ше на услу га за нас ко ји смо са ми и не-
спо соб ни. По сао ге рон то до ма ћи ца је ја ко
де ли ка тан, вр ло од го во ран, али ка да се љу-
ди за и ста ова ко ле по укло пе, он да чак мо же
да бу де и ла ко – ка же Ви шња Не на дић.

Ко ли ко је спе ци фи чан рад са сле пим ко-
ри сни ци ма об ја шња ва нам и Да ни је ла.

– Код го спо ђе Ви шње мо ра по себ но да се
во ди ра чу на о свим де та љи ма, о то ме да све
бу де баш на свом ме сту, да би мо гла да се
сна ђе ка да је са ма, да кад пру жи ру ку на ђе
оно што тра жи, али за све ове го ди не смо се
пот пу но упо зна ле и све од лич но функ ци о ни-
ше. Мо рам да на гла сим да је она ја ко до бра
ко ри сни ца и по то ме што ра до усва ја оно
што јој се пре по ру чи, а то је у ње ној си ту а ци-
ји вр ло бит но – ис ти че Да ни је ла Злат ко вић.

Го спо ђа Ви шња већ го ди на ма жи ви са ма,
са при ја те љи ма је у стал ном те ле фон ском
кон так ту, али ни су че сто у при ли ци да се
по се ћу ју, па јој је ге рон то до ма ћи ца за пра-
во нај че шће дру штво и сва ка ко мно го ви ше
од са ме по мо ћи.

Ве сна Ка дић

На не дав ној сед ни ци Из вр-
шног од бо ра Са ве за пен зи о-
не ра Вој во ди не усво јен је Из-
ве штај о ра ду Са ве за у 2013. 
го ди ни и Фи нан сиј ски план и 
Про грам ра да за 2014.

Го во ре ћи о пла ну ра да за ову 
го ди ну, Ми лан Не на дић, пред-
сед ник СПВ, ис та као је да ће 
Са вез и да ље пра ти ти кре та ње 
пен зи ја и дру гих фак то ра ко ји 

ути чу на ре ал ну вред ност пен-
зи ја и о то ме ин фор ми са ти над-
ле жне ин сти ту ци је и јав ност, да 
ће пра ти ти рад ин сти ту ци ја у 
ве зи са ре фор мом пен зиј ског 
си сте ма и пред ла га ти ме ре по-
бољ ша ња здрав стве не за шти те 
пен зи о не ра. СПВ ће на ста ви ти 
и до бру са рад њу са По кра јин-
ским фон дом ПИО и фи ли ја ла-
ма око упу ћи ва ња пен зи о не ра 

на бес плат ну ре ха би ли та ци ју и 
по дру гим пи та њи ма.

Не на дић је ис та као да ће Са-
вез и да ље од до на ци ја по ма-
га ти со ци јал но нај у гро же ни је 
пен зи о не ре, као и рад сво јих 
град ских, оп штин ских и гран-
ских удру же ња. Би ће до ти ра не 
и кул тур но-умет нич ке и спорт-
ске ма ни фе ста ци је – смо тре 
пен зи о нер ских хо ро ва, рад сек-

ци ја удру же ња, ме ђу оп штин ски 
су сре ти и обе ле жа ва ње ва жних 
да ту ма. СПВ ће и убу ду ће снаб-
де ва ти чла но ве огре вом и на-
мир ни ца ма и ин фор ми са ти их о 
усло ви ма ко лек тив ног оси гу ра-
ња пен зи о не ра.

Као је дан од ва жних за да та ка 
Не на дић је ис та као са рад њу са 
сред стви ма ин фор ми са ња ра-
ди оба ве шта ва ња пен зи о не ра и 

ши ре јав но сти о свим пи та њи ма
пен зиј ског си сте ма, пен зиј ско-ин-
ва лид ског оси гу ра ња, и о со ци јал-
ном по ло жа ју ко ри сни ка пен зи ја.

На сед ни ци Из вр шног од бо ра
до не та је и од лу ка о по кре та њу

по ступ ка за кон сти ту и са ње но-
вог са зи ва Скуп шти не СПВ и за
из бор у ор га не Са ве за, а утвр-
ђе ни су и кан ди да ти за пред-
сед ни ка и пот пред сед ни ка.

Дра ган Ко раћ

ОДРЖАНА СЕДНИЦА ИЗ ВР ШНОГ ОД БОРА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

При пре ме за из бо ре

СаС  седнице 
ИОО Савеза пензионенен рарара 
Војводо ине
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кроз Србију

Отва ра њем из ло жбе фо-
то гра фи ја и до ку ме на та 
о Спе ци јал ној бол ни ци 

„Чи го та” от по че ло је обе ле жа ва-
ње 50 го ди на по сто ја ња ове спе-
ци ја ли зо ва не здрав стве не уста-
но ве. Број ним и ра зно вр сним 

ак ци ја ма ујед но се обе ле жа ва 25
го ди на ра да у окви ру Про гра ма
за мр ша вље ње „Чи го та” и 10 го-
ди на са рад ње са ко ри сни ци ма
услу га из Ру ске Фе де ра ци је.

Фо то гра фи је и оста ли до-
ку мен ти све до че о зна чај ним

до га ђа ји ма од осни ва ња до на-
бав ке ме ди цин ске опре ме и
до ла ска пр вих па ци је на та, али
и о да на шњем из гле ду ре но ми-
ра не бол ни це. Аутор из ло жбе
је Мир ја на Црн че вић, ко ја је за
при пре му из ло жбе ко ри сти ла

гра ђу из бо га те ар хи ве је дин-
стве не ме ди цин ске уста но ве.

Спе ци јал на бол ни ца за бо-
ле сти шти та сте жле зде и бо ле-
сти ме та бо ли зма на Зла ти бо ру 
успе шно се ба ви и ле че њем 
го ја зно сти и ди јаг но сти ком, ле-
че њем и ре ха би ли та ци јом по-
вре да ло ко мо тор ног си сте ма. 
Је дин стве ним про гра мом за 
мр ша вље ње „Чи го та” при вла чи 
го сте из не ка да шњих ју го сло-
вен ских ре пу бли ка, али и це ле 
Евро пе, а по ред то га има још 
два ре пре зен та тив на про гра ма: 
ди је тет ско-ре кре а тив ни про-
грам за ста ри је и про грам за 
пре вен ци ју и ле че ње го ја зно-
сти код де це и адо ле сце на та.

Не дав но је суд ском од лу ком 
вла сни штво над Спе ци јал ном 
бол ни цом „Чи го та” вра ће но Ре-
пу блич ком фон ду ПИО.

М. Па вло вић

ИВА ЊИ ЦА

Јеф ти ни ји пре воз 
за нај ста ри је

За хва љу ју ћи до број са рад њи са ча чан ским Са о-
бра ћај ним пред у зе ћем „Ауто пре воз”, Удру же ње пен-
зи о не ра у Ива њи ци обез бе ди ло је за сво је чла но ве
70 од сто по пу ста за пре воз на свим ре ла ци ја ма на
под руч ју Ср би је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви не и
Ма ке до ни је.

У ива њич ком Удру же њу пен зи о не ра ка жу да по-
пуст ва жи за по врат ну кар ту или кар ту у јед ном
прав цу, а то ће омо гу ћи ти да нај ста ри ји мо гу че шће
да пу ту ју, чу ва ју ћи свој кућ ни бу џет. Чла но ви удру-
же ња, без об зи ра на го ди не и ви си ну пен зи је, по вла-
сти цу за пре воз мо гу да ко ри сте уз по себ ну кар ту са
фо то гра фи јом.

– Нај ста ри ји су ујед но и нај ре дов ни ји пут ни ци на
свим град ским и при град ским ли ни ја ма, али и у ме-
ђу град ском са о бра ћа ју, па ча чан ски ауто пре во зник
сво јим пут ни ци ма из Чач ка и око ли не већ го ди на ма
обез бе ђу је раз не по вла сти це. Са да и ива њич ки пен-
зи о не ри мо гу да пу ту ју пла ћа ју ћи са мо 30 од сто од
укуп не це не кар те на би ло ко јој ре ла ци ји – ре као је
Алек сан дар Ја њић, ме на џер про да је „Ауто пре во за”.

М. П.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ху ма ни тар ни бал 
за по моћ де ци

У ор га ни за ци ји Ко ла срп ских се ста ра у кра гу је вач ком хо те лу „Шу ма ри це” одр-
жан je дру ги ху ма ни тар ни бал под мо том „Због де це смо ов де”. Сред ства при-
ку пље на од про да је ка ра та и дру гих об ли ка до на ци ја на ме ње на су за по моћ у
ле че њу бо ле сне де це.

У ово го ди шњем про-
гра му ху ма ни тар ног ба ла 
уче ство ва ли су Сту дент-
ски кул тур ни цен тар и 
ака дем ски ан самбл „Све-
то зар Мар ко вић”, Цен тар 
за не го ва ње тра ди ци о-
нал не кул ту ре „Абра ше-
вић”, ор ке стар удру же ња „Кра гу је вац кон церт” и со ли сти Пре драг Об ро вић, Гор-
да на Ве лич ко вић и Та ма ра Ре па но вић. Ху ма ни тар ном ба лу при су ство ва ле су и
чла ни це Де во јач ког ко ла.

Пр ви ху ма ни тар ни бал у овом гра ду одр жан је још дав не 1834. го ди не. Због
то га је ме сни од бор Ко ла срп ских се ста ра Кра гу јев ца од лу чио да ожи ви овај вид
кул тур ног оку пља ња и при том по мог не они ма ко ји ма је то нај по треб ни је, де-
ци. Чла ни це Ко ла ула жу мно го ра да и љу ба ви да би, за јед но са по што ва о ци ма
и при ја те љи ма удру же ња, ре а ли зо ва ле зна чај не ак ци је у ко ји ма уче ству је све
ве ћи број Кра гу јев ча на. М. Сан трач

ЈУ БИ ЛЕЈ СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БОЛ НИ ЦЕ „ЧИ ГО ТА” НА ЗЛА ТИ БО РУ

По ла ве ка у слу жби 
здра вог жи во та
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УКра љев ци ма, се лу у рум ској оп шти ни,
не дав но је одр жа на три би на по све ће-
на жен ском ак ти ви зму као јед ном од

на чи на да же не уче шћем у јав ном жи во ту
по ме ре стан дар де свог жи во та и ста ту са. На
три би ни, ко јој су при су ство ва ле Ве сна Ши-
јач ки, ди рек тор ка По кра јин ског за во да за
рав но прав ност по ло ва, и др Је ле на Ар се ни-
је вић, би ло је ре чи и о кон кур си ма и суб вен-
ци ја ма ко је по кра јин ске ин сти ту ци је кре и-
ра ју за уна пре ђе ње по ло жа ја се о ских же на.

Све је по че ло при ка зи ва њем до ку мен-
тар ног фил ма о ме шкар ка ма у Арад цу, о
Сло ва ки ња ма ко је су ис пу ни ле жи вот ни
сан да сви ра ју, успе ва ју ћи то и по ред сва ко-
днев них по сло ва на се лу.

– Се о ске же не су нај си ро ма шни ја дру штве-
на гру па. Мно ге же не, по себ но са се ла, ни ка да
у жи во ту не оства ре при ход, онај пра ви, да им
се упла ћу је но вац на њи хов ра чун. Ве ћи на же-
на ни ка да ни је има ла би ло ка кву обу ку, ни ти су
пу то ва ле. Же на ма ни је ме сто са мо у ку ћи, ка ко
мно ги сма тра ју. Тре ба ло би да уче ству је те та мо
где се од лу чу је, а не са мо та мо где се ра ди – ре-
кла је уче сни ца ма три би не Ве сна Ши јач ки.

У Вој во ди ни по сто ји ви ше од 300 удру же-
ња се о ских же на. То је по крет ко ји чи ни да
же не по ста ну ви дљи ве и ре ше не да про ме-
не свој жи вот и жи вот сво јих по ро ди ца.

– Же ли мо да охра бри мо же не да иза ђу на
тр жи ште, да охра бри мо жен ско пред у зет ни-
штво на се лу. Све што бу ду ра ди ле у удру же-

њу, ка да га фор ми ра ју, то тре ба да бу де за све
же не у се лу, да би сви ма жи вот био бо љи и
ква ли тет ни ји – ис та кла је ди рек тор ка По кра-
јин ског за во да за рав но прав ност по ло ва.

– Од лу чи ле смо да фор ми ра мо удру же-
ње ка ко би се же не ан га жо ва ле и на дру гим
по љи ма, а не са мо у ку ћи. По ка за ле смо да
мо же мо да се ор га ни зу је мо и до го во ри мо,
јер се ве ли ки број же на оку пио на про сла-
ви Осмог мар та. Има мо же ље и иде је, а од
ме сне за јед ни це и обе ћа ња да ће мо до би ти
про сто ри ју за на ше ак тив но сти – ре кла је
Сла ви ца Сте па но вић из Кра ље ва ца.

Уче сни це три би не су с по но сом пред ста ви-
ле ини ци ја ти ву да са по кло ни ма оду у Деч је
се ло у Срем ској Ка ме ни ци. Д. Р.

Пр ва Ака де ми ја ин фор ма ци о но-ко му-
ни ка ци о них тех но ло ги ја (ИКТ) отво ре на 
је у Но вом Са ду. По ла зни ци ове ака де ми је 
ће кроз обу ку, спе ци ја ли зо ва не кур се ве и 
прак ти чан рад сти ца ти зна ња и ве шти не 
ко ји ће им омо гу ћи ти да лак ше до ђу до по-
сла. Пред ви ђе но је да се пр ва гру па од 40 
по ла зни ка то ком шест ме се ци оспо со би 
за рад на по сло ви ма за ко ји ма тре нут но 
по сто ји нај ве ћа по тра жња, као што су веб 
де ве ло пер, ад ми ни стра тор ба зе по да та ка, 
де ве ло пер за мо бил не апли ка ци је и дру ги.

Све ча ном отва ра њу Ака де ми је при су-
ство ва ли су 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, Ма ри ја на Ду кић 
Ми ја то вић, шеф Кан це ла ри је за ло кал ни 
еко ном ски раз вој гра да Но вог Са да, Су-
зан Ку тор из УСА ИД-а и Ми лан Шо ла ја, 
ди рек тор Вој во ђан ског ИКТ кла сте ра.

Ма ри ја на Ду кић Ми ја то вић је ис та кла 
са рад њу ло кал не за јед ни це, Но во сад ског 

уни вер зи те та и ме ђу на род них ин сти ту ци ја,
а Ми лан Шо ла ја је на гла сио да је ова ака де-
ми ја од го вор на све ве ћи не до ста так ИТ ка-
дро ва, и да ће на овај на чин по сло дав ци за
крат ко вре ме до би ти ква ли тет не и струч не
са рад ни ке. Јер, ви ше од по ло ви не пред ви-
ђе них но вих рад них ме ста у обла сти на у ке,

тех но ло ги је, ин же ње рин га и ма те ма ти ке су
ра чу нар ске про фе си је, па је по тре ба за ИТ 
струч ња ци ма ве ли ка и сви ко ји по се ду ју
тра же на зна ња бр же до ђу до по сла.

Про је кат ИКТ кла стер ака де ми је, уз фи-
нан сиј ску по моћ УСА ИД-а, спро во ди Вој-
во ђан ски ИКТ кла стер. Д. Ко раћ

ТРИ БИ НА О ЖЕН СКОМ АК ТИ ВИ ЗМУ У КРА ЉЕВ ЦИ МА

Се о ске же не нај си ро ма шни ји 
део дру штва

У НО ВОМ СА ДУ ОТВО РЕ НА ИКТ КЛА СТЕР АКА ДЕ МИ ЈА

Од го вор на зах те ве тр жи шта
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здрав живот

Да би се ус по ри ло ста ре-
ње, у сва ко днев не на ви-
ке мо ра ју се уве сти од ре-

ђе не про ме не у од но су на до ба
ДД
кад смо би ли мла ђи. Ако бу де те
ис трај ни, осе ти ће те раз ли ку.

Ме та бо ли зам је не што што се
с го ди на ма ме ња, од но сно успо-
ра ва, та ко да наш ор га ни зам ни-
је ви ше у мо гућ но сти да ла ко са-
го ри ви шак уне тих ка ло ри ја као
не кад. Због то га су и про ме не,
бар код ве ћи не, у те ле сној те-
жи ни о ко јој тре ба из у зет но во-
ди ти ра чу на. Ви шак од пре ко 10
ки ло гра ма пред ста вља ри зик,
на ро чи то ако су нај у оч љи ви је
про ме не око стру ка. Ја ко је ва-
жно где се на ша те жи на на го ми-
ла ва на те лу. Здрав стве ни ри зи-
ци су ве ћи ако је тен ден ци ја да
се ви шак ки ло гра ма та ло жи око
тр бу ха, за раз ли ку од бо ко ва и
бе да ра. Тр бу шна ма сно ћа по-
хра ње на је ду бо ко ис под ко же
око тр бу шних ор га на и је тре, и
уско је по ве за на с ди ја бе те сом.

Да би се то из бе гло, нај бо ље
је сма њи ти унос ви со ко ка ло-
рич не хра не и уве сти, чак и ако
то ра ни је ни је би ла прак са, ла-
га не ве жбе и сва ко днев ну шет-
њу од бар 30 ми ну та.

Пра вил на ис хра на је та ко ђе
не што чи ме мо же мо успо ри ти
ста ре ње. Тре ба да на у чи мо да

раз ли ку је мо хра ну са до брим 
и ло шим ма сно ћа ма. До бре ма-
сти, као што су мо но не за си ће не 
ма сти, ви ше стру ко не за си ће не 
ма сти и оме га 3 ма сне ки се ли-
не, ко ри сне су за нас јер сма њу-
ју хо ле сте рол и ри зик од ср ча-
них бо ле сти. Та ко зва не здра ве 
ма сти има ју ве ли ку уло гу код 

рас по ло же ња и мен тал не сна ге, 
у бор би про тив умо ра, па чак и 
код кон тро ле те ле сне те жи не.

У ста ри јим го ди на ма ис хра ну 
оба ве зно тре ба до пу ни ти уно-
ше њем ви та ми на Е (пше нич не 
кли це, тј. уље пше нич них кли ца, 
ја ја, ора си, ле шни ци, ба де ми, се-
ме сун цо кре та, хлад но це ђе на 

биљ на уља – ма сли но во, ку ку ру-
зно, со ји но, спа наћ) и ви та ми на 
Це (па при ка, бро ко ли, агру ми 
– греј пфрут, ман да ри на, на ран-
џа, ли мун, и ки се ли ку пус), као и 
на мир ни ца ма бо га тим бе та ка-
ро ти ном ко ји се на ла зи у ско ро 
сва ком во ћу и по вр ћу. Ви та мин 
Бе12 (мор ски пло до ви, ри ба, 
млеко, ферментирани сиреви, 
џиге ри ца, бу бре зи, ме со, ја ја) 
ве о ма је по тре бан љу ди ма ста-
ри јим од 60 го ди на, јер ње гов 
не до ста так мо же да до ве де и до 
де мен ци је. Ако не ко и ни је љу-
би тељ ри бе, тре ба је уве сти бар 
је дан пут не дељ но у ме ни, на рав-
но, до бро би би ло и че шће. У ис-
хра ни се пре по ру чу ју жи та ри це 
ко је са др же биљ на влак на.

Не тре ба за бо ра ви ти ни кал-
ци јум, то ли ко по тре бан за чу ва-
ње ко сти ју, ко је с го ди на ма гу бе 
на ела стич но сти и чвр сти ни. 
Опа сност од осте о по ро зе је ве-
ћа код же на, али је че ста и код 
му шка ра ца.

Затим, ра ди те на се би, на свом
мен тал ном скло пу. Из бе га вај-
те стрес, дру жи те се са ста рим 
при ја те љи ма, али и сти чи те но-
ве. Бу ди те ак тив ни. На ђи те не ки
хо би, ма кар то би ло и уре ђе ње 
ба ште или бал ко на. Иди те на не-
ки курс (има до ста бес плат них 
обу ка за ста ри је од 65 го ди на), 
на у чи те не што што вам је би ло 
же ља у мла до сти, на при мер, 
сли ка ње, из ра да грн ча ри је, на-
ки та... Ба ви те се јо гом или бар 
ре ша вај те укр ште не ре чи.

До бар сан је та ко ђе ве о ма
ва жан, ње гов зна чај ра сте с го-
ди на ма. За то на у чи те да се опу-
сти те, про ме ни те на ви ке кад је 
спа ва ње у пи та њу.

Све до ци смо да се уз на пре-
дак ме ди ци не, али и уз про ме-
не на ви ка, про ду жио и жи вот ни 
век љу ди на на шој пла не ти. Бит-
ни фак то ри ко ји су на то ути ца ли 
је су ис хра на, стан дард и на чин 
жи во та, бри га о здра вљу. Зна мо 
да је, за хва љу ју ћи азиј ској ку хи-
њи и жи вот ним на ви ка ма, Ја пан 
на во де ћем ме сту у све ту по ду-
го веч но сти. А, пре ма по да ци ма 
из по след њег по пи са, и у Ср би ји 
је 2011. го ди не би ло 167 осо ба 
ста ри јих од 99 го ди на. Да кле, уз 
ма ло тру да у про ме ни на чи на 
жи во та и на ви ка из мла до сти, 
мо же се би ти здра ви ји, за до-
вољ ни ји и ду го веч ни ји.

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

Здрав ко лач
Са стој ци: 2 ја је та, 80 г ше ће ра, 180 г бра шна, 40 г пе че них

пше нич них кли ца, по ла пра шка за пе ци во, ма ло со ли, ма ло
со де би кар бо не, ча ша не ма сног јо гур та, 100 г ви ша ња, 100 г
бо ров ни ца, 4 ка ши ке ма сли но вог уља.

На чин при пре ме: уму ти ти ја ја, до да ти ше ћер, уље, јо гурт.
Ла га но ме ша ју ћи до да ти бра шно са пра шком за пе ци во, со-
дом би кар бо ном, со. Кад се уму ти, до да ти ви шње, бо ров ни це
и кли це уз ла га но ме ша ње ка ши ком. Си па ти у под ма зан ма-
њи плех или у ка лу пе. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни
око 25-30 ми ну та да до би ју ле пу бо ју.

УУспо ри те спо ри те 
жи вот ни ча сов никжи вот ни ча сов ник
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„Де ца су ми ру ме на и де бе ла”, пам ти мо
ре че ни цу јед не су гра ђан ке, из 1993. го ди не,
као до бар опис ква ли те та жи во та и ис хра не
у вре ме ка да смо се да ви ли у бра шну, ку ћи
до вла чи ли џа ко ве, ме си ли „лу до” те сто, раз-
ме њи ва ли ре цеп те за до ма ћи еуро крем, са
бра шном (опет) и мле ком у пра ху.

Та да је би ло ва жно сна ћи се и пре жи ве ти
и би ли смо срећ ни што нам је то по ла зи ло
за ру ком. По ко ју це ну, тек смо на кнад но от-
кри ва ли и на да ље от кри ва мо.

Бес па ри ца и оску ди ца са-
ме по се би су, на рав но, ло-
ше, штет не, не здра ве, а у 
ком би на ци ји са стре сом
уби тач не. Ко ли ко са мо 
го ди на жи во та укра де 
стал на не из ве сност, не-
ма ње, сва ко днев но бу-
ђе ње са бри гом ка ко да се
пре гу ра још је дан дан.

Тач на ра чу ни ца ни је мо гу ћа,
али оно што се зна или на слу ћу је
до вољ но је по ра жа ва ју ће и крај ње уз не ми-
ру ју ће. У зе мља ма по пут САД, где по сто је
усло ви за озбиљ ни је ба вље ње овом вр стом
здрав стве не ста ти сти ке и де мо гра фи је, ве-
за из ме ђу имов ног ста ња и жи вот ног ве ка
не по бит но је уста но вље на.

„Си ро ма штво је смрт на пре су да”, по све-
до чи ла је је се нас, ка ко су пре не ли ме ди ји,
за го вор ни цом над ле жног пот ко ми те та Се-
на та САД Са бри на Шре дер, у са слу ша њу
ини ци ра ном алар мант ним по да ци ма о ра-
сту ћем ја зу у оче ки ва ној ду жи ни жи во та из-
ме ђу по је ди них де ло ва зе мље.

Шре де ро ва је би ла по зва на да из не се
сво је ис ку ство као ста нов ни ца окру га Мек-
да у ел у За пад ној Вир џи ни ји, јед ног од нај-
си ро ма шни јих у Сје ди ње ним Др жа ва ма.
Про се чан при ход по до ма ћин ству је два

пре ла зи 20.000 до ла ра, оче ки ва ни век му-
шка ра ца је 64 го ди не, а же на 73.

Ко ли ко је то ма ло, ја сни је је кад се упо-
ре ди са де мо граф ском сли ком окру га Фер-
фекс, у су сед ној Вир џи ни ји, где до ма ћин-
ства у про се ку рас по ла жу са 107.000 до ла-
ра, а му шкар ци ста ти стич ки мо гу да оче ку ју
да ће жи ве ти 82 го ди не, же не чак три ви ше,
под се тио је не дав но „Њу јорк тајмс”.

Као Швед ска и Ирак, а у пи та њу су две са-
ве зне аме рич ке др жа ве. Ме ђу тим и

у са мом Ва шинг то ну, на ра сто-
ја њу од не ко ли ко ста ни ца

под зем не же ле зни це, жи-
вот на кри ву ља има стр-
мо вит пад од чак се дам
го ди на. Још не ве ро ват-
ни ји је слу чај Њу Ор ле-

ан са.
Ка ко је сли ко ви то

пре до чио Сти вен Волф
са Ко мон велт уни вер зи те та

у Вир џи ни ји, „бе ба ро ђе на у по-
штан ском бро ју 70112 жи ве ће 25 го ди на
ду же од но во ро ђен че та из бро ја 70124”. У 
де ло ви ма Бо сто на и Бал ти мо ра кра ћи је
жи вот ни век не го у Ети о пи ји и Су да ну, ре-
као је Волф, на во де ћи још не ке за па њу ју ће
рас ко ра ке.

Лош ин ди ка тор је и чи ње ни ца да је код
жен ске по пу ла ци је Мек да у е ла за бе ле жен
пад од две го ди не у прет по ста вље ном тра-
ја њу жи во та, док је исто вре ме но у Фер фак-
су ре ги стро ван раст од пет го ди на. При том
ни је у пи та њу из у зе так. У 43 од сто окру га,
пре те жно на ру рал ном ју гу и на за па ду зе-
мље, од 1990. до 2008. по ве ћа на је смрт ност
же на ни жег обра зо ва ња.

Ве за из ме ђу обра зов ног ни воа и здра вља
и ду го веч но сти ла ко је ви дљи ва. Шко ло ва-
ни до би ја ју бо ље по сло ве, ви ше за ра ђу ју

и жи вот им пру жа све по год но сти ко је си-
ро ма шни ма ус кра ћу је или од у зи ма. Осим
то га, обра зо ва ни ји има ју ве ћи при ступ ин-
фор ма ци ја ма, бо љу здрав стве ну кул ту ру,
ви ше бри ну о ква ли те ту ис хра не, фи зич кој
кон ди ци ји, ре дов но по се ћу ју фит нес цен-
тре. Но вац и зна ње да ју им ста тус и чи не их
при ви ле го ва ним, омо гу ћу ју ћи им да жи ве
не са мо бо ље, већ и ду же.

Они дру ги, на су прот ном кра ју кла сног
спек тра, пу ше у знат ном ве ћем про цен ту,
не ма ју ни нов ца ни мо гућ но сти за не што
бо ље од бр зе хра не, због то га су скло ни ји
го ја зно сти, а због го ја зно сти су ма ње фи зич-
ки ак тив ни, са мим тим под ло жни ји чи та вом
ни зу бо ле сти, ди ја бе те су, ви со ком крв ном
при ти ску, ср ча ним смет ња ма, де пре си ји. И
по врх све га ту је не пре кид ни стрес. Не ко је
сва та лан ча на де ша ва ња у ор га ни зму при-
клад но на звао фи зи о ло ги јом си ро ма штва.

И он да се та кав жи вот пре ра но за вр ши, а
ста ти сти ка по ка зу је ка ко се људ ски век про-
ду жа ва, док еко ном ска кал ку ла ци ја, на ба зи
та кве ста ти сти ке и пре те ће пра зних фон до-
ва, пре по ру чу је по ме ра ње ста ро сне гра ни-
це од 65 го ди на као усло ва сти ца ња пра ва
на здрав стве но и со ци јал не бе не фи ци је.

То ни је фер, го во ре они ко ји су упо зна ти
са су шти ном ства ри. Не јед на ко сти се про-
ду бљу ју, жи вот ни век у САД је 79,8 го ди на
(74 у Ср би ји, исто као у Ал ба ни ји и Ру му-
ни ји, по да так СЗО за 2013), али по гу ран је
за хва љу ју ћи бо ље пла ће ни ма ко ји су ду-
го веч ни ји. По сто је сту ди је ко је то ја сно
по твр ђу ју. Да нас му шка рац од 65 го ди на
мо же да ра чу на на шест го ди на ду жи век
не го ње гов вр шњак пре три де це ни је. То се,
ме ђу тим, од но си са мо на при пад ни ке гор-
ње по ло ви не пла те жне ле стви це. Код оних
до ле, раз ли ка, од но сно про ду же ње, из но си
тек 1,3 го ди не. Д. Дра гић

Ма те ри јал ни 
усло ви и обра зо ва ње 
ути чу не са мо на то 

ка ко ће мо жи ве ти, 
већ и ко ли ко ду го

СИ РО МА ШТВО СКРА ЋУ ЈЕ ЖИ ВОТ

Ни је све јед но

свет у нама



30. април 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА16

људи и догађајиљуди и догађаји

Иако број хра ни тељ ских
по ро ди ца ко је се ста ра-
ју о де ци у Ср би ји ра сте,

не ма мно го оних ко ји су спрем-
ни да удо ме ста ре и бо ле сне
осо бе. Цен тар за со ци јал ни рад
у Не го ти ну већ два де се так го-
ди на кроз по ро дич ни сме штај
оста ре лих ли ца спро во ди овај
вид бри ге о угро же ним ка те го-
ри ја ма дру штва, у са рад њи са
по ро ди ца ма у се о ским сре ди-
на ма. Реч је о љу ди ма ко ји ис пу-
ња ва ју све про пи са не усло ве за
ба вље ње хра ни тељ ством и ко ји
по сле еду ка ци је до би ја ју ста тус
хра ни те ља. Јед на од 12 та квих у
Кра ји ни је по ро ди ца Сло бо дан-
ке Си мић из Чу бре.

– Оста ла сам без по сла, ка сни је 
и без ро ди те ља, и то ми је те шко 
па ло. На ви кла сам да бри нем о 
њи ма. По ро дич но до ма ћин ство и 
се ло ни сам же ле ла да на пу стим и 
опре де ли ла сам се за хра ни тељ-
ство, мо ти ви са на љу ба вљу пре-
ма ста ри јим осо ба ма и по тре бом 
да бри нем о њи ма. Овим пле ме-
ни тим по зи вом ба вим се пет го-
ди на. О ко ри сни ца ма, а имам их 
че ти ри, што зна чи и пун ка па ци-
тет јед не хра ни тељ ске по ро ди це, 
бри нем го то во 24 са та днев но. Са 
њи ма сам стал но и ни шта ми не 
па да те шко – ка же пе де сет тро го-
ди шња Сло бо дан ка Си мић, ко ја 
уз све оба ве зе ко је има увек на ђе 
вре ме на да са же на ма у до ма ћин-
ству по пи је ка фу, по де ли то плу и 
уте шну реч. 

– По ро дич ни сме штај оста ре-
лих ли ца је још је дан вид бри-
ге ко ји је Цен тар за со ци јал ни 
рад у Не го ти ну ор га ни зо вао за 

угро же не ка те го ри је, оста ре ла 
и бо ле сна ли ца без по ро дич ног 
ста ра ња. Циљ по ро дич ног сме-
шта ја од ра слих осо ба је сте одр-
жа ва ње или по бољ ша ње ква ли-
те та жи во та ових љу ди. Ста рим 
и бо ле сним ли ци ма сме шта јем 
у хра ни тељ ску по ро ди цу обез-
бе ђу ју се усло ви ко ји нај ви ше 
под се ћа ју на прет ход не жи вот не 
при ли ке и у скла ду су са њи хо-
вим по тре ба ма и на ви ка ма. Та-
ква ли ца у по ро ди ци хра ни те ља 
оста ју, за пра во, у сво јој по зна тој 
сре ди ни, што им оста вља мо-
гућ ност да за др же ста ре на ви ке. 
Од 12 хра ни тељ ских кра јин ских 
по ро ди ца, осам се ак тив но ба ве 
хра ни тељ ством, јер су се у пре о-

ста ле че ти ри с го ди на ма из бри-
са ле све мо гу ће раз ли ке из ме ђу 
хра ни те ља и ко ри сни ка, што је 
и нај бо ља илу стра ци ја за при чу 
о зна ча ју по ро дич ног сме шта ја 
од ра слих и ста рих ли ца, као ве-
о ма угро же них ка те го ри ја на шег 
дру штва. Те по ро ди це су се сро-
ди ле са сво јим ко ри сни ци ма ко-
ји су већ го ди на ма на сме шта ју у 
њи хо вим до ма ћин стви ма – на-
во ди Сла ви ца Ву ја ко вић, со ци-
јал ни рад ник. 

По ро дич ни сме штај као об лик 
за шти те при ме њу је се у си ту а ци-
ја ма ка да је од ра слој или оста ре-
лој осо би озбиљ но угро же на ег-
зи стен ци ја у соп стве ној по ро ди-
ци, услед бо ле сти, уса мље но сти, 

со ци јал не изо ло ва но сти и дру-
гих фак то ра. Не го тин ски Цен тар 
за со ци јал ни рад овај вид бри ге 
при ме њу је го ди на ма. О из бо ру 
хра ни те ља, ко ји су по пра ви лу 
брач ни па ро ви, са де цом или 
без њих, мла ђег и сред њег до-
ба, са мо ти ва ци јом и ис ку ством 
да бри ну о ста рим и бо ле сним 
осо ба ма, од лу чу је ви шеч ла ни 
струч ни тим, у ко ме су оба ве зно 
пси хо лог и со ци јал ни рад ник. У 
за ви сно сти од слу ча ја, у Цен тру 
се опре де љу ју и за ин сти ту ци о-
нал ни об лик збри ња ва ња, а то је 
ис кљу чи во Ге рон то ло шки цен-
тар у Кња жев цу где су упу ће на 
че ти ри ко ри сни ка, у од но су на 
26, ко ли ко их је у по ро дич ном 
сме шта ју код хра ни те ља. 

За бри гу о сва ком ли цу на 
хра ни тељ ству, др жа ва обез бе-
ђу је око 25.000 ди на ра ме сеч но, 
за ле ко ве, гар де ро бу и нео п-
ход не на мир ни це, што је, пре ма 
ре чи ма Сло бо дан ке Си мић, ко-
ја нас је уго сти ла у свом хра ни-
тељ ском до ма ћин ству у Чу бри, 
са свим до вољ но за усло ве ква-
ли тет ног жи во та на се лу. 

Пре ма не ким на го ве шта ји ма, 
ин те ре со ва ње Кра ји на ца за хра-
ни тељ ство је у бла гом по ра сту. 
Не го тин ска оп шти на са 12 по ро-
ди ца хра ни те ља у Плав ни, Шту би-
ку, Ја се ни ци, Пра хо ву, Ви дров цу, 
Врат ни, Ја бу ков цу, По по ви ци и 
Чу бри, у ко ји ма је за са да сме ште-
но 26 ко ри сни ка, по твр ђу је да има 
мо ти ви са них љу ди ко ји у сво је по-
ро дич но окру же ње при хва та ју 
ста ра и бо ле сна ли ца, пру жа ју ћи 
им ква ли тет ни је усло ве за жи вот.

Ј. Ста но је вић

У КРА ЈИН СКИМ СЕ ЛИ МА РЕ ГИ СТРО ВА НО 12 ХРА НИ ТЕЉ СКИХ ПО РО ДИ ЦА ЗА СТА РА ЛИ ЦА

На шли дом и љу бав
У на се љи ма оп шти не Не го тин већ не ко ли ко
го ди на у по ро дич ном сме шта ју збри ну то
26 од ра слих и бо ле сних осо ба о ко ји ма 
бри ну хра ни те љи

Сло бо дан ка Си мић, хра ни тељ ка, и Сла ви ца Ву ја ко вић, со ци јал ни 
рад ник, са јед ном од же на у до ма ћин ству у Чу бри

Си ро ма шни и бо ле сни пен зи о не ри у 
Кур шу мли ји, чла но ви Оп штин ске ор га-
ни за ци је, мо ћи ће да ра чу на ју на од ре-
ђе ну по моћ сво је ор га ни за ци је.

– Соп стве ним сред стви ма и уз по-
моћ оп шти не обез бе ди ће мо ми ли он 
ди на ра да ове го ди не по мог не мо на-
шим чла но ви ма ко ји су у не за вид ној 

ма те ри јал ној си ту а ци ји, а исто вре ме но 
и бо ле сни. Ове го ди не ће мо ор га ни-
зо ва ти две ак ци је, у апри лу и ок то бру, 
ка да ће на ши ак ти ви сти по се ти ти сво је 
ко ле ге и уру чи ти им по моћ – ка же Вла-
ди мир Ја ко вље вић, пред сед ник кур-
шу млиј ских пен зи о не ра.

Ра чу на се да ће по моћ до би ти око 900 

пен зи о не ра, што је ви ше не го про шле
го ди не. По моћ у вред но сти хи ља ду ди-
на ра на се о ском под руч ју би ће уру че на
у на мир ни ца ма, а у гра ду ће пен зи о не ри
до би ти по твр де уз по моћ ко јих ће мо ћи
да па за ре у не ко ли ко кур шу млиј ских тр-
го вин ских обје ка та.

Ж. Д.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Ми ли он ди на ра за по моћ
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Планета пензионера

Хајнц Пи ер (65), пен зи о ни са ни пи лот, 
ода брао је не сва ки да шњи на чин да му у 
пен зи ји не бу де до сад но: у по след ње две 
го ди не ма лим ави о ном са два се ди шта чи-
ја је мак си мал на бр зи на ма ња од оне ко ју 
по сти же оби чан ауто мо бил (са мо 106 ки-
ло ме та ра на сат), оби ла зи око све та.

Да то бу де истин ска аван ту ра, по ста ра ла 
се сре ди ном апри ла ин до не жан ска про-
тив ва зду шна од бра на, ко ја је по ди гла сво-
је бор бе не ави о не Ф-16 и при ну ди ла га да 
сле ти на аеро дром јед не ва зду хо плов не 
ба зе, по што је без прет ход не на ја ве за шао 
у ин до не жан ски ва зду шни про стор. По 

сле та њу, до че као га је вод вој ни ка са пу-
шка ма на го товс. Ухап шен је и од мах спро-
ве ден у за твор.

Ис тра га је, ме ђу тим, по ка за ла да Пи ер
ни је имао „опа сне на ме ре”: у ави о ну су би-
ли са мо јед на те гла џе ма и три ка ни сте ра
са го ри вом. Ис по ста ви ло се да је ле тео из
Шри Лан ке у Ма ле зи ју и да је био под нео
зах тев за пре лет, али је по ле тео пре не го
што је он зва нич но одо брен.

Све се до бро за вр ши ло: он је по сле два
да на осло бо ђен, ави он му је вра ћен, а у ме-
ђу вре ме ну је сти гла и до зво ла за пре лет.

М. Б.

Грч ка је по че ла да из ла зи из ви ше-
го ди шње фи скал не кри зе – не дав но 
је еми то ва ла пр ву се ри ју др жав них 
об ве зни ца ко је су на и шле на по во-
љан при јем на бер за ма – али крај 
не во ља ма обич них Гр ка, а по го то во 
пен зи о не ра, ни је на ви ди ку.

Око 350.000 бив ших за по сле них 
та мо шњег др жав ног сек то ра на ре-
ше ње о пен зи ји че ка из ме ђу шест 
ме се ци и че ти ри го ди не, пи ше „Грч ки 
ре пор тер”. Дуг др жа ве за не ис пла ће-

не пен зи је је из ме ђу три и че ти ри ми ли-
јар де евра, док је број пен зи о не ра от ка ко
је 2008. по че ла кри за по рас тао за 600.000,
та ко да их је са да укуп но 2,65 ми ли о на.

Је дан од раз ло га за ова ко ду го че ка ње
је сте и чи ње ни ца да над ле жне слу жбе,
од ко јих је нај ве ћа Ин сти тут за со ци јал но
оси гу ра ње (ИКА), има ју пре ви ше по сла,
а пре ма ло за по сле них. У ИКА је у по ступ-
ку око 200.000 зах те ва за пен зи о ни са ње,
при че му сва ки слу жбе ник има по око
5.000 пред ме та ко је тре ба да ре ши.

РУ МУ НИ ЈА: 
Спи сак се сма њу је, пен зи је ра сту

Ру мун ски пен зиј ски фон до ви су не дав но об ја ви ли (по њих) до бру вест: број
пен зи о не ра у зе мљи у про шлој го ди ни је сма њен за че ти ри од сто, та ко да их је
са да укуп но 5,41 ми ли он (по да так На ци о нал ног ста ти стич ког за во да).

Про сеч на пен зи ја у 
Ру му ни ји (чла ни ци ЕУ) 
у 2013. из но си ла је 182 
евра, што је у од но су на 
2012. био по раст од 4,1 
од сто. Ми ни стар ка ра-
да, Ро ва на Пламб, на ја-
ви ла је да ће у слич ном 
из но су пен зи је по ра сти 
и ове го ди не – из ме ђу 4 
и 4,4 од сто. „Пен зи је ни 
под ка квим окол но сти-
ма не ће мо сма њи ва ти, 
не го са мо по ве ћа ва ти”, 
гла си ло је ње но ка те-
го рич но обе ћа ње ру-
мун ским пен зи о не ри ма 
ко ји су по сво јим при ма-
њи ма ме ђу нај си ро ма-
шни јим у Евро пи.

РУ СИ ЈА: По ви ши це за Крим
По сле анек си је Кри ма Ру си ја је по ву кла низ по те за да овај

до ју че укра јин ски ре ги он ин те гри ше у свој ад ми ни стра тив-
ни и пен зиј ски си стем. Ме ђу пр вим од лу ка ма ко је су на и шле
на одо бра ва ње био је и указ пред сед ни ка Пу ти на ко јим су
пен зи је у но вом (али исто риј ски ста ром) де лу Ру си је ско ро
удво стру че не, ка ко би се из јед на чи ле са ру ским про се ком.

Про сеч на пен зи ја у Ру си ји је око 10.000 ру ба ља (око 202
евра), док су оне у Укра ји ни око 116 евра. Из јед на ча ва ње
са ру ским про се ком ка су вла де пре ми је ра Ме две де ва ко-
шта ће око 720 ми ли о на евра го ди шње.

ИН ДИ ЈА: Два ме се ца за жал бе
Сви они ко ји су у пен зи ју оти шли по што су прет ход но

би ли на плат ном спи ску ин диј ске др жа ве има ће убу ду ће
ма ње му ка са сво јим ко ле га ма ко ји су још ак тив ни у ад ми-
ни стра тив ном апа ра ту: жал бе др жав них пен зи о не ра мо-
ра ће убу ду ће да се ре ша ва ју у ро ку од два ме се ца.

Пре ма нај но ви јој на ред би вла де у Њу Дел хи ју цен трал-
ној би ро кра ти ји, сва ко над ле штво ће при јем не ке пен зи о-
нер ске жал бе мо ра ти да фор мал но по твр ди у ро ку од три
да на, а од го ва ра ју ће ре ше ње да из да по сле мак си мал но
два ме се ца.

У Ин ди ји има око три ми ли о на др жав них пен зи о не ра.

ИН ДО НЕ ЗИ ЈА: При нуд но сле та ње ле те ћег Швај цар ца

ГРЧ КА: Че ти ри го ди не че ка ња
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погледи

Свр ха ни је у
из ну ри ва њу, већ у
бо љем ко ри шће њу
вре ме на,
што до ка зу ју при ме ри
где се скра ћи ва њем
рад ног да на по сти же 
ве ћа про дук тив ност

Упр ви мах смо би ли ус хи-
ће ни, али оду ше вље њеУУје спла сло ка да смо чу лиУ

де та ље, при ча мај ка де вој ке
од не дав но за по сле не у ве ли кој
мар ке тин шкој аген ци-
ји. Ре жим роп ски, рад-
но вре ме не по сто је ће, 
рад ник не пре кид но на 
рас по ла га њу, сло бод ни 
ви кенд са мо услов но, 
сва ко днев но ја вља ње 
оба ве зно и са го ди-
шњег од мо ра.

Све то, ако је уоп ште 
по треб но ис ти ца ти, за 
скром ну пла ту, ма да је 
при по ме ну тим усло-
ви ма пи та ње аде кват не 
су ме иона ко ре ла тив-
но. Ни је, ме ђу тим, са да 
реч о нов цу, већ о из-
га ра њу, до бро вољ ном 
или при сил ном, ко је 
по ста је са мо се би свр-
ха. Не ис кљу чи во ов де, 
где ди вљи ка пи та ли зам 
на ме ће не људ ску тр ку, 
рад но ме сто пре тво ре-
но је у по при ште, ујед но 
и сре ди ште чо ве ко вог 
бив ство ва ња, при че му 
је уоби ча је на рад на не-
де ља од 40 са ти са мо на-
чел ни вре мен ски оквир.

Сву да у све ту ра ди се 
све ви ше, ра ди се ду же, 
цео жи вот сво ди се на по сао,
пот пу на су прот ност прог но за-
ма од пре не ко ли ко де це ни ја у
ко ји ма је ово на ше вре ме би ло
ви ђе но као до ба рад ног рас-
те ре ће ња и 15-ча сов не рад не
не де ље. Упр кос тех но ло шком
на прет ку, 21. век ни је до нео ту
вр сту сло бо де. Мо же ли она на-
кнад но да се осва ја?

Мно ги ће спрем но од го во ри-
ти, ар гу мен ту ју ћи, да мо же и мо-
ра. А ар гу мен ти су у ис ку стви ма 
оних ко ји ма је кра ће рад но вре-
ме, уз здра ви ју ат мос фе ру и за-
до вољ ни је рад ни ке, до не ло бо-
ље по слов не ре зул та те и ве ћу 
про дук тив ност.

Ар гу мен ти су и у по да ци ма 
ОЕЦД-а, Еуро ста та и дру гих ре-
ле вант них из во ра ко ји ста вља-
ју у упо ред ну ра ван ко ли чи ну 
вре ме на про ве де ног на по слу у 
по је ди ним зе мља ма и еко ном-
ске по ка за те ље.

До би је на сли ка ће из не на ди-
ти мно ге. Ис па да да су нај вред-

ни ји у Евро пи упра во нај о зло-
гла ше ни ји, Гр ци, чи јом кри зом 
је у Европ ској уни ји отво рен ду-
жнич ки без дан, ко ји је за пре тио 
чи та вом ни зу чла ни ца. Ти исти 
Гр ци, пре ма ста ти сти ци, ра де 
2.000 са ти го ди шње, чак 600 ви-
ше не го Нем ци, али је не мач ка 
про дук тив ност 70 од сто ве ћа.

И не са мо Гр ци и не са мо Нем-

ци. Не мо же да бу де слу чај но да 
По ља ци и Ма ђа ри са Гр ци ма 
де ле европ ски врх у бро ју рад-
них са ти, али и за че ље ли сте 
про дук тив но сти, док исто вре-
ме но, уз Не мач ку, Хо лан ди ја, 
Нор ве шка, Фран цу ска и Дан ска 
са нај ма ње рад них са ти (1.400 
до 1.500 го ди шње), ула зе у во-
де ћих де сет ОЕЦД др жа ва нај-
ви ше про дук тив но сти.

Фран цу ска је, сти ца јем окол-
но сти, упра во ових април ских 
да на из би ла у пр ви план по-
во дом не сва ки да шњих ме ра 
до не тих по чет ком ме се ца с 
ци љем да се ше фо ви оне мо гу-

ће да под ре ђе не има ју на ве зи 
кад им се прох те. „Ис кљу чи се у 
шест” зна чи да је сла ње меј ло ва 
и по ру ка у ве зи с по слом за бра-
ње но по ис те ку рад ног вре ме-
на, па до су тра дан у де вет.

Ин фор ма ци ја је пр во бит но 
би ла по гре шно про ту ма че на и 
об ја вље на у свет ским ме ди ји-
ма са при зву ком сен за ци је као 

да се од но си на ши ро ки круг 
за по сле них, а за пра во је син-
ди кал ним спо ра зу мом обу хва-
ће но око 250.000 рад ни ка са 
по ља кон сал тин га и ви со ке тех-
но ло ги је, али то њен зна чај не 
ума њу је.

Исти на је да су мо дер на сред-
ства ко му ни ка ци је, из ме ђу оста-
лог, до при не ла по сто је ћој из-
ме ша но сти сло бод ног и рад ног
вре ме на и окол но сти да љу ди
фак тич ки оста ју на по слу и кад
се вра те ку ћи, не ки што од тих
про бле ма не мо гу да по бег ну, а
не ки због то га што ви ше не по-
сто ји пра ви пре дах, опу шта ње, а

стрес је не пре ки дан. Ис-
кљу чи ва ње ком пју те ра
и мо бил ног те ле фо на је-
сте ефи ка сан на чин „спа-
са ва ња”, али по вр шан и
са мим тим не до во љан.

Су шти на је у дру га чи-
јем гле да њу на жи вот
и рад, у про на ла же њу
ба лан са. Са мо до не кле
је то за да так сва ког по-
на о соб. Чи ње ни ца да
се кра ћим рад ним вре-
ме ном по сти же ве ћа
про дук тив ност не дво-
сми сле но слу жи као по-
твр да те зе да је енер ги-
ја ко ју за по сле ни ула же
мно го ва жни ја од бро ја
са ти на по слу.

Са тог по ла зи шта се
и Ана Кут из бри тан ске
не про фит не ор га ни за-
ци је „Те ме љи но ве еко-
но ми је” за ла же за 30-
ча сов ну рад ну не де љу,
твр де ћи да пре ла зак
мо же да се из ве де без-
бол но и по ступ но у од-
го ва ра ју ћем пе ри о ду.

Оста ло би про сто ра
за про ме ну рад не кул ту-

ре и по на ша ња, од ви ка ва ње од 
по тро шач ког мен та ли те та („ра-
диш мах ни то да би за ра дио што 
ви ше, да би ку пио не што што ти 
уоп ште не тре ба”) и уме сто то га 
ве ћу по све ће ност по ро ди ци, де-
ци, ста рим ро ди те љи ма, по сло-
ви ма чи ја је емо тив на ис пла ти-
вост не про це њи ва.

Д. Дра гић

ПО САО ИЛИ МО ДЕР НО РОП СТВО

Ра ди ти ма ње, жи ве ти ви ше
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Ре дов ни го ди шњи ри ту ал ко ји се у Ве-
ли кој Бри та ни ји зби ва кра јем мар та
– пред ста вља ње на ци ји вла ди ног бу-

џе та за но ву фи скал ну го ди ну (ко ја та мо по-
чи ње 1. апри ла) – ово га пу та је до нео ва жну
вест и за око 13 ми ли о на бри тан ских пен зи-
о не ра и оних ко ји ће то уско ро по ста ти.

Бу џет ски до ку мент из ву чен из цр ве не
тор бе Џор џа Озбор на, ми ни стра ко ји има
две тра ди ци о нал не ти ту ле „кан це лар Ми ни-
стар ства фи нан си ја” и „дру ги лорд тре зо ра”,
а што све има са мо јед но зна че ње – да је за-
ду жен за фи нан си је и
при вре ду Ује ди ње ног
Кра љев ства, са др жи
и јед ну од ред бу ко ја
они ма ко ји су ште де-
ли за пен зи о нер ске
да не омо гу ћа ва да
свој пен зиј ски фонд
од апри ла сле де ће го-
ди не по диг ну и (ако
то же ле) по тр о ше од-
јед ном, уме сто да им
бу де ис пла ћи ван у
од ре ђе ним го ди шњим, од но сно ме сеч ним
ра та ма до кра ја жи во та.

Слич на мо гућ ност по сто ја ла је, до ду ше,
и до са да, али под спе ци јал ним усло ви ма
(ме ђу ко ји ма је био и до каз да има ју обез-
бе ђе не ал тер на тив не при хо де), при че му
су по ло ви ну као по рез мо ра ли да да ју др-
жа ви. Са да је све то при лич но ола ба вље но.
Ал тер на тив ни при ход је са мо сим бо ли чан
(за бри тан ске усло ве): 12.000 фун ти (14.500
евра), док је по рез исти онај ко ји се пла ћа
за ре дов не фи нан сиј ске тран сак ци је.

Ово је, ме ђу тим, иза зва ло ве ли ку јав ну
де ба ту у ко јој јед ни хва ле чи ње ни цу да су
пен зи о не ри до би ли сло бо ду рас по ла га-
ња сво јом уште ђе ви ном, док дру ги из но се
стра хо ва ња да ће је мно ги про ћер да ти и

за вр шне го ди не жи во та про ве сти у си ро-
ма штву, до би ја ју ћи са мо скром ну др жав ну
пен зи ју (око 450 фун ти ме сеч но).

Сим бол те де ба те по стао је „лам бор ги ни”,
лук су зни ита ли јан ски ауто мо бил, чи ја је це-
на на бри тан ском тр жи шту из ме ђу 250.000
и 300.000 фун ти. Као, пен зи о не ри ће све
што су уште де ли по тр о ши ти на тај (или не-
ки сли чан, „пор ше”, на при мер) ауто мо бил, а
по сле – шта бу де.

Они ра зум ни ји ће мо жда ин ве сти ра ти у
не крет ни не: не ку ку ћу или стан, ко је ће из-

да ва ти и од то га жи ве-
ти, што би, те о рет ски,
тре ба ло да бу де ра ци-
о нал ни ја од лу ка.

Фи нан сиј ски струч-
ња ци, пак, твр де да не
би би ло па мет но ни
јед но ни дру го. Ја сно
је од мах за што би но ви
„лам бор ги ни” био по-
гре шан по тез (ни је до-
вољ но са мо од бр о ја ти
па ре да се ку пи, већ

тре ба пла ти ти и та ко ђе па пре но оси гу ра ње),
али ни је све та ко ка ко из гле да ни са не крет-
ни на ма. На и ме, ако та квом по те зу при бег не
ве ли ки број пен зи о не ра, то ће „на ду ва ти” тр-
жи ште, до ве сти до па да це на, а мо жда и до но-
вог фи нан сиј ског шо ка (слом тр жи шта не крет-
ни на био је у те ме љи ма ве ли ке фи нан сиј ске и
еко ном ске кри зе за по че те кра јем 2008. из ко је
се европ ске еко но ми је још ни су опо ра ви ле).

Ми ни стар Озборн, чи ји је ранг у бри тан-
ској вла ди од мах до пре ми је ра, ипак ни-
је за бри нут. Ни је то ни ње гов ко ле га Стив
Веб, чи ји су порт фељ упра во пен зи је. „Ни-
је др жав на бри га ако не ко од лу чи да ку пи
’лам бор ги ни’ и оста так жи во та про ве де на
др жав ној пен зи ји – то је ствар из бо ра”, гла-
си ла је ње го ва из ја ва.

Ме ђу тим, лорд Тар нер, бив ши шеф Ко ми-
си је за пен зиј ску ре фор му, сма тра да је но ва
ме ра не смо тре на и ри зич на. „Опа сност је да
љу ди не схва та ју ко ли ко је др жав на пен зи-
ја ма ла”, из ја вио је он „Днев ном те ле гра фу”.
„Она им са мо омо гу ћа ва да не жи ве у ап со-
лут ном си ро ма штву и ни шта ви ше од то га.”

Сли чан став из нео је и Пол Џон сон, ди-
рек тор Ин сти ту та за фи скал не сту ди је, упо-
зо рив ши да по сто је „ра зло жне не из ве сно-
сти” и да је са свим мо гу ће да ће љу ди пра-
ви ти „фи нан сиј ске гре шке”. „Љу ди из ме ђу 60
и 65 го ди на нај че шће по гре шно про це њу ју
свој жи вот ни век, па су скло ни да у пр вим
пен зиј ским го ди на ма тро ше ви ше не го што
би сме ли”, оце нио је овај струч њак.

Ве ћи на ипак сма тра да је реч о ра ди кал-
ној про ме ни, ко ја не мо ра да бу де ка та стро-
фал на, ка ко се стра ху је.

Сми ру ју ће то но ве уне ли су и пред став-
ни ци ин ду стри је оси гу ра ња, чи је слу жбе
има ју ис ку ства са на ви ка ма и по тр о шач ким
скло но сти ма љу ди. Едри јан Во кер, екс перт
оси гу ра ва ју ће ку ће „Скен ди ја”, из нео је та ко
по дат ке из ис тра жи ва ња ко ји по ка зу ју да
има са мо око три од сто оних ко ји су скло ни
да у мо мен ту пен зи о ни са ња по ву ку сво ју
це ло куп ну уште ђе ви ну.

„На ше ис ку ство са по на ша њем пен зи о не-
ра по ка зу је да су стра хо ви да ће пен зиј ски
фон до ви би ти тро ше ни на ску пе ауто мо би-
ле нео сно ва ни”, из ја вио је Во кер. „По да ци
ко ји ма рас по ла же мо уве ра ва ју нас да ве-
ли ка ве ћи на не ће зло у по тре би ти сло бо ду
ком плет ног рас по ла га ња сво јом уште ђе-
ви ном у мо мен ту пен зи о ни са ња.” Па ипак,
др жа ва ра чу на да ће пен зи о не ри ви ше тро-
ши ти и ти ме пру жи ти из ве стан до пинг бри-
тан ској еко но ми ји. Јер, глав на бри га Џор џа
Озбор на као ми ни стра фи нан си ја ни је бла-
го дет пен зи о не ра – већ пу на др жав на ка са.

М. Бе кин

По сле нај нноо овививи ј је е прпро омме не е прпррро пиии сса,а  
они ко ји су штете ддее ли за ста рререре да нене
са да свој пеннен з зззијиј с скики ф фонд д момомоогг гу уу дад  
по диг ну одод јједедд нномом –– шшто јје 
иза азввва ало ооозббзбзбииљиљн на а
стстрара ххо о ваа ња

Џор џ  Озбор н

„Лам бор ги ни” 
пен зи о не ри

ПОПОПОПОПППППППОПОПОПОПОППОПОППППОПППОПОПОПОППППППОППППОППППОППОПОПППППППППППППППОПППППППППППП ЛЛЛЛЛЛ ЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ЕМИМИМИМИММИМИМИМИМИМИМИМММ  К К КККККК КККЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ЕЕЕ Е Е Е ОКОККОКООКОКОКОООКОООО ООООООООО О НОНОНОНООООООООООООООООООООНООООООООНОООООНОНОООООООООООНООНОНОНОНОООООООООВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВ В ВВВВ ВВВВВВ ВВВВВВВВВВВВВИХИХИХИИХИХИИХИХИХИИХИИХИХИИИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИХИИИИИИИИИИИИИХИИИИИИИХИИХИХИИИИИХИИИИИИХИХИИИИИИИХИХИХИХИИИИИИИИХИХИИИХИХИИИИИИИИИИХИХИХИХИИХИХИИХИХХИИХХХХХ П П ПППРАРАРАРАВВ В ВИИИ ИИИЛАЛАЛАЛАЛАЛА У У УУ В ВВЕ Е Е Е ЕЛИЛИЛИЛИИЛИКК КОЈООЈООЈ Б Б БРИРИРИРИ ТТ Т ТТТТА А А АААНИНИНИНИННИНИНИ Ј ЈЈЈЈИИИИИИПО ЛЕ МИ КЕ ОКО НО ВИХ ПРА ВИ ЛА У ВЕ ЛИ КОЈ БРИ ТА НИ ЈИ
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хроника

На у ка је до ка за ла да се фи-
зич ком ак тив но шћу мо-
же успо ри ти ста рост и на 

тај на чин про ду жи ти жи вот. Наш 
про сла вље ни Ни шли ја Цвет ко 
Ки тић то и по твр ђу је, не пре кид-
но. На кон што је про шле го ди не 
као се дам де сет ше сто го ди шњак 
на олим пиј ским игра ма у То ри-
ну осво јио три ме да ље, злат ну, 
сре бр ну и брон за ну, при зна ње 
је сти гло од Атлет ског клу ба „Ве-
те ран” Бе о град, у ви ду пе ха ра за 
нај бо љег спор ти сту у 2013. Бу-
ду ћи да је то нај ве ћи успех ве те-
ран ског спор та, Цвет ка је, за тим, 
Са вез атлет ских ве те ра на Ср би-
је про гла сио за нај у спе шни јег 
про шло го ди шњег спор ти сту. 
Ни шки ве те ран, али про фе сор 
на Ме ди цин ском фа кул те ту и 
на Фа кул те ту спор та и фи зич ког 
вас пи та ња, за свој успех ка же да 
ни је слу ча јан.

– То при зна ње и пе ха ри су 
плод ви ше де це ниј ског ра да на 
се би. Да би чо век био успе шан 
на свим жи вот ним по љи ма, он 
мо ра у мла до сти да се при пре-
ма, да ра ди, ства ра, уса вр ша ва 
се и бу де фи зич ки али и емо ци-
о нал но ак ти ван. На сто јао сам све вре ме да
очу вам здра вље, одр жим спо соб ност да ак-
тив но, ви тал но и ди на мич но жи вим у свим
сфе ра ма жи во та. Пен зи о ни са ње на Ме ди-
цин ском фа кул те ту сам до че као спрем но,
са стра те ги јом за здрав да љи жи вот. За то

се већ де сет го ди на ба вим атле ти ком и уче-
ству јем на свим так ми че њи ма од ре пу блич-
ких, пре ко свет ских до олим пиј ских – на во-
ди наш са го вор ник.

Цвет ко ва жи вот на фи ло зо фи ја је пу на ду-
ха ко ји не пр ко си вре ме ну, не го га над ма-

шу је. Он жи вље ње ви ди и осе ћа
као ра дост и љу бав.

– Жи ве ли смо оно ли ко ко ли-
ко смо има ли да на ра до ва ња.
Жи вот је пра зник и за то су уз-
бу ђе ња мно го бо ља од на ших
на ви ка. Иза зов је до ћи до вр ха,
али је иза зов ту се и за др жа ти.
Бо рац сам по убе ђе њу, али бо-
рац за све што је на мо ју до бро-
бит и до бро бит дру гих, за то ћу и
да ље би ти ак ти ван, и на ста ви ћу
да сва ко днев но тре ни рам и да
се так ми чим. На то ме оба ве зу-
ју и ус пе си ко је сам по сти гао,
и све на гра де. Уз ви ше ни дух
спор та по стао је као мој ре френ
кроз ре чи „не ка бу де што би ти
не мо же” што зна чи да же лим да
за бе ле жим још мно го по бе да –
од лу чан је Цвет ко Ки тић.

Као и дру ги на ши ве те ра ни,
он пра ти свет ски тренд. У све ту
се овај сег мент атле ти ке сна жно
раз ви ја, и то и у зе мља ма ко је
су не раз ви је ни је од Ср би је, јер
свест о по зи тив ном ути ца ју ба-
вље ња атле ти ком до при но си
бо љем здрав стве ном ста њу сва-
ког чо ве ка и ње го вом по зи тив-
ном ста ву пре ма жи во ту. 

Нај зад, Цвет ко Ки тић, по зна ти ји као Цве-
ле, ка же да же ли по што ва не чи та о це „Гла са
оси гу ра ни ка” још јед ном да мо ти ви ше да се
не пре да ју, да бу ду ак тив ни, да се бо ре и у
свом сти лу по ру чу је: „Жи вео жи вот!”.

Је ле на Оцић

У књи зи „За ви чај на на дах ну ћа” 
ауто ра Ми ро љу ба – Ми ће Ву ли ћа 
и Ра до ми ра Ђо ки ћа, пен зи о не ра 
из Жи то ра ђе, са ку пље ни су из во-
ди из опу са свих ауто ра пи са не 
ре чи ро ђе них у оп шти ни Жи то ра-
ђа. Об у хва ће на су де ла 68 ауто ра, 
без об зи ра на жан ров ску ра зно-
вр сност, а ме ђу њи ма и ра до ви 
пен зи о не ра из ов да шњег удру-

же ња, и то: Ни ко ле Ми ло ше ви ћа, 
Цве та на Стан ко ви ћа, Ра до са ва 
Злат ко ви ћа, Ми ро љу ба Ву ли ћа, 
Ра до ми ра Ђо ки ћа, Ан дри је Дра-
гу ти но ви ћа, Бран ка Сто ја но ви ћа, 
Дра го сла ва Зла та но ви ћа, Ми о-
дра га Алек си ћа.

– Ве о ма ми је дра го што ме ђу 
ауто ри ма пи са не ре чи у овој књи-
зи има и ра до ва на ших чла но ва. 

За то смо одво ји ли део сред ста ва
за штам па ње књи ге и део ти ра-
жа би ће уру чен пен зи о не ри ма из
Жи то ра ђе. Увек ће мо из два ја ти
но вац за све што је до бро а по го-
то во ако у то ме има ју уче шће на-
ши пен зи о не ри – ис ти че пред сед-
ник удру же ња пен зи о не ра Жи то-
ра ђе, Жив ко Ни ко лић. 

М.В., Р. Ђ.

У КЊИ ЗИ „ЗА ВИ ЧАЈ НА НА ДАХ НУ ЋА” ОБ У ХВА ЋЕ НА ДЕ ЛА 68 АУТО РА ИЗ ЖИ ТО РА ЂЕ

Пен зи о не ри пи шу и спон зо ри шу

СА ВЕЗ АТЛЕТ СКИХ ВЕ ТЕ РА НА СР БИ ЈЕ ПРО ГЛА СИО ЦВЕТ КА КИ ТИ ЋА
ЗА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈЕГ СПОР ТИ СТУ

Жи вот ме ри
тре ну ци ма ра до сти

Цвет ко 
Ки тић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2014. 21

У по зо ри шној са ли До ма кул ту ре у Кња жев-
цу ви ше од 500 Кња жев ча на пра ти ло је про-
грам при пре мљен по во дом обе ле жа ва ња 50
го ди на ак тив ног умет нич ког ра да Зво ни ми ра
Пав ко ви ћа, на став ни ка у пен зи ји. Сла вље ник
је играо „Ти моч ког Ву ка”, не ко ли ко мо но ло га
(„Ка ко су ме оже ни ли”, „Со лу нац”, „Ра ње ни хај-
дук”, „Та мо да ле ко”, „Ла пот”, „Ка фан ски жи вот”,
„Жал за мла дост”, „Мит ке и Ко шта на”), а ње го-
ви го сти би ли су из во ђа чи из вор них на род-
них пе са ма и со ло пе ва чи, фол клор не гру пе
пен зи о не ра, тру ба чи, фру ла ши, гај да ши, хар-
мо ни ка ши, али и по ла зни ци шко ла ба ле та,
рит ми ке и ден са, ре ци та то ри и пе сни ци.

Зво ни мир Пав ко вић се још као гим на зи ја-
лац опре де лио за умет нич ки рад. Узор је про-
на шао у де ли ма Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа,
због че га се пред ста вљао као ти моч ки Вук.

– Та ко се пред ста вљам јер сам ро ђен у
Ти моч кој кра ји ни и при ку пљам, као и он,

на род не умо тво ри не. По чео сам још из
сред њо школ ских да на, а ове го ди не обе ле-
жио сам ју би леј свог умет нич ког ра да, чи-
сто ама тер ског. Ка да ме пи та ју за што ни сам
оти шао у глум це про фе си о нал це ја ка жем

– бо ље би ти пр ви у свом се лу, не го зад њи у
гра ду – сма тра Зво ни мир.

Та ко је Пав ко вић, на став ник срп ског је зи ка
ро дом из Шти пи не код Кња жев ца, остао ве-
ран овом кра ју. По знат као на род ни умет ник,
са да пен зи о нер, про гла шен је за нај бо љег
„про фе си о нал ног ама те ра” у обла сти на род-
ног ства ра ла штва у кул ту ри. Је дан је од рет-
ких, ко ји је ср цем и ду шом пре да но не го вао
из вор но на род но бла го. За свој рад је до био
низ зна чај них при зна ња, из ме ђу оста лих,
Мај ску на гра ду Кња жев ца за из у зе тан до при-
нос кул ту ри, на гра ду за жи вот но де ло и злат-
ну знач ку Ре пу блич ке кул тур не за јед ни це.

У ових пе де сет ју би лар них го ди на сме-
ште на је и де це ни ја ра да у КУД-у пен зи о-
не ра „Сун ча на је сен”, са ко ји ма је имао сто-
ти нак на сту па и осво јио ви ше на гра да као
во ди тељ, при по ве дач, ре ци та тор, глу мац,
пе сник... Дра гић Ђор ђе вић

Свечаност поводом јубилеја Зво ни ми ра
Пав ко ви ћа

У пор ти цр кве Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле на, у Свр љи гу, на Ус крс је
одр жа но пе то так ми че ње де це у ту ца њу ус кр шњим ја ји ма, као и квиз зна ња са
пи та њи ма у ве зи са овим пра зни ком. Бли зу че ти ри сто так ми ча ра по ло ми ло је
око хи ља ду ус кр шњих ја ја, ко ја су за ову при ли ку фар ба ла и осли ка ва ла де ца
у ли ков ној ра ди о ни ци ака дем ског сли ка ра Ми ља на Ми лен ко ви ћа.

Чи та ва ак ци ја ор га ни зо ва на је у са рад њи са град ском би бли о те ком
„Гор да на То до ро вић”, и уз све срд ну по моћ но во фор ми ра ног свр љи шког
удру же ња „Ко ла срп ских се ста ра” и пред став ни ка Ује ди ње не се љач ке

стран ке. Нај ви ше ве шти не и зна ња по ка за ли су Ни ко ли на Ме де ни ца,
Ђор ђе Јан ко вић, Пе тра Стан ко вић, Ђор ђе Ри стић, Фи лип Са вић и Вук
Ми лен ко вић. Нај мла ђа уче сни ца так ми че ња би ла је пе то го ди шња Бо ја на
Вељ ко вић, а по бед ни ци су од ор га ни за то ра до би ли ди пло ме и па ке те са
слат ки ши ма и школ ским при бо ром. С. Ђ.

СВР ЉИГ

Ус кр шње 
над ме та ње

ПО ЛА ВЕ КА УМЕТ НИЧ КОГ РА ДА ТИ МОЧ КОГ ВУ КА

Ср цем и ду шом за на род но бла го

 РУ МА

Так ми че ње у пор ти
У не ко ли ко ме ста рум ске оп шти не ор га ни зо ва но је

так ми че ње де це у ку ца њу ус кр шњим ја ји ма, а нај за ни-
мљи ви је је би ло у Кра љев ци ма.

Удру же ње же на „Кра љев чан ке” ор га ни зо ва ло је над-
ме та ње дру гог да на Ус кр са у цр кве ној пор ти, где се
оку пио ве ли ки број де це, њи хо вих ро ди те ља и дру гих
ме шта на. Нај мла ђи ђа ци и пред школ ци до шли су са учи-
те љи цом, а њи ма су се при дру жи ли и ста ри ји уче ни ци,
ко ји су до не ли ус кр шња ја ја од ку ће. Они ко ји су же ле ли
да се так ми че мо гли су да узму и ја ја са сто ла у пор ти.

Би ло је на ви ја ња, апла у ди ра ња и сме ха. Уче ство ва ло
је ви ше од пе де сет ма ли ша на, а нај бо љи је био Ми хај-
ло Мар ко вић, уче ник тре ћег раз ре да.

– По нео сам ја је од ку ће, али сам га ис пу стио и раз-
био. За то сам узео дру го из кор пи це. Знам по љу сци
ко је је твр до, та ко да сам до бро ода брао и по бе дио –
ре као је Ми хај ло, ко ји је на кра ју мо рао да по је де ја је и
по ка же да ни је др ве но.

Би ли су за до вољ ни и де ца и од ра сли јер су се сви до-
бро за ба ви ли. Нај бо љи уче сни ци су до би ли по кло не, а
сви су се за сла ди ли слат ки ши ма. Д. Р.
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ГРА БО ВАЦ

Ју би леј Удру же ња 
„Је ри нин град”

При год ним про гра мом на Омла дин ском тр гу у Гра бов цу, пред
ве ли ким бро јем по се ти ла ца, чла но ви удру же ња „Је ри нин град” 
обе ле жи ли су пет го ди на по сто ја ња. По ред њих, у про гра му су

уче ство ва ли и го сти из удру же ња „Бе ли ор ло ви” из Бе о гра да. По-
се ти о ци ма су при ка за не ви те шке бор бе из XIV ве ка, а за тим је про-
сла ва на ста вље на у већ ни ци На род ног уни вер зи те та, где је одр-
жа на три би на по све ће на ак тив но сти ма удру же ња „Је ри нин град”.

На три би ни су пред ста вље на два но ва про јек та, а нај ак тив-
ни јим са рад ни ци ма удру же ња до де ље не су на гра де „Де спот
Сте фан”. Д. И.

РУ МА

Отво рен ин тер нет клуб
По сле дво ме сеч не обу ке ко ри сни ка за рад на ра чу на ру, у Ге-

рон то ло шком цен тру „Срем”, у Ру ми, не дав но је отво рен ин тер нет
клуб. Ко ри сни ке су сва ко днев но об у ча ва ли во лон те ри – ак ти ви-

сти Цр ве ног кр ста, уче ни ци Сред ње тех нич ке шко ле „Ми лен ко
Бр зак Уча” и струч ни рад ни ци при ја вље ни у На ци о нал ној слу жби
за за по шља ва ње. Они су ба ке и де ке об у чи ли да пи шу на ра чу на-
ру, да ко му ни ци ра ју са ро ђа ци ма пу тем Скај па, да ко ри сте Феј сбук
и дру го, што су они и де мон стри ра ли на отва ра њу клу ба.

Са да ста на ри рум ског Ге рон то ло шког цен тра мо гу да ко ри-
сте три ком пју те ра у окви ру рад не те ра пи је, а њи хов број ће
ка сни је би ти и ве ћи.

Ин тер нет клуб отво ри ла је ди рек тор ка Да ни ца Је ре мић, у
при су ству во лон те ра и пред став ни ка сред њих шко ла, На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње и Оп штин ске ор га ни за ци је
Цр ве ног кр ста. Д. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Пен зи о не ри пр ви
у оп штин ској ли ги

Ша хов ска еки па Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме-
де рев ске Па лан ке осво ји ла је пр во ме сто и пе хар у трај но
вла сни штво на пр вен ству оп штин ске ли ге ко ју већ не ко ли ко
го ди на ор га ни зу је Цен тар за раз вој спор та и ама те ри зма у
спор ту из гра да на Ја се ни ци.

Пен зи о не ри ша хи сти Сло бо дан Мар ти но вић, Жар ко Бу ку-
ми рић, Дра гу тин Ди ми три је вић, Пре драг Ра до вић, Ра до мир
Га ври ло вић, др То ми слав Та дић и Дра го слав То мић без про-
бле ма су са вла да ли све сво је про тив ни ке и за слу же но осво-
ји ли пр во ме сто. На овом успе ху че сти тао им је и пред сед ник
па ла нач ких пен зи о не ра, Сло бо дан Б. Пан тић, ко ји је ор га ни-
зо вао све ча ност у њи хо ву част. Сл. К.

КИ КИН ДА

По сна хра на го ди
Осму го ди ну за-

ре дом Ге рон то ло-
шки цен тар у Ки-
кин ди ор га ни зо вао
је ма ни фе ста ци ју
„Да ни по сне хра не”,
уз бла го слов Срп-
ске пра во слав не
цр кве. Клуб за ста ра
и ин ва лид на ли ца
при овој уста но ви,
у са рад њи са удру-
же њи ма и ак ти ви-
ма же на у гра ду и
окол ним се ли ма,
при пре мио је је ла
при клад на за ча сни
ус кр шњи пост.

У име до ма ћи на
го сте и ко ри сни ке Ге рон то ло шког цен тра по здра ви ла је ди рек-
тор ка Мир ја на Ба ро ше вић. Про то је реј Јо ван Си ла шки, над ле-
жни па рох, го во рио је о Ус кр су и су штин ском зна че њу по ста.
Пред ста вио је и сво ју књи гу „Ки кин да у све тло сти Цр кве”.

Чла ни це Клу ба за ста ра и ин ва лид на ли ца пе ва ле су ду хов-
не пе сме са хо ром мла дих „Све ти Ни ко лај Срп ски”. С. З.
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БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Из лет у исто ри ју
Удру же ње пен зи о не ра Бе ле во де са бе о град ске оп шти не

Чу ка ри ца сва ки свој из лет пом но и де таљ но пла ни ра. Та ко је
осми шљен и из лет у Ниш. Пр ва на ре ду би ла је Ме ди ја на, али
је из лет ни ке до че ка ла са мо ка пи ја са ка тан цем, без ика квог
об ја шње ња.

Ни шка ба ња је би ла сле де ћа на ре ду, а Ће ле ку ла, је дин-
стве ни спо ме ник од из у зет не ва жно сти, та ко ђе не за о би ла зна
став ка у пла ну. Ни шка твр ђа ва, сме ште на у цен тру гра да, нај-
о чу ва ни ја је гра ђе ви на из тог пе ри о да, а да нас има са свим
дру ге на ме не и са др жа је: спорт, ре кре а ци ја, кул ту ра, за ба ва
и још мно го то га.

По се бан ути сак оста ви ла је по се та спо мен-ко стур ни ци
на ме сту где је одр жан бој на Че гру. То ме сто зо ву „Че гар ски
бол”, а аутор исто и ме не књи ге, Се ли мир Мар ко вић Се ле, ко ји
и одр жа ва спо мен-под руч је, об ја снио је го сти ма из Бе о гра да
све де та ље чу ве не бит ке. М. Р.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

На ста вак ак ци је 
„Здра ви ји жи вот”

У окви ру ак ци је
„Здра ви ји жи вот”,
ко ју ре а ли зу ју Ра-
дио те ле ви зи ја Кра-
гу је вац, Спе ци ја ли-
стич ка ор ди на ци ја
„Ин тер на ме ди ци-
на” и Град ско удру-
же ње пен зи о не ра,
сво је здрав стве но
ста ње су мо гли да
про ве ре пен зи о не-
ри из кра гу је вач ке
Ме сне за јед ни це „Ер деч”.

Ак ци ја је осми шље на с ци љем да се по бољ ша здра вље ста ри-
јих Кра гу јев ча на, ко ји су до би ли мо гућ ност да се, без за ка зи ва-
ња, по са ве ту ју са ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма ин тер не ме ди ци не и 
оба ве основ не ана ли зе. Про ле ће је до не ло до дат не здрав стве не 
те го бе ста ри ји ма, па се ве ли ки број њих по жа лио на про бле ме са 
ди сај ним ор га ни ма, али и на ва ри ра ње ср ча ног при ти ска.

Пла ни ра но је да ак ци ја „Здра ви ји жи вот” тра је до кра ја го-
ди не, а већ на ред ног ме се ца сво је здра вље ће мо ћи да про-
ве ре и пен зи о не ри МЗ „Ер до гли ја”. М. С.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Бес пла тан огрев
У удру же њу пен зи о не ра оп шти не

Ве ли ка Пла на уве ли ко се спро во де
ре дов не ак тив но сти око на бав ке
огре ва за сле де ћу греј ну се зо ну.

– Бо ле сни и со ци јал но нај у гро же-
ни ји пен зи о не ри ће у овој го ди ни
бес плат но до би ти по две то не угља.
За хва љу ју ћи на шој са рад њи са ов-
да шњим Са ве зом са мо стал них син-
ди ка та и Цр ве ним кр стом Ве ли ке
Пла не, 25 со ци јал но нај у гро же ни-
јих пен зи о не ра до би ће и па ке те са
основ ним жи вот ним на мир ни ца ма.

Ове го ди не у ме сним од бо ри ма и у са мом удру же њу пен зи-
о не ра оче ку ју нас и из бо ри – ка же Пе ри ша Бо јић, пред сед-
ник удру же ња из Ве ли ке Пла не. Сл. К.

НЕ ГО ТИН

Но во удру же ње
пен зи о не ра

Уз већ по сто је ће, ко је је ак тив но го ди на ма, у Не го ти ну је
пре не ко ли ко ме се ци фор ми ра но и ре ги стро ва но Но во удру-
же ње пен зи о не ра, ко је је, уз те ку ће по сло ве, има ло и са др-

жај ну про грам ску ак тив ност. На пр вој ре дов ној Скуп шти ни
НУП-а усво јен је из ве штај о ра ду у прет ход ном пе ри о ду и
план и про грам ра да за 2014. го ди ну.

Но во удру же ње пен зи о не ра у Не го ти ну на ста ло је на ини-
ци ја ти ву чла но ва два де се так нај ве ћих ме сних за јед ни ца из
ко јих су ско ро сви чла но ви се о ских ор га ни за ци ја при сту пи ли
Но вом удру же њу. За са да, ка жу, има ју ви ше од 500 ре ги стро-
ва них чла но ва са пла ће ном чла на ри ном и још око две сто ти-
не са пот пи са ним при ступ ним при ја ва ма.

Но во удру же ње пен зи о не ра је ре ги стро ва но у АПР-у, а ство-
ре ни су и сви дру ги усло ви нео п ход ни за ње гов рад. Ј. С.

Пе ри ша Бо јић
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Мно ги од го во ри или про-
бле ми мо гу се про на ћи
или ре ши ти чи та њем, а

да нас, уз на пре дак тех но ло ги је
и ин тер не та, и све ве ћи број веб
сај то ва и елек трон ских књи га,
бо гат ство зна ња и ин фор ма ци ја
је нео гра ни че но и ла ко до ступ-
но бу квал но јед ним до ди ром
дуг ме та. Чи та ње је је дан од нај-
јеф ти ни јих об ли ка за ба ве, оно
мо же да сти му ли ше спо соб но-
сти и ве шти не ана ли тич ког ми-
шље ња, кре а тив ност, а јед но
од ње го вих глав них свој ста ва
је сва ка ко обра зов ни ка рак тер.
Све по пу лар ни је књи ге са мо по-
мо ћи ну де са ве те ко ји мно ги ма
по ма жу да уна пре де жи вот и
учи не га бо љим на мно го на-
чи на. Чи та ње та ко ђе обо га ћу је
реч ник, по бољ ша ва на чин из-
ра жа ва ња и ши ри ди ја па зон те-
ма о ко ји ма мо же мо да раз го ва-
ра мо, па ти ме по зи тив но ути че
и на ква ли тет дру же ња и со ци-
ја ли за ци ју.

На рав но, чи та ње до но си и
здрав стве не бе не фи те. Оно не
са мо да ума њу је стрес пре у сме-
ра ва ју ћи фо кус па жње са бри га
и про бле ма, већ ова мен тал на

ак тив ност де лу је и као тре нинг 
за ум и ве ру је се да има ути ца ја 
на успо ра ва ње или спре ча ва-
ње по ја ве де мен ци је. Чи та ње 
ве жба ме мо ри ју и по ма же да 
се по бољ ша кон цен тра ци ја, јер 
нас под сти че да пам ти мо ли ко-
ве и чи ње ни це.

На Уни вер зи те ту Емо ри у САД 
не дав но је спро ве де на сту ди-
ја на осно ву ко је су не у ро ло зи 

от кри ли да чи та ње ро ма на мо-
же по бољ ша ти функ ци је мо зга 
на раз ли чи тим ни во и ма. На уч-
ни ци су ис пи ти ва ли гру пу сту-
де на та ко ји су 19 да на чи та ли 
књи ге за ни мљи вог са др жа ја. 
По сле то га им је ура ђен ске нер 
гла ве ко ји је по ка зао ва жне 
про ме не у под руч ју мо зга за-
ду же ном за је зик и мо то ри ку. 
Ис тра жи ва чи су уви де ли да те 

про ме не ни су са-
мо тре нут не, већ да
чи та ње ве о ма за ни-
мљи ве књи ге ути че
на мо жда не функ ци-
је нај ма ње пет да на
на кон за вр шет ка чи-
та ња.

Пред но сти су, да-
кле, еви дент не, а ка-
кво је ста ње у Ср би ји
ка да је реч о чи та њу
књи га, све до чи ис-
тра жи ва ње аген ци је
„Me di um Gal lup” из
ок то бра 2012. го ди-
не. Ово ис тра жи ва ње
је по ка за ло да ви ше
од 60 од сто гра ђа на
Ср би је рет ко чи та,
од то га њих 36 од сто

не во ли да чи та, а 25 про це на та 
за то не ма вре ме на. Ре зул та ти 
су да ље по ка за ли да се чак 41 
од сто ста нов ни ка на ше зе мље 
не се ћа ка да је по след њи пут 
про чи та ло не ку књи гу, 29 од-
сто гра ђа на се мо же свр ста ти 
у ка те го ри ју ре дов них чи та ла-
ца, док са мо 13 од сто увек на ђе 
вре ме на за чи та ње. 

В. Ка дић

ЗА БО РА ВЉЕ НЕ ПРЕД НО СТИ ЧИ ТА ЊА

За сна жан и бри так ум
У Ср би ји ви ше 
чи та ју же не
Ка да се сви ис тра жи вач ки 
кри те ри ју ми спо је, до би је
се сли ка ти пич ног ре дов-
ног чи та о ца у Ср би ји – то је
же на, мла ђа од 30 го ди на, 
ко ја је за вр ши ла ви шу
шко лу, од но сно фа кул тет,
или је уче ник/сту дент, ко ја
жи ви у ур ба ној обла сти и
ни је уда та. С дру ге стра не, 
ти пич на осо ба ко ја рет ко 
или уоп ште не чи та књи ге
је му шка рац ста ри ји од
65 го ди на, пен зи о нер или 
не за по слен, ко ји жи ви у 
ру рал ној обла сти.

Мла дом чо ве ку је те шко да за ми сли ка кав ће му би-
ти сва ко днев ни жи вот, ка ко ће да из во ди обич не по-
кре те или ко ли ко ће га слу жи ти слух и вид ка да пре ђе
ше зде сет пе ту, али то ви ше ни је и не мо гу ће до жи ве-
ти у прак си. На и ме, да би здрав стве ни рад ни ци ко-
ји не гу ју ста ре и не моћ не и са ми ис ку си ли ка ко се

осе ћа ју љу ди на кон ше зде сет пе те го ди не и да би
лак ше мо гли да се с њи ма по и сто ве те, лон дон ски
уни вер зи тет Са ут Бенк и на уч ник Вол фганг Мол
кре и ра ли су оде ло ко је си му ли ра ста рост. Оде ло
има те го ве опа са не око те ла ко ји ума њу ју сна гу и

спрет ност осо бе ко ја га но си, слу ша ли це, ко је су део
оде ла, сма њу ју ква ли тет слу ха, а пра те ћу опре му чи не
и спе ци јал не на о ча ре ко је си му ли ра ју ра зна оште ће-
ња ока.

Но ви нар „Гар ди ја на” Џош Ха ли дај, здрав и у пу ној сна-
зи, те сти рао је ово оде ло и од мах на кон што га је обу као
на шао се у уло зи ста ри је осо бе, јер се ухва тио у ко штац
са фи зич ким спу та ва њи ма ко ја осе ћа ју љу ди у тре ћем

до бу. Пред мла дим но ви на рем се нај пре на шао за да так
да си ђе низ сте пе ни це и ку пи ка фу, за ко ји се, ка ко је на
кра ју ре као, ис по ста ви ло да ни је ни ма ло лак. По кре ти
пр сти ју су му би ли огра ни че ни, а због спе ци јал но из ра-
ђе них на о ча ра ни је мо гао ја сно да ви ди. Ка да му је про-
да ва чи ца вра ти ла ку сур, ни је мо гао да тач но ра за зна
ко ли ко је то нов ца, па ре су му ис па ле на под и мо рао
је да се са гне да их до хва ти, што је та ко ђе из вео оте жа-
но. На кра ју екс пе ри мен та но ви нар је осе ћао при ли чан
умор. Ре као је да је стал но гле дао у зе мљу да не би пао
док је ко ра ци ма ше зде сет пе то го ди шња ка ишао ули ца-
ма Лон до на са ка фом у ру ка ма, и да је ву као но ге, под
ко ји ма је осе ћао и нај ма њу не рав ни ну.

Ши ла Ми линг, ди рек тор Ин сти ту та за уна пре ђе ње
про фе си о нал ног обра зо ва ња Уни вер зи те та Са ут Бенк
у Лон до ну, ко ја је пра ти ла овај екс пе ри мент, за кљу чи-
ла је да је оде ло пра ви на чин да се уна пре ди здрав-
стве на не га, и да је од не про це њи вог со ци јал но-ме ди-
цин ског зна ча ја. Ј. Оцић

НА У КА У ФУНК ЦИ ЈИ БРИ ГЕ О СТА РИ МА

Оде ло си му ли ра тре ће до ба

24
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?Ј. Кра став че вић: Ко ја је про це ду ра за пре ба ци ва ње пра ва
на пре у зи ма ње пен зи је са ли ца ко је је због ин ва ли ди те та
оне мо гу ће но да пре у зи ма и ру ко во ди сво јом пен зи јом на

чла на нај у же по ро ди це?

Овла шће ње за дру го ли це

Од го вор: Ко ри сник пен зи је
мо же овла сти ти дру го ли це да
у ње го во име пре у зи ма ње го ву
пен зи ју, што се мо же ре гу ли са-
ти у слу жби ис пла те пен зи је у
фи ли ја ли Фон да ПИО ко ја вр ши
ис пла ту. Овла шће ње ва жи го-
ди ну да на, од но сно по треб но га
је об на вља ти јед ном го ди шње.
Та ко ђе, уко ли ко ко ри сник пен-
зи ју при ма упла том на те ку ћи
ра чун, мо же у бан ци пре ко ко је
при ма пен зи ју да ти овла шће ње

дру гом ли цу да рас по ла же ње-
го вим ра чу ном.

Ако се Ва ше пи та ње од но си
на од у зи ма ње пра ва ко ри сни-
ку пен зи је да сво јом пен зи јом
рас по ла же ка ко же ли, од но сно
ако се од но си на од у зи ма ње
по слов не спо соб но сти, по треб-
но је да се обра ти те цен тру за
со ци јал ни рад на те ри то ри ји
оп шти не на ко јој ко ри сник пен-
зи је о ко ме је реч има пре би ва-
ли ште.

?В. Илић, Бе о град: Да ли мо гу да до би јем до ку ме нат на
осно ву ко јег бих ре ги стро вао во зи ло на мај ку ко ја је ин ва-
лид? Она је обо ле ла од кар ци но ма и има па пир да је ин ва-

лид 100 од сто, па ми је по треб на по твр да од вас да је осло бо-
ђе на по ре за и так си за ре ги стра ци ју во зи ла.?Г. Вје шти ца: Ра дим већ го ди ну да на код истог по сло дав ца,

у про те клих ме сец да на сам имао пре кид уго во ра о ра ду
и за то вре ме сам имао уго вор о де лу. По сле тих 35 да на

по но во сам пот пи сао уго вор о ра ду и ин те ре су је ме ка ко мо гу
да са знам да ли имам пре кид рад ног ста жа и, ако имам, ка ко
мо гу да га спо јим?

Рад по осно ву уго во ра о де лу

Од го вор: Осо бе ко је има-
ју нај ма ње 80 од сто те ле сног
оште ће ња или 60 од сто са мо
до њих екс тре ми те та има ју олак-
ши це при ли ком ре ги стра ци је
во зи ла. Да би до би ла по треб ну
по твр ду, Ва ша мај ка тре ба да
по се ду је ре ше ње о по сто ја њу
те ле сног оште ће ња и ње го вом
про цен ту, ко је је из дао Фонд
ПИО, од но сно ни је до вољ но

ре ше ње о оства ри ва њу пра ва
на ин ва лид ску пен зи ју. Уко ли-
ко Ва ша мај ка не ма ре ше ње о
про цен ту те ле сног оште ће ња
од Фон да ПИО, по треб но је да
под не се зах тев за утвр ђи ва ње
про цен та те ле сног оште ће ња
над ле жној фи ли ја ли Фон да, јер
се са мо на осно ву ре ше ња о те-
ле сном оште ће њу мо гу оства-
ри ти по ме ну те по вла сти це.

Од го вор: За вре ме кад сте би-
ли ван рад ног од но са код по сло-
дав ца, Ви сте би ли у оба ве зном 
оси гу ра њу по осно ву оба вља ња 
по сло ва по уго во ру о де лу.

Пре ма од ред ба ма чла на 50 

За ко на о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу, ли ци ма ко ја 
оба вља ју по сло ве по осно ву 
уго во ра о де лу, аутор ског уго-
во ра или дру гих уго во ра, код 
ко јих за из вр шен по сао оства-

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Пре ста нак по љо при вред ног 
оси гу ра ња

?Г. То ва ро вић: Да ли не ко ко је не ка да дав но био оси гу ран
као по љо при вред ник мо же са да да пла ћа до бро вољ но
пен зиј ско оси гу ра ње јер ви ше не ма по ком осно ву да пла-

ћа по љо при вред но? 

Од го вор: По љо при вред но 
оси гу ра ње не мо же пре ста ти 
из ја вом во ље већ пре ста је у 
си ту а ци ја ма ко је су за то про-
пи са не, а то су: оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју, сту па ње у 
не ко дру го оси гу ра ње (рад ни 
од нос, са мо стал на де лат ност), 
услед здрав стве не не спо соб-
но сти за рад на по љо при вред-
ном има њу, оту ђе ња зе мљи шта, 
пре се ље ња ко је је усло ви ло 
очи глед ну не мо гућ ност ба вље-
ња по љо при вре дом на по сто је-

ћем зе мљи шту, слу же ња вој ног 
ро ка, шко ло ва ња и сл. Да кле, 
да би оси гу ра ник по љо при-
вред ник ис ту пио из оси гу ра ња 
по треб но је под не ти зах тев за 
пре ста нак свој ства оси гу ра ни-
ка и до ста ви ти до ка зе ко ји ма се 
то пот кре пљу је. Зах тев за пре-
ста нак свој ства оси гу ра ни ка 
под но си се над ле жној фи ли ја-
ли ПИО, по сле че га се по кре ће 
по сту пак у ко ме ће се це ни ти 
оправ да ност зах те ва и до не ти 
од го ва ра ју ће ре ше ње.

?Н. Бог да нов: Мо ја мај ка је оста ла удо ви ца са дво је де це. 
Та та је по ги нуо 1992, а ро ђен је 1956. го ди не. Има рад ног 
ста жа. Мај ка је ро ђе на 1963. го ди не. Ка да би она мо гла да 

оства ри пра во на су пру го ву пен зи ју и шта је по треб но од до-
ку мен та ци је?

ру ју уго во ре ну на кна ду, а ни су
оси гу ра ни по дру гом осно ву, у
стаж оси гу ра ња ра чу на се вре-
ме за ко је је оства ре на на кна да
за ко ју је пла ћен до при нос.

Стаж оси гу ра ња ра чу на се
та ко што се из нос уго во ре не
на кна де, на ко ју се пла ћа по-
рез у скла ду са за ко ном ко јим
се уре ђу је по рез на до хо дак
гра ђа на, де ли са нај ни жом ме-
сеч ном осно ви цом за пла ћа ње
до при но са ко ја ва жи у мо мен-
ту упла те до при но са, у скла ду
са За ко ном о до при но си ма за

оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње.
То зна чи да се стаж оси гу ра ња
по осно ву оба вља ња уго во ре-
них по сло ва не утвр ђу је у ис тој
ка лен дар ској ду жи ни ко ли ко је
тра ја ло оба вља ње по сло ва по
уго во ру. Ра ди упи са ста жа у рад-
ну књи жи цу по треб но је да се
обра ти те над ле жној фи ли ја ли
Фон да ПИО и под не се те зах тев
за упис ста жа. Обра зац зах те ва
ће те до би ти у фи ли ја ли. Уко ли-
ко бу де по треб но још не што од
до ку мен та ци је, то ће Вам ре ћи у
над ле жној фи ли ја ли.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
За ко на о ПИО, да би удо ва мо гла 
да оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју, по треб но је да је у мо-
мен ту смр ти су пру га има ла на-
вр ше них нај ма ње 45 го ди на жи-
во та. С об зи ром на по дат ке ко је 
на во ди те, Ва ша мај ка ни је има-
ла 45 го ди на жи во та у мо мен ту 
смр ти су пру га, што зна чи да не 
ис пу ња ва услов за оства ри ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју.

Ме ђу тим, си ту а ци ја је дру га-
чи ја уко ли ко је де те оства ри ло 
пра во на по ро дич ну пен зи-
ју на кон смр ти оца, а мај ка је 
оба вља ла ро ди тељ ску ду жност 

пре ма де те ту. У том слу ча ју се
пра во на по ро дич ну пен зи ју
удо ве це ни у од но су на мо ме нат
ка да је де те ту ре ше њем пре ста-
ло пра во на по ро дич ну пен зи-
ју. То зна чи да уко ли ко је Ва ша
мај ка у мо мен ту ка да је де те ту
пре ста ло пра во на по ро дич ну
пен зи ју има ла на вр ше них 45
го ди на жи во та, мо же оства ри ти
пра во на по ро дич ну пен зи ју ка-
да на вр ши го ди не жи во та про-
пи са не За ко ном о ПИО. У 2014.
го ди ни удо ва мо же оства ри ти
пра во на по ро дич ну пен зи ју са
на вр ше ном 51 го ди ном и 6 ме-
се ци жи во та.

Ре ше ње о про цен ту те ле сног 
оште ће ња
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

СРЕДСТВО
ЗА ПРАЊЕ

ШПАНСКИ 
ОПЕРСКИ 

ПЕВАЧ

РАЗОРНО 
ДЕЈСТВО 

ВОДЕ

МАЈКА
РОМУЛА 
И РЕМА

БРЗИ
ПОКРЕТИ

ВОЂА ХУНА
ЈАПАН. 

МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТ

ФУДБАЛ. 
КЛУБ ИЗ 

СУБОТИЦЕ

ИМЕ ПИСЦА 
МОРАВИЈЕ

ОНАЈ КОЈИ
ЖИВИ НА ТУЂ

РАЧУН

АУТОМОБ.
ОЗНАКА 
ЗА САД

ТЕЛЕФОН. 
ПОЗИВ

ШПАН. РЕВОЛ. 
ДОЛОРЕС

НИЗИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ

ПРАВА КОЈА 
СЕЧЕ НЕКУ 

КРИВУ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ФР. ПИСАЦ,
ЖОРЖ
ГРАД У 

НЕМАЧКОЈ

ОЗНАКА
ЗА СЕВЕР

МУШКО ИМЕ

ВОЈИСЛАВ
ОДМИЛА

НАША 
НЕГАЦИЈА
НИЖА. СТ. 

СПРЕМА

ВРЕДАН
РАДНИК

РЕКА 
У ИТАЛИЈИ

ДЕО УСТА
УНУТРАШ.

ИЗГЛЕД (МН.)

БРАЗИЛ.
АУТОМОБ. 

ФИТИПАЛДИ

ЈАПАН.
НОВАЦ (МН.)

СТАРИЈИ
(СКР.)

ДОЛИНА,
ПОТОЛИНА

СКРАЋЕН. 
ЈЕДНОГ ЕКС-

ПЛОЗИВА

ИМЕ
ЈАКОБСОН

НАУЧ. ДРУШТ.
СРБИЈЕ

ПОДСЕТНИК
ИМАЊЕ,

ИМОВИНА

ЕНГЛЕСКА
ПЛЕМИЋ.

ТИТУЛА (МН.)

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

НОВО-
РОЂЕНЧЕ

И СЛИЧНО 
(СКР.)

ИМЕ РЕЖ.
КЛОД ЛАРА

ОЗНАКА 
ЗА МЕТАР
ЦРКВЕНИ

ОБРЕД

БИТКА,
ОКРШАЈ

НАЗИВ
РИМОКАТО-

ЛИК (СКР.)

ВРСТА
ГРАЂЕВ. 

МАТЕРИЈАЛА

ВЕЛИКИ 
ЧАМАЦ

ТУЖИТЕЉ
СОКРАТА

АЕРО-КЛУБ 
(СКР.)

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: потпора, отресак, кварити, рајац, м, арадац, 
јана, рл, ич, рона, н, с, зоб, агаси, а, аламо, сламара, поточић, опасати, р, рт, им, 
лариса, пи, еме, атила, о, ран, тад, критика

СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Од обавештајника 
до „Гласа”
Ча со пис „Глас оси гу ра ни-
ка” осно ван је мар та 1969,
и ове го ди не обе ле жа ва
45 го ди на по сто ја ња. Ме-
ђу тим, он ни је пр ви лист
на овим про сто ри ма ко ји
се ба вио те ма ма из пен-
зиј ског оси гу ра ња. Пре-
те ча „Гла са”, ка ко је до ку-
мен то ва но у Из ве шта ју
бе о град ског Пен зи о ног
за во да, био је лист „Пен-
зи о но оси гу ра ње”.

Бе о град ски Пен зи о ни за вод још од по чет ка сво га са мо-
стал ног ра да по све ћи вао је па жњу да у ре до ви ма сво јих 
чла но ва по пу ла ри зу је пен зи о но оси гу ра ње на тај на чин
што ће их што бо ље упо зна ти са ра дом. Раз ло зи за ово
би ли су што је ово оси гу ра ње би ла но ви на у на шим кра-
је ви ма и што ши ро ке ма се ин те ре се на та ни су би ле
упо зна те са ду жно сти ма и пра ви ма по овом оси гу ра њу.
Пре ма то ме, тре ба ло је уло жи ти све мо гу ће на по ре да

по сло дав ци и њи хо ви слу жбе ни ци не оста ну под ути ском
да уво ђе ње пен зи о ног оси гу ра ња пред ста вља са мо но во
оп те ре ће ње, већ, на про тив, да је то јед на ко ри сна со ци-
јал на ре фор ма, ко ја по свом са др жа ју у пу ној ме ри од го ва-
ра оно ме што од ње тре ба оче ки ва ти.

У ду ху то га схва та ња, да је бо ље убе ди ти не го при си-
ља ва ти, бе о град ски За вод је пред у зео по треб не ме ре у 
то ме прав цу. У пр ве да не сво га по сло ва ња од штам пао
је у ви ду бро шу ра „Оба ве ште ња Пен зи о ног за во да за слу-
жбе ни ке у Бе о гра ду о ду жно сти ма и пра ви ма ње го вих чла-
но ва”. Ова оба ве ште ња по де ље на су бес плат но го то во
свим ње го вим чла но ви ма. За вод је у исто вре ме штам пао
раз не вр сте крат ких упут ста ва у истом сми слу, ко ја је
до ста вљао у фор ми до пи са.

Од но вем бра 1939. бе о град ски Пен зи о ни за вод је по чео
са об ја вљи ва њем сво га ре дов ног ме сеч ног оба ве штај ни-
ка у ко ме је пу бли ко вао по дат ке о сво ме ра ду, и то пр во
на руч ној ма ши ни, а од апри ла те го ди не пре шао је на
штам па ње овог оба ве штај ни ка под на сло вом „Пен зи о но
оси гу ра ње”.

Ре зул тат по ра ста оси гу ра ни ка од ав гу ста 1938. до де-
цем бра 1939. по ка зу је да је пред у зе ти по сао био ис пра ван
и ко ри стан.

(Из ве штај Пен зи о ног за во да за слу жбе ни ке у Бе о-
гра ду 1938–1939, Бе о град, 1940, стр. 26) Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да је Пр ви мај про гла шен 

за на ци о нал ни пра зник у 

ви ше од 80 др жа ва, укљу чу-

 – да се у Хи тле ро вој Не мач кој Пр ви мај сла вио још од 1933. 

јју ћи и Ср би ју, а не зва нич но 

го ди не? Чим су до шли на власт, не мач ки на ци о нал-со ци ја ли-

се обе ле жа ва и у мно гим зе-

сти про гла си ли су Пр ви мај „Да ном на ци о нал ног ра да” и др-

мља ма у ко ји ма не ма ста тус 

жав ним пра зни ком, и об ја ви ли да ће све про сла ве ор га ни зо-

ва ти вла да. Са тим се на ста ви ло до кра ја Тре ћег рај ха.

келт ским и гер ман ским па ган ским про лећ ним пра зни ци ма, 

ко ји су по ве за ни са кул том ва тре, ра ђа ња и ра ста усе ва и до-

 ба ра. По сле при ма ња хри шћан ства у За пад ној Евро пи ове 

пра зни ке је за ме ни ла Вал пур гиј ска ноћ.

др жав ног пра зни ка? У не ким 

европ ским зе мља ма пра зник ра да се по кла па са древ ним 

– да се Пр ви мај, ме-
ђу на род ни пра зник 
рад нич ког по кре та, 
обе ле жа ва у знак се-

– да је од лу ком Пр-

– да се у САД дан рад-

 вог кон гре са Дру ге 

ни ка не обе ле жа ва 1. ма-

 ин тер на ци о на ле 1889. 

јја, већ пр вог по не дељ ка 

го ди не Пр ви мај про-

у сеп тем бру? На пред-

 гла шен за за јед нич ки 

лог ма шин ског рад ни ка 

пра зник свих рад ни-
ка ко ји ће на тај на чин 

 мо ћи да из ра зе сво је зах те ве и кла сну со ли дар ност? Че ти ри 
го ди не ка сни је, 1893, про те сти ма у Бе о гра ду, пр ви пут је обе-
ле жен Пр ви мај и у Ср би ји.

Ме тјуа Ме гва је ра овај 
дан је још 1894. по стао 

 фе де рал ни пра зник у САД, на су прот Пр вом ма ју, из стра ха 

ћа ња на ве ли ки рад-
нич ки про тест на Хеј-
мар ке ту, у Чи ка гу, од 1. 

 до 4. ма ја 1886. го ди не, 
ко ји је оку пио ви ше де се ти на хи ља да љу ди? Основ ни зах тев 
рад ни ка би ло је уво ђе ње осмо ча сов ног рад ног вре ме на, а 
ка да је по ли ци ја по ку ша ла да раз би је скуп, до шло је до су ко-
ба у ко ме је би ло и жр та ва.

 да би се 1. ма ја мо гли оку пи ти ко му ни стич ки, син ди кал ни и 
анар хи стич ки по кре ти ко ји би обе ле жа ва ли чу ве ни чи ка шки 
окр шај из 1886. го ди не.

Ле ко ви те ми сли (о ра ду)
Окре нуо сам се ра ду. Ниг де ни ко га.
Пре ба цио је сво ју нор му на по слу. На свог по моћ ни ка!
Ве о ма је вре дан. Ра ди од 14 до 20... ми ну та!
Мо гу да жи вим у Ср би ји са мо од свог по сла. Ло ше.
По што рад ни ку сви да ју са мо мр ви це, ве ро ват но ће уско ро

про пе ва ти.
Апе ти ти су нам џи нов ски, а ра ди мо као ли ли пу тан ци!
Пр во је отво рио рад њу, а он да је „из ра дио” др жа ву.
Ре чи су му ефи ка сне. Кад би му и рад био та кав!

Ду шан Стар че вић

Ду хов но че гр та ње
Нај ве ћи по ду хват бу да ла је што су на ве ли па мет не да по-

пу шта ју.
Да нас је ова ко, и ни ко вам не бра ни да ве ру је те у бо ље су тра.
За да так афо ри зма је да са оп шти оно што се при ча.
Све је те кло до бро, док кап ни је пре ли ла ча шу.
Про се чан људ ски век је за нас да ле ка бу дућ ност.
До су за је уз бу дљи во са мо сец ка ње лу ка.

Ву ко са ва Ден чић

До ско ци
Ни је ла ко де жур ном не при ја те љу. Мо ра стал но да бу де у

при прав но сти.
Код нас је де мо кра ти ја до жи ве ла по раз већ у ква ли фи ка ци ја ма.
Сле ди ли смо њи хов пут, све док ни смо за лу та ли.
Ла ко је код нас по ста ти до у шник. Ни је срп ски ћу та ти.
Код нас је лак ше укљу чи ти те ле ви зор не го мо зак.
Кре а то ри на ше суд би не стал но нам узи ма ју ме ру.
Знам ја ка ко се чу ва гла ва, са мо не знам где ми је.

Ра де Ђер го вић
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