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Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку не дав но је 
об ја вио „Ста ти стич ки ка лен дар Ре пу бли ке 
Ср би је 2013” са нај зна чај ни јим по да ци ма 

из раз ли чи тих обла сти дру штве ног и еко ном-
ског раз во ја зе мље.

Пре ма нај но ви јем по пи су из 2011. го ди не, Ср-
би ја има 7.186.862 ста нов ни ка, од то га не што ви-
ше же на не го му шка ра ца. Мно го пу та спо ми ња-
но оче ки ва но тра ја-
ње жи во та знат но се
про ду жи ло у од но-
су на пе ри од од пре
не ко ли ко де це ни ја.
По да ци по ка зу ју да
је 1953. оче ки ва на
ду жи на жи во та му-
шке де це би ла 58,7
го ди на, а жен ске
60,4, док је 2011.
она за му шкар це
из но си ла 71,6, а за
же не 76,8 го ди на.
На жа лост, при род-
ни при ра штај је у
стал ном опа да њу 
па је са 14,5, 
ко ли ко је из-
но сио 1953,
опао на -5,2
у 2011. го ди ни.
Ови по да ци ја-
сно го во ре да 
с та  н о в  н и  ш тв о
ста ри, а то по твр-
ђу је и про сеч на ста-
рост, ко ја је 1953. 
би ла 29,4, а 2011. го-
ди не 41,6 го ди на.

По зи тив на про ме-
на еви дент на је на по љу
пи сме но сти. У Ср би ји је пре ма
по пи су из 1948. би ло пи сме но 73,25
про це на та ста нов ни штва, а не пи сме-
но 26,7 од сто (око 1.740.000 љу ди). Са 
сва ким на ред ним по пи сом број пи сме них 
се по ве ћа вао, па пре ма по след њем по пи су
они чи не 98,04 про цен та укуп ног бро ја ста нов-
ни ка Ср би је, док је не пи сме них 1,96 од сто, или 
око 140.000 ста нов ни ка. Иако број не пи сме них 
ни је ма ли, он у од но су на прет ход не го ди не сва-
ка ко пред ста вља зна ча јан на пре дак. По ред то га, 
у Ка лен да ру се на по ми ње да је по пис из 1948. у 
пи сме не укљу чи вао и ли ца ко ја су уме ла са мо да 
чи та ју, али не и да пи шу, што да нас сва ка ко ни је 
слу чај.

Још је дан по мак на бо ље де ша ва се ка да су у 
пи та њу ра чу на ри. По да ци го во ре да 2008. ра-
чу нар ни ка да ни је ко ри сти ло 48 од сто гра ђа на 
Ср би је. Тај про це нат се по сте пе но сма њи вао и 
2012. из но сио 38,9 од сто. Ка да је реч о ин тер не-
ту, ње га 2008. ни ка да ни је упо тре бља ва ло 59,2 
про цен та ста нов ни ка Ср би је, док се у 2012. тај 
број сма њио ско ро за 10 од сто. С об зи ром на 
вре ме у ко ме жи ви мо и на му ње ви ти тех но ло-
шки на пре дак, ко ји се де ша ва го то во на днев ном 
ни воу, про цен ти су и да ље до ста ви со ки, али је 

баш за то и са свим из ве сно да ће се овај по зи тив-
ни тренд на ста ви ти.

За ни мљи во нам је би ло и то да је све ма ње 
по се та би о ско пи ма, што се де ли мич но мо жда
мо же по ве за ти и са прет ход ним по да ци ма. Та ко
је 1990. у Ср би ји ра ди ло 370 би о ско па са укуп-
но не што ма ње од 140.000 се ди шта, и та да је
го ди шње на 1.000 ста нов ни ка ста ри јих од пет

го ди на 843 по се ћи-
ва ло би о ско пе. Две
де це ни је ка сни је,
тач ни је 2011. у на-
шој зе мљи по сто ји
укуп но 124 би о-
ско па са око 51.000
ме ста и 347 по се ти-
ла ца го ди шње на
1.000 ста нов ни ка.
Мо жда део об ја-
шње ња ле жи баш
у уз на пре до ва лој
тех но ло ги ји и до-
ступ но сти чак и
нај но ви јих фил мо-
ва пу тем ин тер не-
та, а као јед на од
мо гу ћих ин тер пре-

та ци ја на ме ће се и чи ње-
ни ца да је ре ци мо 1980. у

Ср би ји по сто ја ло све га
три ТВ ста ни це ко је су
еми то ва ле укуп но 7.987

ча со ва до ма ћег
п р о  г р а  м а ,

де сет го ди-
на ка сни је
број ста-
ни ца се по-

ве ћао на
пет, док
2011. го-

ди не сво-
је про гра ме,

у укуп ном тра ја-
њу од чак 792.357 са ти,

еми ту је 110 до ма ћих ТВ
ста ни ца. Дру гим ре чи ма, до-

ступ ност филм ских и оста лих 
те ле ви зиј ских са др жа ја се у 
про те кле две-три де це ни је 

дра стич но про ме ни ла, па од ла сци у би о скоп 
јед но став но не ма ју исто зна че ње као не ка да. С 
дру ге стра не, гле да ње фил мо ва на ТВ-у а не у би-
о скоп ским са ла ма сва ка ко је и је дан на чин уште-
де, има ју ћи у ви ду да нам у кућ ним бу џе ти ма све 
ви ше нов ца од ла зи на хра ну и оста ле основ не 
по треп шти не, па са мим тим све ма ње оста је за 
кул ту ру и ра зо но ду.

Ста ти сти ка нам, да кле, иако је озбиљ на ди сци-
пли на, не кад мо же зву ча ти за бав но, и на ја сни ји 
на чин пред ста ви ти чи ње ни це ко јих смо сви све-
сни, или нам мо жда ре ћи не што што уоп ште ни-
смо зна ли. По не кад мо же би ти и сво је вр стан вид 
упо зо ре ња – као ка да по ка же да смо све ста ри ји 
и да ће нас, ако се ни шта не про ме ни, би ти све 
ма ње. В. Ка дић

СТА ТИ СТИЧ КИ КА ЛЕН ДАР СР БИ ЈЕ

Број ке као 
све до ци 
вре ме на
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Чла но ви Управ ног од бо ра 
на сед ни ци одр жа ној 26. 
апри ла усво ји ли су Из ве-

штај о ра ду РФ ПИО за про шлу 
го ди ну, Пред лог за вр шног ра-
чу на и Из ве штај о фи нан сиј ском 
по сло ва њу РФ ПИО за 2012.

Рад Фон да ПИО у про шлој го-
ди ни за сни вао се на ре а ли за ци ји 
за цр та них стра те шких ци ље ва: 
што бо ље и ква ли тет ни је функ-
ци о ни са ње ко ри снич ког сер ви-
са, ефи ка сни по слов ни про це-
си и ја сне про це ду ре и стал но 
оспо со бља ва ње за по сле них за 
нов при ступ ра ду, на гла си ла је у 
пре зен та ци ји на сед ни ци Управ-
ног од бо ра Дра га на Ка ли но вић, 
ди рек тор ка РФ ПИО.

– У основ ној де лат но сти, 
оства ри ва њу пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
по стиг ну то је зна чај но по бољ-
ша ње ефи ка сно сти, на ро чи то у 
пр во сте пе ном по ступ ку. О то ме 
све до чи и по да так да је ажур-
ност Фон да у про шлој го ди ни 
из но си ла 85 од сто, што зна чи да 
је то ли ки про це нат ре ше ња до-
нет у за кон ском ро ку од два ме-
се ца. Про шле го ди не је за ре ша-
ва ње у пр во сте пе ном по ступ ку 
би ло 514.515 зах те ва, од че га 
је ре ше но 93,2 од сто, а у за кон-
ском ро ку од 60 да на 85 про це-
на та. У дру го сте пе ном по ступ ку 
би ле су 30.862 жал бе, од ко јих је 
92,9 од сто ре ше но у то ку го ди-
не. То ком про шле го ди не обим 
по сло ва у Фон ду био је знат но 

по ве ћан, што због пре у зи ма ња 
по сло ва од Фон да за со ци јал но 
оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка, 
што због ан га жо ва ња за по сле-
них на при пре ма ма за унос по-
да та ка у је дин стве ну ба зу Цен-
трал ног ре ги стра оба ве зног со-
ци јал ног оси гу ра ња – на гла си ла 
је ди рек тор ка Ка ли но вић.

Ни су за по ста вље на ни ре ша-
ва ња о пра ви ма из ПИО по ме-
ђу на род ним уго во ри ма, ни оце-
на рад не спо соб но сти.

– У ра ду на ре ша ва њу о пра-
ви ма из ПИО по ме ђу на род ним 
уго во ри ма би ла су у про шлој 
го ди ни 44.723 зах те ва, а ре ше-
но је 30.145, од но сно 67,4 од сто. 
По се бан ак це нат при ли ком ре-
ша ва ња ових зах те ва ста вљен је 
на ме ре и ак тив но сти ко ји ма се 
спре ча ва мо гућ ност зло у по тре-
бе при оства ри ва њу пра ва на 
ин ва лид ску пен зи ју. У пр во сте пе-
ном по ступ ку је од 98.478 зах те-
ва ре ше но 85.700. Од овог бро ја 
31.409 зах те ва од но си ло се на 
оце ну рад не спо соб но сти, а пот-
пу ни гу би так рад не спо соб но сти, 
од но сно пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју оства ри ло је 11.128 оси-

гу ра ни ка. По жал би, у дру го сте-
пе ном по ступ ку, ве шта че не су
11.034 жал бе, из ме ње но је 1.395
на ла за, док је код 8.890 оси гу ра-
ни ка по твр ђен на лаз из пр во-
сте пе ног по ступ ка. За по тре бе
цен та ра за со ци јал ни рад ре ша-
ва но је 22.299 зах те ва, од че га је
по зи тив но ре ше но 7.929. Да би
ве шта че ње би ло ефи ка сни је и
ква ли тет ни је, у функ ци о нал ној
ди јаг но сти ци оба вље но је 5.677
пре гле да. По сло ви ин тер не кон-
тро ле у по ступ ку оства ри ва ња
пра ва до при не ли су по ди за њу
од го вор но сти свих ор га ни за ци-
о них је ди ни ца и за по сле них по-
је ди нач но, јер су кроз пра ће ње
пра вил но сти ра да и пре вен тив не
ре ак ци је обез бе ди ли ви сок ни во
за ко ни тог и пра вил ног по сту па-
ња у свим по слов ним про це си ма
– ис та кла је Дра га на Ка ли но вић
при ли ком пред ста вља ња про-
шло го ди шњег ра да Фон да на
сед ни ци УО.

Про шле го ди не по че ла је и
при ме на из ме ње ног За ко на о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу, па је Сек тор за од но се
с јав но шћу имао мно го број не

ак тив но сти ка ко би за кон ске
про ме не би ле при бли же не, об-
ја шње не и пре зен то ва не ко ри-
сни ци ма на пра ви на чин. Пу на
јав ност ра да и тран спа рент ност
по слов них ак тив но сти Фон да
обез бе ђе на је кроз бла го вре-
ме не ин фор ма ци је о свим пи та-
њи ма од зна ча ја за оства ри ва-
ње пра ва из ПИО, пре ко оба ве-
ште ња, но ви на, сај та, ли фле та,
пре зен та ци ја, и пру жа њем бр зе
и тач не ин фор ма ци је из ра да
Фон да ме ди ји ма. Од 3.234 об ја-
ве о Фон ду у ме ди ји ма, 93 од сто
је би ло по зи тив ног или не у-
трал ног ка рак те ра.

Чла но ви Управ ног од бо ра
су на кон усва ја ња Из ве шта ја
о ра ду раз ма тра ли и усво ји ли
и Пред лог за вр шног ра чу на и
Из ве штај о фи нан сиј ском по-
сло ва њу у 2012. го ди ни, ко ји је
из ло жио Иван Ми мић, фи нан-
сиј ски ди рек тор Фон да.

– Про шлу го ди ну је, ка да је
реч о фи нан сиј ском по сло ва њу,
ка рак те ри сао ста би лан при лив
сред ста ва и, сход но то ме, ре дов на
ис пла та пен зи ја. Укуп ни при хо ди
и при ма ња из но си ли су 562.337

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

У за кон ском ро ку 
85 од сто ре ше ња
Фонд се у по слов ним
про це си ма при бли жио
по ста вље ним 
ци ље ви ма, упр кос 
по ве ћа ном оби му
по сла и ван ред ним
по сло ви ма на ко ји ма
су за по сле ни про шле 
го ди не би ли 
ан га жо ва ни

СаСаСаССаС  п пппосссоссососллллелелелел дњдњдњд е е е сесесес дндндндндндннддндд ицицицицицицицее еее УпУпУпУпУУпУппУУУпрарарараррраараррааавнввввнннвногогоггогог ооо о о одбдбдбдбдбдбдд оророророророрррорраааа
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актуелно

Пен зи о не ри сво ја 
име на мо гу по тра жи ти
на ко нач ним 
ранг-ли ста ма у 
удру же њи ма где су
и под но си ли при ја ве

Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње издвојиo је ове го ди не 

302,4 ми ли о на ди на ра за ре ха би-
ли та ци ју пен зи о не ра у ба ња ма 
и РХ цен три ма у Ср би ји. Пре ма 
Пра вил ни ку о дру штве ном стан-
дар ду ко ри сни ка пен зи ја РФ 
ПИО, сва ке го ди не се у ове свр хе 
из дво ји до 0,1 од сто од укуп них 
при хо да Фон да. Од пла ни ра них 
302,4 ми ли о на ди на ра, 277,5 би-
ће из дво је но за ре ха би ли та ци ју 
пен зи о не ра из ка те го ри је за по-
сле них, око 22,1 за пен зи о не ре 
са мо стал них де лат но сти, а 2,8 ми-
ли о на ди на ра за по љо при вред-
ни ке. Сред ства се рас по ре ђу ју 
по фи ли ја ла ма Фон да сра змер но 
бро ју ко ри сни ка пен зи ја.

О тро шку Фон да ПИО на ре-
ха би ли та ци ју у ба ње и РХ цен-

тре ове го ди не ће оти ћи 10.260 
пен зи о не ра, што је за око 1.000 
ви ше не го 2012.

У бе о град ским оп шти на ма је 
за бес плат ну ре ха би ли та ци ју у 
удру же њи ма пен зи о не ра под-
не то 8.746 зах те ва, али је по-
треб не усло ве ис пу ња ва ло њих 
5.932, од че га је 400 ко ри сни ка 
по љо при вред не пен зи је, 205 
ко ри сни ка из ка те го ри је са мо-
стал них де лат но сти и 5.327 из 
ка те го ри је за по сле них.

При мет но је ве ћи број зах те ва 
не го у 2012, и то за око 2.500, што 
је и за удру же ња и за за по сле не 
у Фон ду ПИО зна чи ло знат но 
ви ше по сла. При ме ра ра ди, на 
оп шти ни Зве зда ра кон ку ри са-
ла су 772 за ин те ре со ва на, али 
је пред ви ђен број ко ри сни ка, с 
об зи ром на из дво је на сред ства 
за ову свр ху, 223 пен зи о не ра. На 
оп шти ни Чу ка ри ца при ја ви ло 
се 1.049 по тен ци јал них пут ни ка, 
а пред ви ђе но је све га 260. Ме-
ђу тим, на ста рим бе о град ским 
оп шти на ма – Ста ри град, Вра чар 
и Сав ски ве нац, сви ко ји ис пу-
ња ва ју усло ве мо ћи ће да от пу-
ту ју на ре ха би ли та ци ју о тро шку 

Фон да јер пред ви ђе ни број ко-
ри сни ка ни је пре ко ра чен.

Пре ма по да ци ма из По кра-
јин ског Фон да ПИО, на те ри то-
ри ји Вој во ди не под не то је 8.138
зах те ва ко ри сни ка из ка те го-
ри је за по сле них, од ко јих 5.966
ис пу ња ва усло ве за од ла зак на
ре ха би ли та ци ју. У Вој во ди ни се
при ја ви ло и 475 ко ри сни ка по-
љо при вред не пен зи је, а од тог
бро ја 320 ис пу ња ва усло ве, док
је из ка те го ри је са мо стал них
де лат но сти кон ку ри са ло 311
ко ри сни ка, од ко јих 200 ис пу-
ња ва усло ве кон кур са.

Да ли су и до би ли мо гућ ност
да оду на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у не ку од срп ских ба ња,
пен зи о не ри ко ји су под не ли
зах те ве мо гу про ве ри ти на ко-
нач ним ранг-ли ста ма у удру же-
њи ма где су се и при ја вљи ва ли.
Ко ће у ко ју ба њу оти ћи, од лу-
чи ва ће ко ми си ја са ле ка ром ве-
шта ком на че лу, на осно ву ди јаг-
но за из при ло же не ме ди цин ске
до ку мен та ци је.

Пен зи о не ри ма ко ји от пу ту ју
у јед ну од 25 ба ња обез бе ђен је
пун пан си он, уз од го ва ра ју ће те-
ра пи је ко је одо бри ле кар при ли-
ком при је ма у ре ха би ли та ци о ни
цен тар. Пут је та ко ђе пла ћен и
то у ви си ни по врат не ауто бу ске
кар те, или по врат не во зне кар те
дру гог раз ре да. Пен зи о не ри ма
ће, као и прет ход них го ди на, по-
зи ви за ре ха би ли та ци ју сти ћи на
кућ не адре се.

Ина че, ли мит ме сеч ног из но-
са пен зи је до ко јег су ко ри сни-
ци мо гли да кон ку ри шу био је
23.571 ди нар, што је био пр ви
услов за при ја вљи ва ње. На кон-
курс су мо гли да се при ја ве и сви
ко ји су по ред овог ис пу ња ва ли
и дру ге по треб не усло ве: да на
бес плат ној ре ха би ли та ци ји ни-
су би ли у про те клих пет го ди на,
да по ред пен зи је не ма ју дру га
лич на при ма ња, а ако су ко ри-
сни ци по љо при вред них пен зи-
ја – да има ју нај ма ње 10 го ди на
оси гу ра ња по осно ву оба вља ња
по љо при вред не де лат но сти. 
Та ко ђе, мо гли су да кон ку ри шу
и ко ри сни ци пен зи ја ко ји су то
пра во оства ри ли при ме ном ме-
ђу на род них уго во ра (ко ји има ју
и део ино стра не пен зи је), с тим
да збир до ма ће и пен зи је из ино-
стран ства пре ма сред њем кур су
НБС на дан 15. ја ну а ра 2013. го-
ди не не пре ла зи ли мит од 23.571
ди нар. Ј. Оцић

ЗА ВР ШЕН КОН КУРС ЗА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ
ПЕН ЗИ О НЕ РА О ТРО ШКУ РФ ПИО

У Бе о гра ду 
2.500 зах те ва 
ви ше не го ла не

Рибарска бања

За што 
при вре ме на
ре ше ња

ми ли јар ди ди на ра, од но сно 99,73
од сто од пла ни ра ног, док су укуп-
ни рас хо ди и из да ци из но си ли
562.247 ми ли јар ди ди на ра, што
је оства ре ње од 99,72 од сто у од-
но су на план. Бу џет ски су фи цит
је из но сио 772 ми ли о на ди на ра –
на гла сио је Иван Ми мић.

То ком 2012. го ди не пен зи је
су ре дов но ис пла ћи ва не уз за-

кон ска по ве ћа ња, та ко да је на 
кра ју го ди не про сеч на пен зи ја 
за бив ше за по сле не из но си ла 
24.927 ди на ра, за не ка да шње 
за на тли је 23.929 ди на ра, а за 
пен зи о ни са не по љо при вред-
ни ке 9.237 ди на ра.

Ве сна Ана ста си је вић

Вла ди мир Стан ко вић, ди рек-

тор Сек то ра за оства ри ва ње 

пра ва из ПИО, об ја снио је

чла но ви ма Управ ног од бо ра 

због че га до ла зи до пре пла те

ко ри сни ци ма пен зи ја.

– По што пре ма ва же ћим за-

кон ским про пи си ма у об ра-

чун пен зи је ула зе све го ди не 

рад ног ста жа, за кључ но са 

по след њом од ра ђе ном, а 

по да ци о при ма њи ма и упла-

ће ним до при но си ма за ту 

по след њу го ди ну ста жа ни су

до ступ ни у мо мен ту ка да се

под но си зах тев за од ла зак 

у пен зи ју, али и због не ких

го ди на то ком рад ног ста жа

за ко је ни су упла ће ни сви до-

при но си, Фонд ПИО из ла зи

у су срет но во пе че ном пен-

зи о не ру до но се ћи при вре-

ме но ре ше ње. Ово ре ше ње 

ва жи до при ку пља ња свих

ре ле вант них по да та ка, на 

осно ву ко јих се за тим до но си

ко нач но ре ше ње. С об зи ром 

на то да за ра де по след њих 

го ди на че сто опа да ју из го-

ди не у го ди ну, до га ђа се да,

ка да се ко нач но на ба ве сви 

нео п ход ни по да ци, за ра де

из по след ње го ди не рад ног 

ста жа ути чу на то да се из нос 

пен зи је сма њи и та ко до ла зи 

до пре пла те, јер је пен зи ја по 

ко нач ном об ра чу ну не што

ма ња не го по при вре ме-

ном – об ја снио је ди рек тор 

Стан ко вић.
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Ако не спа да те ме ђу оних 
око де сет и по хи ља да 
пен зи о не ра ко ји ће ове 

го ди не у ба њу о тро шку Фон-
да ПИО, од мор од град ске бу ке 

вам је ви ше не го по тре бан а фи-
нан сиј ске мо гућ но сти да ле ко 
од сјај них, мо жда је ле то ва ње 
на ра те мо гућ ност ко ја вам пре-
о ста је. Фонд ПИО са ве ли ким 
бро јем ба ња у Ср би ји има уго-
во ре ко ји пен зи о не ри ма омо-
гу ћа ва ју пла ћа ње на ра те, а на 
ва ма је да од лу чи те ко ли ки је 
из нос ра те ко ји мо же те да из-
два ја те то ком шест до осам-де-
вет ме се ци и да за тим, пре ма 
сво јим мо гућ но сти ма али и по-
тре ба ма, иза бе ре те где ће те се 
овог ле та од ма ра ти.

По сту пак је исти као и прет-
ход них го ди на: ин фор ми ше те 
се о це на ма, по што већ зна те 
ко ја би вам ба ња нај ви ше од-
го ва ра ла, а ако се це на укла па 
у оно што мо же те да из дво ји те, 
по зо ве те ба њу ра ди до го во ра о 
тер ми ну у ком би сте та мо бо ра-
ви ли, те ра пи ја ма ко је би сте ко-
ри сти ли, и да од по ну ђе ног ода-

бе ре те хо тел и со бу чи ја вам је 
це на нај при сту пач ни ја. Из ба ње 
ће на ва шу кућ ну адре су сти ћи 
обра зац ко ји тре ба да ове ри-
те у ма тич ној фи ли ја ли Фон да 

(пре ко ко је при ма те пен зи ју) и 
по ша ље те на зад у ба њу. Он да 
са мо са че ка те дан ка да вам по-
чи ње од мор и при ли ком при ја-
ве на ре цеп ци ју иза бра ног хо-
те ла или од ма ра ли шта уз лич ну 

кар ту при ло жи те и по след њи
чек од пен зи је. Сле де ћих де сет
да на на ва ма је да се опу сти те,
од ма ра те и ужи ва те у све му што
та ба ња мо же да вам по ну ди – у

шет ња ма, куп ка ма, од го ва ра ју-
ћим те ра пи ја ма.

Це не у ба ња ма са ко ји ма је
Фонд скло пио уго во ре о пла ћа-
њу на ра те углав ном се од но се
на та ко зва ни бе о дан, што зна чи

пун пан си он са три обро ка днев-
но, но ће ње у дво кре вет ној со би,
уз све вр сте те ра пи ја ко је ба ња
ну ди. Уко ли ко же ли те да бо ра-
ви те у јед но кре вет ној со би, ра-
чу нај те на не што ви шу це ну од
оне ко ја је да та у на шој та бе ли,
а ако вам не сме та тро кре вет на
со ба, це на је ма ло ни жа. Мо гу ће
је упла ти ти и са мо пун пан си он,
без те ра пи ја, али љу ди углав ном
во ле да, ка да су већ у ба њи, ис-
ко ри сте и све мо гућ но сти ко је
су им на рас по ла га њу. На рав но
да се те ра пи је, уко ли ко су по-
треб не, до го ва ра ју са бањ ским
ле ка рем, ко ји по сле пре гле да
и евен ту ал них ана ли за са ве ту-
је шта би ко ме би ло по треб но и
од го ва ра ју ће. У не ким ба ња ма
ле кар ски пре глед се не на пла-
ћу је по себ но, а у по је ди ним се,
до ду ше ре ђим, спе ци ја ли стич ки
пре глед пла ћа по себ но.

Спе ци јал на бол ни ца за ре ха-
би ли та ци ју Ива њи ца, на при-
мер, ове го ди не за пен зи о не ре
одо бра ва по пуст од де вет од-
сто, та ко да бе о дан ко шта 2.400
ди на ра. Сме штај је у дво кре-
вет ним со ба ма са ку па ти лом и
те ра сом, а сва ка со ба има ТВ са

БА ЊЕ И МО РЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ И ОВЕ ГО ДИ НЕ НА РА ТЕ

Од мор то ком ле та, 
пла ћа ње од ло же но
Фонд об но вио уго во ре са ба ња ма о пла ћа њу на ра те,
од пен зи је; аген ци је „Ре кре а турс” и „Тре ће до ба” омо гу ћа ва ју 
од ло же но пла ћа ње и за ле то ва ње на мо ру

Да под се ти мо ... 
Ба ња Ру сан да – Ме лен ци, го сти ма ну ди ле чи ли-

шну тра ди ци ју за сно ва ну на ми не рал ном пе ло-

и ду, јед ном од нај ле ко ви ти јих бла та у зе мљи. 

У скло пу ме ди цин ске ре ха би ли та ци је, ба ња

Ру сан да омо гу ћа ва ле че ње обо ље ња цен трал-

ног и пе ри фер ног нер вног си сте ма, по вре да ко-

шта но-зглоб ног и ми шић ног си сте ма, обо ље ња 

крв них су до ва, за па љен ског ре у ма ти зма итд.

Гам зи град ска ба ња има ви ше из во ра тер мо-

ми не рал них во да и спе ци ја ли зо ва на је за

ре ха би ли та ци ју обо ље ња пе ри фер них крв них

су до ва. Ов де је мо гу ћа и оп шта ре ха би ли та-

ци ја ре у ма ти зма, ор то пед ских бо ле сти и пост-

тра у мат ских ста ња, ано ма ли ја деч јег уз ра ста,

не у ро ло шких обо ље ња, ги не ко ло шких обо

ље ња. По себ но је за сту пље на ди јаг но сти ка и 

ис пи ти ва ње функ ци је пе ри фер ног кр во то ка,

ср ца, плу ћа и пе ри фер них не ра ва и ми ши ћа.

Ле ко ви те во де Бу ја но вач ке ба ње (43°Ц) ко ри сте 

се као те ра пиј ско сред ство у ле че њу ре у мат-

ских и ги не ко ло шких бо ле сти, ре гу ли шу чи тав

кар ди о ва ску лар ни си стем, опо ра вља ју ор га не

за ва ра ње, убла жа ва ју бо ло ве па ци је на та са

чи ром на же лу цу или два на е сто па лач ном 

цре ву, ре гу ли шу функ ци ју бу бре га.

Лу ков ску ба њу ка рак те ри ше оби ље из во ра ми-

не рал них во да, не так ну та при ро да шу мо ви тог

Ко па о ни ка и кри стал но чист ва здух. По бро ју 

из во ра ми не рал них во да раз ли чи тог са ста ва 

и тем пе ра ту ре, и њи хо вој из да шно сти (пре ко

100 л/с), спа да у нај бо га ти је у зе мљи и иде ал но

је ме сто за пот пу ни од мор и опу шта ње.

Сокобања

Нишка бања

поводи
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поводи

1.
„Пла нин ка”, Кур шу мли ја, Лу ков ска ба ња
Беодан: 3.500 динара са три те ра пи је, уз попуст за пензионере од пет одсто

027/381-512

2.
„Бо ро Шко рић”, Ба ња Ба да ња
Беодан: 2.680 дин за 10 уплаћених дана, још 5 дана се добије гратис у свим месецима осим у јулу и августу

015/863-190

3.
Спе ци јал на бол ни ца „Агенс”, Ма та ру шка ба ња
Беодан: 2.700 динара

036/5412-124

4.
За вод за пре вен ци ју, ле че ње и ре ха би ли та ци ју бо ле сти кр ви „Ива њи ца”, Ива њи ца
Беодан: 2.400 динара

032/662-261

032/661-690

5.
За вод за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ју на ко вић”, Апа тин
Беодан: од 2.845 до 3.393 динара

025/772-311

6.
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ко ви ља ча”, Ба ња Ко ви ља ча
Бе о дан: од 3.650 до 7.750 за апарт ман (це не су исте као про шле го ди не)

015/818-270

7.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Геј зер”, Си ја рин ска ба ња
Бе о дан: 2.893 ди на ра

016/895-128

8. Здрав стве на уста но ва за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Вре ло”, Бу ја но вач ка ба ња, беодан: 2560 дин. 017/653-459

9.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Гам зи град”, Гам зи град ска ба ња
Беодан: 3.305 динара

019/450-447

019/450-444

10.
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју „Ба ња Ка њи жа”, Ка њи жа
Беодан: 4.400 динара, плус 1.500 динара први преглед

024/875-357

11.
Спе ци јал на бол ни ца за ор то пед ска, ко шта но-зглоб на и де ге не ра тив на обо ље ња, Ри бар ска ба ња
Беодан: 3.790 динара

037/865-270

12.
Спе ци јал на бол ни ца за не у ро ло шка обо ље ња „Др Бо ри во је Гња тић”, Ста ри Слан ка мен
Беодан: 2.560

022/2591-127 

022/2591-077

13.
Спе ци јал на бол ни ца „Со ко ба ња”
Беодан: 2.600 динара, уз попуст за пензионере од 10 одсто

018/830-367

14.
Ин сти тут за ре ха би ли та ци ју „Сел терс”, Мла де но вац
Бе о дан: 3.100 (чековима грађана на четири месечне рате)

011/824-1425

011/8236-898

15.
Ин сти тут „Ра дон”, Ни шка ба ња
Беодан: 3.710 динара

018/502-046

018/502-010

16.
Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур”, Вр њач ка Ба ња
Бе о дан: 3.940 ди на ра. Од 1. јула 2013. год. 4.340, плус 120 динара дневно боравишна такса

036/611-147

036/611-626

17. 
За вод за спе ци ја ли зо ва ну ре ха би ли та ци ју де ге не ра тив ног ре у ма ти зма „Врањ ска ба ња”, Врањ ска ба ња
Беодан: 2.630 динара

017/546-284

18.
Спе ци јал на бол ни ца „Ру сан да”, Ме лен ци
Бе о дан: 2.900, плус 1.500 дин. ди на ра за спе ци ја ли стич ки пре глед (до девет месечних рата)

023/731-050

023/732-152

19.
Спе ци јал на бол ни ца за ле че ње ми шић них бо ле сти „Но во па зар ска ба ња”, Но ви Па зар
Беодан: 2.700 динара

020/371-559

20.
При род но ле чи ли ште „Ба њи ца”, Со ко ба ња
Бе о дан: 2.290 ди на ра (на осам рата)

018/830-224

21.
За вод за ре ха би ли та ци ју „Про лом ба ња”, Про лом ба ња
Беодан: 2.900 динара, уз попуст за пензионере од 10 одсто

037/381-512

са те лит ским про гра мом. Це на
је иста то ком це ле го ди не. Пла-
ћа ња је на шест до 12 ме сеч них
ра та ад ми ни стра тив ном за бра-
ном од пен зи је, у за ви сно сти од
ви си не пен зи је и до го во ра са
ко ри сни ком услу га.

„Ре кре а турс”, ту ри стич ка аген-
ци ја ко ја ор га ни зу је бањ ски од-
мор за пен зи о не ре, и ове го ди не
има ра зно вр сну по ну ду ба ња у
Ср би ји, уз ви ше на чи на пла ћа-
ња на ра те до кра ја го ди не, и то:
кре дит ним кар ти ца ма, че ко ви ма
или пре ко удру же ња пен зи о не-
ра и РФ ПИО, од би ја њем од пен-
зи је. Са овом аген ци јом мо же те
оти ћи у Вр њач ку Ба њу, Ма та ру-
шку, Гам зи град ску и Ба њу Гор ња
Треп ча. У објек ти ма „Ре кре а тур-
са” у Ча њу, Ра фа и ло ви ћи ма код

Бе чи ћа, на Зла та ру, Ко па о ни ку, у 
Ива њи ци и на Сре бр ном је зе ру 
аген ци ја одо бра ва и по пуст.

По тро шач ко-услу жна за дру-
га „Пен зи о нер” из Бе о гра да у 
свом са ста ву има ре ги стро ва ну 
ту ри стич ку аген ци ју „Тре ће до-
ба” ко ја за ко ри сни ке пен зи ја 
обез бе ђу је ре гре си ра не це не и 
од ло же но пла ћа ње за бо ра вак 
у ба ња ма. Услу ге аген ци је мо-

гу ко ри сти ти сви пен зи о не ри и 
чла но ви њи хо вих по ро ди ца.

– Ми има мо уго во ре са по 
не ко ли ко хо те ла и ле чи ли шта 
у ско ро свим ба ња ма Ср би је, 
та ко да од њих за сво је кли јен-
те, пен зи о не ре, до би ја мо ре-
гре си ра не це не и мо гућ ност 
од ло же ног пла ћа ња. Ко ри сник 
пен зи је ко ји од лу чи да пре ко 
на ше аген ци је оде на од мор, 

на ле че ње или опо ра вак у не-
ку од ба ња са ко ји ма са ра ђу је-
мо има ће, опет за ви сно од то га 
где иде, и до 20 од сто по пу ста у 
од но су на ко мер ци јал не це не. У 
по ну ди су Си ја рин ска, Вр њач ка,
Со ко ба ња, Ри бар ска, Ни шка, Ба-
ња Ју на ко вић, Ма та ру шка, Бо-
гу то вач ка, Про лом, Ба ња Љиг, 
Гор ња Треп ча и Врд ник, за тим 
Ива њи ца, али и пла ни не Зла ти-
бор, Та ра, Зла тар. Мо же се и на 
мо ре, та ко ђе по ре гре си ра ним 
це на ма за пен зи о не ре. Пла ћа-
ње је од ло же но на шест ме сеч-
них ра та че ко ви ма гра ђа на или 
ад ми ни стра тив ном за бра ном
од пен зи је – ка же за наш лист 
Ду ши ца Цвет ко вић, ди рек тор ка 
за дру ге „Пен зи о нер”.

В. Ана ста си је вић

Це нов ник и те ле фо ни
Ако од лу чи те да не ко ри сти те услу ге аген ци ја већ да са ми ор-

га ни зу је те од ла зак на од мор и опо ра вак, мо ра те да по зо ве те 

ба њу и од ма ра ли ште за ко је сте се од лу чи ли а са ко ји ма Фонд 

ПИО има уго вор. Да би смо вам олак ша ли из бор, об ја вљу је мо 

спи сак са це на ма бе о да на у про сеч ној дво кре вет ној со би, уз 

на по ме ну да ове це не углав ном ва же до кра ја ју на и у сеп тем-

бру, а да су у пу ној се зо ни не што ви ше.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. мај 2013. 7

УДи рек ци ји По кра јин ског УУфон да ПИО у Но вом Са ду 
29. апри ла је одр жан са-

ста нак струч ња ка Ре пу блич ког 
фон да ПИО, За во да за со ци јал-
но оси гу ра ње Ре пу бли ке Ср би-
је и Цен трал не упра ве На ци о-
нал ног за во да за пен зиј ско оси-
гу ра ње Ма ђар ске на ко јем су 
уче сни ци раз ма тра ли при ме ну 
Кон вен ци је о со ци јал ном оси-
гу ра њу из ме ђу ове две зе мље. 
Ме ђу на род ни уго вор са Ма ђар-
ском ко ји ре гу ли ше област пен-
зиј ског оси гу ра ња за кљу чен је 
дав не 1957. го ди не и још се при-
ме њу је, а у при пре ми је и но ви 
спо ра зум.

Са ста нак у Но вом Са ду био 
је пр ви ко рак у ре а ли за ци ји 
до го во ра из но вем бра про шле 
го ди не из ме ђу на шег За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње и Цен-
трал не упра ве На ци о нал ног 
за во да за пен зиј ско оси гу ра ње 
Ма ђар ске, а на ре ду је и сту диј-
ска раз ме на струч ња ка ове две 
стра не од 2. до 6. сеп тем бра ове 
го ди не. Пред став ник ма ђар ског 
пен зиј ског фон да пра ти ће код 
нас про цес ра да на ре ша ва њу 
зах те ва за пен зи ју при ме ном 
срп ско-ма ђар ског Спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу, а пред-
став ник РФ ПИО ће то исто пра-
ти ти у Бу дим пе шти. Ове го ди не 
ће се, 5. и 6. но вем бра, у Су бо-
ти ци, пр ви пут ор га ни зо ва ти и 
са ве то дав ни да ни за за ин те ре-
со ва не ко ри сни ке пра ва и оси-
гу ра ни ке по ме ну тих ин сти ту ци-
ја пен зиј ског оси гу ра ња Ср би је 
и Ма ђар ске. У по след њој не де-
љи но вем бра у Бе о гра ду ће би-
ти ор га ни зо ван и јед но днев ни 
са ста нак ди рек то ра Цен трал не 
упра ве На ци о нал ног пен зиј ског 
оси гу ра ња Ма ђар ске и За во да 
за со ци јал но оси гу ра ње.

Струч ном са стан ку у Но вом 
Са ду са срп ске стра не при су-
ство ва ли су Алек сан дра Ба нић, 
са вет ник ди рек то ра Ре пу блич-
ког фон да ПИО, Зор ка Рмуш, 
по моћ ник ди рек то ра По кра-
јин ског фон да ПИО, Че до мир 

Фран цу ски, ди рек тор Сек то ра 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО 
у Ди рек ци ји ПФ ПИО, Ми ле Ћу-
ли брк, на чел ник Оде ље ња за 
ПИО при ме ном ме ђу на род них 
уго во ра Ди рек ци је ПФ ПИО, 
Ми ле на То до ро вић, са вет ник за 
при ме ну ме ђу на род них уго во-

ра у обла сти ПИО За во да за со-
ци јал но оси гу ра ње, и Ва ле ри ја 
Вар га, пре во ди лац за ма ђар ски 
је зик у Фи ли ја ли РФ ПИО Су-
бо ти ца. Ма ђар ску де ле га ци ју 
чи ни ли су др Фе ренц Хор ват, 
ди рек тор Вла ди не кан це ла ри је 
за област Чон град за пен зиј ско 
оси гу ра ње у Ди рек ци ји Се ге-
дин, др Ју дит Сол тец Ча ба не, 
шеф Оде ље ња за ис пла ту пен-
зи ја у Бу дим пе шти, др Маг дол на 
То рок Са пи не, шеф Оде ље ња за 
пен зи је у Се ге ди ну, и Ани ко Чи-
рок Ба ло ње, шеф Оде ље ња за 
уса гла ша ва ње по да та ка и про-
це ну у Се ге ди ну.

Пре ма ре чи ма Алек сан дре 
Ба нић, са ста нак у Но вом Са ду 
имао је ка рак тер ме ђу соб не 
раз ме не ин фор ма ци ја о си сте-
ми ма ПИО обе зе мље. На ши 
струч ња ци су го сти ма из ло жи-
ли ко ји ор га ни у Ре пу бли ци Ср-
би ји су укљу че ни у кре и ра ње 
си сте ма ПИО и ње го во спро-

во ђе ње и пред ста ви ли су им
про пи се из ове обла сти, а би ло
је ре чи и о ор га ни за ци ји Ре пу-
блич ког фон да ПИО као по себ-
ног прав ног ли ца за оба ве зно
со ци јал но оси гу ра ње. Екс пер ти
из ма ђар ског фон да та ко ђе су
на ква ли те тан на чин ин фор ми-

са ли на ше струч ња ке о си сте му
пен зиј ског оси гу ра ња у сво јој
зе мљи, и под се ти ли да је од 1.
ја ну а ра 2012. го ди не у Ма ђар-
ској ин ва лид ско оси гу ра ње из-
ме ште но из пен зиј ског у си стем
здрав стве ног оси гу ра ња.

– Ови кон так ти во ди ће ка
јед ној до број и кон струк тив ној
са рад њи из ме ђу но си ла ца оси-
гу ра ња у Ср би ји и Ма ђар ској и
при ме ни Спо ра зу ма без ве ћих
спор них си ту а ци ја, а све у ин-
те ре су ко ри сни ка пра ва и оси-
гу ра ни ка – оце ни ла је ефе кат
са стан ка Алек сан дра Ба нић.

Че до мир Фран цу ски је по но-
вио да је и да ље у при ме ни Спо-
ра зум из ме ђу Вла де Ре пу бли ке
Ма ђар ске и ФНРЈ из пе де се тих
го ди на про шлог ве ка.

– Но ви спо ра зум је ура ђен али
ни је ра ти фи ко ван, и уско ро оче-
ку је мо ње го ву ра ти фи ка ци ју у
обе зе мље. Због то га су и на ши
кон так ти ин тен зи ви ра ни ове го-

ди не с ци љем раз ме не ис ку ста-
ва и бо љег упо зна ва ња на ших
си сте ма пен зиј ско-ин ва лид ског
оси гу ра ња. На рав но, ни ка квих
по себ них про бле ма не ма мо ни
у при ме ни тре нут но ва же ћег
спо ра зу ма са Ма ђар ском. На ши
ко ри сни ци пра ва ко ји су пен зи ју

оства ри ли при ме ном овог спо-
ра зу ма, а има их из ме ђу 500 и 550
(нај ви ше са те ри то ри је Вој во ди-
не), оства ри ли су сво ја пра ва на
исти на чин као и оста ли но си о ци
сра змер них ино пен зи ја ко ји су
ра ди ли у дру гим зе мља ма – ре-
као је Че до мир Фран цу ски.

Др Фе ренц Хор ват је на гла-
сио да је са ста нак био ко ри стан
за струч ња ке из обе зе мље. Ма-
ђар ској стра ни је по себ но био
ко ри стан, јер они оче ку ју да ће
при је мом Ср би је у ЕУ би ти по-
ве ћа на ми гра ци ја ста нов ни ка
из ме ђу на ших зе ма ља, те им је
ве о ма ва жно да због то га бо ље
упо зна ју наш пен зиј ски си стем.

Ми ле на То до ро вић је ис та-
кла да је са ста нак про те као у
ква ли тет ној рад ној ат мос фе ри,
а по хва ли ла је и од лич ну ор га-
ни за ци ју овог би ла те рал ног ме-
ђу на род ног ску па струч ња ка из
обла сти ПИО.

Ми ро слав Мек те ро вић

СА СТА НАК НО СИ ЛА ЦА ПЕН ЗИЈ СКОГ ОСИ ГУ РА ЊА СР БИ ЈЕ И МА ЂАР СКЕ У НО ВОМ СА ДУ

Пр ви у ни зу 
ово го ди шњих су сре та

Разговор наших и мађарских стручњака

из области пензијског осигурања

актуелно
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између два броја

Обе ле жен Дан На род ног му зе ја

Спе ци јал на бол ни ца „Мер кур” из Вр-
њач ке Ба ње до бит ник је на гра де Шам-
пи он здрав стве ног ту ри зма ју го и сточ-
не Евро пе. Ово при зна ње „Мер ку ру” 
је до де ље но у окви ру ма ни фе ста ци је 
„Злат но ту ри стич ко ср це” зе ма ља ју го-
и сточ не Евро пе, ко ја је 26. апри ла одр-
жа на у хо те лу „Па лас” у Бе о гра ду.

У окви ру свог пред ста вља ња „Мер-
кур” је за све при сут не упри ли чио бо-

гат ме ни са мно штвом спе ци ја ли те та
ка рак те ри стич них за ње го ву ку хи њу,
али и пре зен та ци ју ак ту ел не по ну де
за пред сто је ћу се зо ну.

„Злат но ту ри стич ко ср це” је ма ни фе-
ста ци ја ко ја за циљ има уна пре ђе ње
уго сти тељ ства и ту ри зма на про сто ру
ју го и сточ ног Бал ка на, а ова ин тер на-
ци о нал на при зна ња до де љу ју се нај-
бо љи ма у 12 ка те го ри ја.

Сим бо лич ним оку пља њем у Бе о гра ду, Са вез 
са мо стал них син ди ка та Ср би је обе ле жио је 1. 
мај и 110 го ди на по сто ја ња син ди кал ног ор га-
ни зо ва ња у Ср би ји. Пред ви ше хи ља да син ди-
кал них ак ти ви ста и гра ђа на ука за но је на си ро-
ма штво, со ци јал ну не прав ду, угро же на пра ва 
рад ни ка и не за по сле ност. На ску пу је ука за но 
и на мо бинг и от пу шта ње, уз по да так да је са-
мо у ја ну а ру и фе бру а ру ове го ди не око 30.000 
љу ди оста ло без по сла, а да је око 800.000 зва-

нич но не за по сле них гра ђа на. Пред сед ник Са-
ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је, Љу би сав
Ор бо вић, ре као је пред по че так ску па да је
уни ште ње срп ске при вре де до ве ло до то га да
рад ни ци гу бе рад на ме ста и да има ју све ма ње
пра ва. Он је ис та као да је нај ве ћи про блем апа-
ти ја гра ђа на и да је циљ про те ста да се она пре-
ки не и по диг не мо рал рад ни ци ма. Скуп је за вр-
шен чи та њем про гла са и шет њом кроз цен тар
Бе о гра да.

ТОС-у глав на на гра да 
нa сај му у Бу дви

На Ме ђу на род ној ту ри стич кој бер зи и сај му ту ри зма,
опре ме за хо те ли јер ство и уго сти тељ ство МЕ ТУ БЕС не-
дав но одр жа ној у Бу дви, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср-
би је осво ји ла је глав ну на гра ду – Ex po Trophy 2013.

Основ ни сим бо лич ки и те мат ски оквир на сту па
ТОС-а би ло је обе ле жа ва ње 1.700 го-
ди на од до но ше ња Ми лан ског едик-
та, па је око сни цу про мо ци је ту ри-
стич ке по ну де Ср би је пред ста вља ло
ње но кул тур но бла го. Жи ри је ис та-
као да Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср-
би је на свом штан ду „тач но зна шта
про мо ви ше, си гур но вла да зна њи ма
и ве шти на ма са вре ме не мар ке тинг
ко му ни ка ци је и без гре шке по де ша-

ва сво је де ло ва ње пре фе рен ци ја ма по тен ци јал них
ко ри сни ка њи хо вих услу га”.

На штан ду ТОС-а, ко ји је био из у зет но за па жен,
пред ста ви ле су се ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би је,
Бе о гра да, ре ги је За пад на Ср би ја, Вој во ди не и Но вог
Са да. Ин те ре со ва ње по се ти ла ца за од мор у Ср би ји
би ло је мно го ве ће не го прет ход них го ди на.

По во дом Да на На род ног му зе ја, 10. ма-
ја, у Атри ју му те уста но ве отво ре на је из-
ло жба „No body is per fect”. Ка ри ка ту ра у 
де ли ма ју го сло вен ских умет ни ка из збир-
ке На род ног му зе ја у Бе о гра ду” аутор ке 
Гор да не Ста ни шић.

Из фон да Збир ке цр те жа и гра фи ке ју-

го сло вен ских умет ни ка 20. ве ка јав но сти
је пр ви пут пред ста вљен из бор од го то во
130 ра до ва ви ше од 20 умет ни ка са бив-
ших ју го сло вен ских про сто ра. Из ло же не
су ка ри ка ту ре на ста ле у ра спо ну од пр ве
де це ни је про шло га ве ка до вре ме на по-
сле Дру гог свет ског ра та, а нај за сту пље-

ни ји је ме ђу рат ни пе ри од то ком ко га се 
нај ви ше ства ра ло и ка да се ка ри ка ту ра 
раз ви ла и еман ци по ва ла као са мо стал на 
и зре ла умет нич ка фор ма спе ци фич ног 
ви зу ел ног из ра за и ко му ни ка ци је.

По се ти о ци ће по став ку мо ћи да по гле-
да ју до 23. ју на.

Бес по врат на 
сред ства за 
пред у зет ни ке

У Скуп шти ни гра да Кра гу јев ца
пот пи са но је пет на ест уго во ра о 
до де ли бес по врат них сред ста ва 
за бу ду ће пред у зет ни ке. Они ће 
из град ског бу џе та до би ти 200.000 
ди на ра у ви ду опре ме ко ју ће ис ко-
ри сти ти за за по чи ња ње соп стве-
ног по сла.

Сред ства су бес по врат на под
усло вом да пред у зет ник не за тво-
ри сво ју рад њу или пред у зе ће у 
на ред не две го ди не и не про да до-
би је ну опре му. У ло кал ној са мо у-
пра ви ка жу да град Кра гу је вац већ 
осам го ди на до де љу је сред ства за 
за по чи ња ње соп стве ног по сла, а 
до са да је одо бре но 670 гран то ва. 
Ана ли зе по сло ва ња по ка зу ју да су 
ова ко по кре ну та пред у зе ћа успе-
шна јер је њи хо ва одр жи вост око 
ше зде сет од сто.

СССС обе ле жио Пра зник ра да

„Мер кур” шам пи он здрав стве ног
ту ри зма ју го и сточ не Евро пе
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Ис пла та
пен зи ја

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

Пен зи о не ри са мо стал-
них де лат но сти при ми ли су
це ле април ске пен зи је 30.
апри ла, а вој ним пен зи о не-
ри ма и бив шим по љо при-
вред ни ци ма април ске пен-
зи је ис пла ће не су 8. ма ја.

У Ср би ји је ни зом ма ни фе ста ци ја обе ле жен 9. 
мај, Дан Евро пе. Про сла ве су ор га ни зо ва ли Де-
ле га ци ја Европ ске уни је, ам-
ба са де чла ни ца ЕУ и Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је.

По во дом ше зде сет тро го-
ди шњи це ЕУ, у Бе о гра ду и 
дру гим гра до ви ма Ср би је 
при пре мље ни су раз ли чи ти 
про гра ми на ме ње ни свим 
уз ра сти ма. Ор га ни зо ва на је 
де ба та са ше фом Де ле га ци је 
ЕУ у Ср би ји, Вен са ном Де же ром, и срп ским ми-
ни стром про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, 
Жар ком Об ра до ви ћем, за сред њо школ це, за тим 

ЕУ Ин фо дан, Европ ски филм ски фе сти вал, из ло-
жба стри па на те му „Ср би ја и ЕУ”, цр та ње на те му

Евро пе за нај мла ђе и кон церт
Рам ба Ама де у са. По ред Бе о гра-
ђа на, у из ло жби стри па то ком
ма ја мо ћи ће да ужи ва ју и гра-
ђа ни Ле сков ца и Сом бо ра, док
ће део ре пер то а ра са вре ме ног
европ ског фил ма кра јем ма ја
би ти при ка зан и у Но вом Са ду
и Ни шу.

Де ве тог ма ја обе ле жен је и
Дан по бе де над фа ши змом. Тог да на 1945. го ди не
Не мач ка је ка пи ту ли ра ла, чи ме је у Евро пи за вр-
шен Дру ги свет ски рат.

Пр ва сту дент ска ху ма ни тар на фон да ци-
ја у Ср би ји „Осмех на дар” не дав но је ор-
га ни зо ва ла ус кр шњу ак ци ју при ку пља ња 
по мо ћи за де цу из Деч јег се ла у Срем ској 
Ка ме ни ци. У окви ру ак ци је је упри ли че на 
ху ма ни тар на жур ка у Но вом Са ду на ко јој 
је при ку пље но око 70.000 ди на ра.

Део нов ца је утро шен за ор га ни зо ва но 
дру же ње са 33 ма ли ша на из Деч јег се ла 
на но во сад ском Штран ду то ком ко јег су 
сту ден ти и де ца уче ство ва ли у спорт-
ским так ми че њи ма, а оста так је пре дат 

Деч јем се лу за ре а ли за ци ју про јек та „Ја-
ча ње по ро ди це”. Циљ овог про јек та је да
се сма њи број одва ја ња де це од би о ло-
шке по ро ди це, уз по др шку ме ђу на род не
ор га ни за ци је СОС Деч јих се ла.

Фон да ци ју „Осмех на дар” осно ва ли су
сту ден ти Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду
2009. го ди не, да би по мо гли си ро ма шној,
бо ле сној и де ци са ин ва ли ди те том. У ра-
ду фон да ци је уче ству ју сту ден ти не ко ли-
ко уни вер зи те та ме ђу ко ји ма је и но во-
сад ски.

Тра ди ци о нал но ко лек-
тив но вен ча ње у Бе о гра-
ду под на зи вом „Свад ба за 
ма шта ње” ове го ди не ће се 
одр жа ти 18. ма ја, ка да ће 
суд бо но сно „да” ре ћи ре-
корд на 222 па ра.

Ова ма ни фе ста ци ја под 
по кро ви тељ ством Скуп-
шти не гра да Бе о гра да 
одр жа ва се 15. го ди ну за-
ре дом, а у њој ће уче ство-
ва ти па ро ви из свих кра је-
ва Ср би је, као и из бив ших 
ре пу бли ка СФРЈ, Аустри је, 

САД, Ка на де. „Свад ба за ма-
шта ње” по че ће ве ли ким ба-
лом ис пред хо те ла „Мо сква”,
на кон че га ће се мла ден ци
упу ти ти ка Ста ром дво ру,
где ће се оба ви ти чин вен-
ча ња.

Це ре мо ни ја вен ча ња је
бес плат на, мла де до би ја ју
вен ча ни це, a мла ден ци ма
је обез бе ђен и по пуст од
50 од сто на до дат не услу-
ге, про сла ву у ре сто ра ни ма
у Ска дар ли ји, као и дру ги
вред ни по кло ни.

Ју би лар на Ноћ му зе ја

Ју би лар на де се та Ноћ му зе ја би ће одр жа на 18. 
ма ја, ка да ће про гра ме при пре ми ти ви ше од 150 
кул тур них уста но ва у 68 гра до ва и ме ста Ср би је.

Ор га ни за то ри на ја вљу ју да ће ово го ди шња 
ма ни фе ста ци ја упр кос ве ли ким про бле ми ма и 
кри зи ко ја по га ђа кул ту ру би ти све ча ни ја и дру-
га чи ја, а про грам бо љи у од но су на прет ход не 

го ди не.
У Бе о гра ду ће про-

гра ми би ти ор га ни зо-
ва ни на 60 ло ка ци ја, 
ви ше од по ло ви не 
са др жа ја пу бли ци ће 
би ти при ка за но пре-

ми јер но, док ће оста ли би ти осве же ни по себ ним 
при ло зи ма. Ма ни фе ста ци ју ће отво ри ти спек-
такл на отво ре ном „Ма ла фа бри ка ефе ка та”, ко ји 
ће би ти ор га ни зо ван на Ка ле мег да ну уз по моћ 
ам ба са де Не мач ке.

У Но вом Са ду ће на 35 ло ка ци ја би ти ор га ни-
зо ва не пре ми јер не по став ке, а у Но ћи му зе ја ће 
сви за ин те ре со ва ни мо ћи да ужи ва ју и у Ни шу, 
Кра гу јев цу, Су бо ти ци, Ле сков цу, Шап цу, Кња жев-
цу, Гор њем Ми ла нов цу, Чач ку, Про ку пљу, Но вом 
Па за ру, Ки кин ди и дру гим гра до ви ма и ме сти ма 
у Ср би ји.

Пет на е ста „Свад ба за ма шта ње”

Но ви Сад: по моћ за де цу из Деч јег се ла

Де ве ти мај – Дан Евро пе
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актуелно

Чла но ви Са ве за са мо стал них
син ди ка та Вој во ди не (СССВ) не-
дав но су улич ном ак ци јом „У су-
срет 28. апри лу” обе ле жи ли Свет-
ски дан без бед но сти и здра вља
на ра ду. Син ди кал ни ак ти ви сти
су ис пред но во сад ског Рад нич-
ког до ма де ли ли ин фор ма тив ни
ма те ри јал су гра ђа ни ма и са њи ма
раз го ва ра ли о усло ви ма ра да и
без бед но сти на њи хо вим рад ним
ме сти ма.

Ста ти стич ки по да ци Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је по-
ка зу ју да је број жр та ва на ра ду
ве ћи од два ми ли о на го ди шње,
а да број не сре ћа без смрт ног
ис хо да пре ма шу је 260 ми ли о на.

У Ср би ји је, по зва нич ним по-
да ци ма, у 2012. го ди ни шест осо-
ба из гу би ло жи вот услед по вре да
на ра ду, а 6.765 их је по вре ђе но.

То ми слав Ста јић, се кре тар 
СССВ, на гла сио је да је За кон о 
без бед но сти и здра вљу на ра ду 
од ли чан, али да је ње го ва при-
ме на у прак си не до вољ на.

– Ста ти стич ки по да ци зва нич-
них ин сти ту ци ја ни су ре ал ни, јер 

се мно ге бо ле сти и не сре ће на 
ра ду не при ја вљу ју због ве ли ког 
оби ма ра да на цр но, као и због 
не по сто ја ња је дин стве ног си сте-
ма еви ден ци је по вре да на ра ду 
– ис та као је Ста јић, и до дао да се 
про це њу је да го ди шње стра да 

око 40 љу ди, а да око 60.000 бу де
лак ше и те же по вре ђе но.

У Са ве зу са мо стал них син ди-
ка та Вој во ди не се на да ју да ће 
ова и слич не ак ци је мо ти ви са ти 
рад ни ке, по сло дав це и над ле-
жне др жав не ор га не да се кроз 
со ци јал ни ди ја лог оси гу ра ју бо-
љи усло ви ра да, без бед ни ја и 
здра ви ја рад на ме ста.

Ак ци ји је при су ство вао и Жи-
во јин Сто иљ ко вић, пред сед-
ник син ди кал не ор га ни за ци је 
Фа бри ке це мен та „Ла фарж” из 
Бе о чи на, ко јој је Ми ни стар ство 
ра да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке не дав но до де ли ло 
„По ве љу 28. април”, при зна ње 
за до при нос, ре зул та те и за слу-
ге по стиг ну те у обла сти без бед-
но сти и здра вља на ра ду. 

Д. Ко раћ

СССВ ОБЕ ЛЕ ЖИО СВЕТ СКИ ДАН БЕЗ БЕД НО СТИ И ЗДРА ВЉА НА РА ДУ

Не ре ал на зва нич на ста ти сти ка

У 2012. го ди ни у Бе о гра ду је би ло 400.226УУпен зи о не ра свих ка те го ри ја, што је ско-
ро че твр ти на укуп ног бро ја пен зи о не ра

у Ср би ји. Ме ђу њи ма је нај ви ше пен зи о не ра
из ка те го ри је за по сле них, чак 92,7 од сто, а

по струк ту ри ко ри сни ка пен зи ја нај ви ше је
ста ро сних пен зи о не ра – око две тре ћи не.
Исто вре ме но, Град ска ор га ни за ци ја пен зи о-
не ра бро ји 145.286 чла но ва, што је 36 од сто
укуп ног бро ја ко ри сни ка пен зи ја. Ни они ко ји
су учла ње ни не пла ћа ју ре дов но чла на ри ну
ни ти уче ству ју у ак тив но сти ма ор га ни за ци је,
та ко да је основ ни за да так за ову и на ред не
го ди не не са мо ома со вља ва ње, већ и ак ти ви-
ра ње оних ко ји су учла ње ни а не уче ству ју ни
на ко ји на чин у ра ду ор га ни за ци је, ис так ну то

је на го ди шњој Скуп шти ни Град ске ор га ни за-
ци је пен зи о не ра Бе о гра да, одр жа ној 10. ма ја.

Од 2008. го ди не, ка да је осно ван, до бро-
вољ ни Фонд со ли дар но сти пен зи о не ра,
за сно ван на прин ци пи ма со ли дар но сти и

са мо по мо ћи, до бро функ ци о ни ше. Фонд со-
ли дар но сти не ма до бит ни, већ ис кљу чи во со-
цио-ху ма ни тар ни ка рак тер. Ви си на чла на ри-
не утвр ђе на је на је дан од сто ме сеч них при-
ма ња пен зи о не ра, а ко ри сти се за ис пла ту
пу не пен зи је по ро ди ци пре ми ну лог чла на, за
крат ко роч не бес ка мат не по зај ми це, а по сле
100 ме сеч них упла та члан Фон да има пра во
на пот пу ни по вра ћај упла ће них сред ста ва.
На осно ву че тво ро го ди шњег ра да Фон да со-
ли дар но сти и уз при ме ну стро ге фи нан сиј ске

ди сци пли не, за кљу чак је да су чла но ви ап со-
лут но за до вољ ни оним што им Фонд пру жа:
бес ка мат ним по зај ми ца ма и жи вот ним оси гу-
ра њем ко је прак тич но има ју на овај на чин. До
кра ја про шле го ди не упи са но је око две и по
хи ља де чла но ва и њи хов број до ду ше спо ро
али стал но ра сте, чу ло се на сед ни ци.

Ве о ма ва жна ак тив ност Град ске ор га ни-
за ци је пен зи о не ра је сте са рад ња са упра-
вом гра да Бе о гра да, уте ме ље на по чет ком
2010. го ди не, ко јом је омо гу ће но да се из
град ског бу џе та обез бе ди но вац за по моћ
нај си ро ма шни јим, бо ле сним и ин ва лид ним
чла но ви ма ор га ни за ци је.

У са рад њи са Са ве зом пен зи о не ра Ср би је
Град ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о гра да
је 2008. го ди не ор га ни зо ва ла пр ву Олим пи-
ја ду спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег до ба
у Со ко ба њи, и до са да их је у овој ба њи одр-
жа но пет. Број уче сни ка је ра стао из го ди не у
го ди ну, а ин те ре со ва ње за уче шће је пре ва-
зи ла зи ло ка па ци те те сме шта ја. Пе та Олим пи-
ја да је та ко оку пи ла 776 уче сни ка у 142 еки-
пе, углав ном ста ри јих од 60 го ди на, и то из 78
оп шти на и 27 окру га Ср би је. Ово го ди шња,
ше ста Олим пи ја да би ће одр жа на у Вр њач-
кој Ба њи и већ је име но ван ор га ни за ци о ни
од бор ко ји ра ди на при пре ма ма, ре че но је
на сед ни ци Скуп шти не Град ске ор га ни за ци је
пен зи о не ра Бе о гра да. В. Ана ста си је вић

СКУП ШТИ НА ГРАД СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ О ГРА ДА

Олим пи ја да пун погодак

Ше ста
Олим пи ја да

спор та, здра вља
и кул ту ре тре ћег

до ба кра јем
сеп тем бра

у Вр њач кој Ба њи

Дељење летака у Новом Саду

ЂЂуЂуЂЂ ророро ППерерићић, прпредедсеееднднднднииккии , ,

и и ВаВасисссисиилилиллл јејеј  Б Белелобобркрккковввово иићићи ,,,

сесесесекркркркрететететара  ГГОПОПОПП
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Су де ћи пре ма Де кла ра ци ји
о ели ми на ци ји свих об ли ка
дис кри ми на ци је же на (1979),
Ма пу то про то ко лу (2003), Оп-
штој пре по ру ци број 27 до ку-
мен та CE DAW (2010) и тре ћем
ста ву Уни вер зал не де кла-
ра ци је о људ ским пра ви ма
(1948), ре кло би се да су пра-
ва же на свих жи вот них до ба
за шти ће на. Ис тра жи ва ња, ме-
ђу тим, го во ре су прот но.

Ка да се же на би ло ко је жи-
вот не до би су о чи са кр ше њем
сво јих пра ва кроз фи нан сиј ско,
пси хич ко, фи зич ко или вер бал-
но зло ста вља ње, то се од ра жа-
ва и на чла но ве ње не по ро ди-

це, а на си ље, зло ста вља ње и 
дис кри ми на ци ја же на ста ри јих 
од 49 го ди на и да ље су нај че-
шће не ви дљи ви, оце ње но је 
на пе де сет сед мом за се да њу 
Ко ми си је Ује ди ње них на ци ја о 
ста ту су же на (CSW).

За се да ње је одр жа но од 4. 
до 12. мар та ове го ди не у Њу-
јор ку, а те ма 57. се си је би ла је 
„Ели ми на ци ја и пре вен ци ја 
свих об ли ка на си ља над же-
на ма и де вој чи ца ма – обе ћа-
ње је обе ћа ње”. Као је дан од 
зна чај них про бле ма ко ми си ја 
је раз ма тра ла не ви дљи вост и 
не пре по зна ва ње на си ља над 
же на ма ста ри јим од 49 го ди на 

и не до ста так ста ти стич ких по-
да та ка и ис тра жи ва ња на си ља 
над ста ри јим же на ма, иако су 
мно ге од њих по тен ци јал но су-
о че не са жи во том ис пу ње ним 
на си љем и дис кри ми на ци јом.

Пре ма по да ци ма ор га ни за-
ци је Ује ди ње них на ци ја Wo-
men Watch, ви ше од 603 ми-
ли о на же на жи ви у зе мља ма 
у ко ји ма на си ље у по ро ди ци 
и да ље ни је зло чин. Же не ши-
ром све та су сва ко днев но фи-
зич ки, емо ци о нал но, вер бал-
но, фи нан сиј ски и пси хич ки 
зло ста вља не, а чак 70 про це-
на та свих же на на све ту су о чи 
се и са сек су ал ним на си љем. 

Из бор на скуп шти на Уни је по сло да-
ва ца Вој во ди не ко јој су, по ред 50
де ле га та, при су ство ва ли и Не бој ша

Ата нац ко вић, пред сед ник Уни је по сло да-
ва ца Ср би је, и Сла вен ко Гре гу ре вић, пот-
пред сед ник Скуп шти не УПС, одр жа на је 23.
апри ла на Фа кул те ту за ме наџ мент у Срем-
ским Кар лов ци ма.

На сед ни ци су би ра ни но ви чла но ви овог
те ла, као и чла но ви Управ ног и Над зор ног
од бо ра, а за пред сед ни ка Скуп шти не по-
но во је иза бран до са да шњи пред сед ник
проф. др Ду шан Ри стић. Пот пред сед ник је
Ми лан Гу тић, вла сник ком па ни је „Ин стел
ин же ње ринг” из Но вог Са да, а Слав ко Но ва-
ко вић, пр ви чо век но во сад ског Удру же ња
за на тли ја, по но во је иза бран на ме сто пот-
пред сед ни ка УПВ за Бач ку.

Усво је ни су из ве шта ји о ра ду и по сло ва њу,
те фи нан сиј ском по сло ва њу за 2012. го ди ну,
из ме не Ста ту та ко је је де таљ но обра зло жи ла
ди рек тор ка УПВ, Ми ља на Стој шић Сто ја нов-
ска, и пла но ви ра да за на ред ни пе ри од. До-
не та је и Стра те ги ја раз во ја Уни је за пе ри од
од 2013. до 2016. го ди не, ко јом је од ре ђен
да љи пра вац раз во ја ове ре пре зен та тив не
ор га ни за ци је по сло да ва ца Вој во ди не.

Стан ко Кр стин, пред сед ник Уни је по сло-
да ва ца Вој во ди не, ко ја у члан ству има око
30.000 при вред них су бје ка та са ско ро 70.000
за по сле них, ис та као је да се од ма ја 2010, ка-
да је осно ва на, она по зи ци о ни ра ла као не за-
о би ла зан парт нер вла сти ма и син ди ка ти ма у

АП Вој во ди ни, као пред став ник по сло да ва ца
у со ци јал ном ди ја ло гу и уче сник у кре и ра њу
при вред ног ам би јен та По кра ји не. У том пе ри-
о ду учла ње но је 450 но вих при вред них су бје-
ка та са ви ше од 10.000 за по сле них, осно ва не
су две но ве ло кал не кан це ла ри је – у Ру ми и
Зре ња ни ну, и пет но вих со ци јал но-еко ном-
ских са ве та (Сом бор, Ада, Вр бас, Ста ра Па зо-
ва, Ру ма). Не дав но су чла но ви УПВ пред ста ви-
ли и сту ди ју „Оце на ста ња у при вре ди Ср би је”,
у ко јој су пред ло жи ли ме ре за по бољ ша ње
при вред ног ам би јен та у зе мљи.

– У овом пе ри о ду пру жа ли смо са ве те и
струч ну по моћ на шим чла но ви ма, во ди ли
три пар тит ни ди ја лог у со ци јал но-еко ном-

ским са ве ти ма на ре пу блич ком, по кра јин-
ском и ло кал ном ни воу, ор га ни зо ва ли смо
са стан ке на ших чла но ва са пред став ни ци ма
ми ни стар ста ва. Не дав но смо ор га ни зо ва ли
са ста нак ви ше од 100 на ших при вред ни ка
са Мла ђа ном Дин ки ћем, ми ни стром фи нан-
си ја и при вре де у Вла ди Ре пу бли ке Ср би је
– ре као је Стан ко Кр стин. Према његовим
речима, оства рена је из у зет но плод на са-
рад ња са др жав ним ин сти ту ци ја ма (НСЗ, Ин-
спек ци јом ра да...), са ко мо ра ма и обра зов-
ним уста но ва ма. Пла но ви су да се у на ред-
ном пе ри о ду осну ју со ци јал но-еко ном ски
са ве ти у свим вој во ђан ским оп шти на ма.

М. Мек те ро вић

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Знат но уве ћан број чла но ва
НеНе ббој ша АттАтааа ананаан ц ц кокококовв ввићићић 

(з((( а а гогооовововооворнрнрннрр ицицицици омомом)))

КО МИ СИ ЈА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА О СТА ТУ СУ ЖЕ НА

И даље дис кри ми нисане
Иако же на ни у јед ном жи вот ном 
до бу ни је иму на на зло ста вља ње, 
и да ље за не мар љив број не за ви-
сних ор га ни за ци ја при ку пља по-
дат ке о же на ма ста ри јим од 49 
го ди на, што зна чи да се не ви де 
пи та ња ко ја су за њих ве за на као 
да их њи хо ве го ди не ли ша ва ју 
пра ва ко ја тре ба бра ни ти.

На за се да њу CSW је на гла ше но 
да до кле год вла де не пре по зна ју 
да се на си ље над ста ри јим же на-
ма до га ђа сва ко днев но, и док се 
пер цеп ци ја дру штва пре ма ста-
ри јим же на ма па и са мих же на не 
про ме ни, не ће се про ме ни ти ни 
ста ти стич ки по да ци. Оце ње но 
је као нео п ход но да се из ме не и 
до пу не по сто је ће на ци о нал не и 
ме ђу на род на ле ги сла ти ва, а да у 
за ко ни ма екс пли цит но мо ра ју да 
се по ми њу „же не свих жи вот них 
до ба”. Ј. Оцић
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Ге рон то ло шко дру штво Ср би је је струч-ГГно-на уч на и со ци јал но-ху ма ни тар на
ор га ни за ци ја ко ја се ба ви ис тра жи вач-ГГ

ким и про јект ним ак тив но сти ма, уче ству је
на три би на ма зна чај них ор га ни за ци ја по-
све ће них ста ри ји ма, афир ми ше ге рон то ло-
шку про бле ма ти ку у ме ди ји ма, са ра ђу је са
уста но ва ма ва жним за ста ре љу де. Дру штво
по сто ји већ пу них 40 го ди на, а ју би леј је обе-
ле жен сло га ном „Ста ре ње ста нов ни штва Ср-
би је – иза зов за дру штво и кул ту ру”.

О ак тив но сти ма ГДС-а у про шлој го ди ни
раз го ва ра ли смо са др Ми ло шем Не ма њи-
ћем, пред сед ни ком ове ор га ни за ци је.

– У 2012. смо, по ред два бро ја ча со пи са „Ге-
рон то ло ги ја”, об ја ви ли и Збор ник ра до ва са
на уч ног ску па „Ин те лек ту ал ни по тен ци јал Ср-
би је у тре ћем жи вот ном до бу” одр жа ног  кра-
јем ок то бра 2011. У фе бру а ру 2012. на Пр вом
сај му со ци јал не за шти те, ко ји је ор га ни зо ва ло
Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке, ГДС је имао про мо тив ни штанд.
А у ју ну је, на по зив Дру штва, на Ко лар че вом
на род ном уни вер зи те ту углед ни иму но лог из
САД, др Јан ко Ни ко лић, одр жао пре да ва ње
„Би о ло ги ја ста ре ња”. Би ли смо ве о ма ан га жо-
ва ни у Са ве ту за пи та ња ста ре ња и ста ро сти

Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ка ко на сед ни ца ма
Са ве та, та ко и у ак тив но сти ма Рад не гру пе ко-
ју је Са вет фор ми рао. Кра јем ок то бра, ме се ца
по све ће ног ста ри ји ма и со ли дар но сти са њи-
ма, ГДС је, у са рад њи са Цр ве ним кр стом, ор-
га ни зо вао три би ну „Ге рон то ло ги ја у Ср би ји
2012 – и шта да ље” – ка же Ми лош Не ма њић.

У про шлој го ди ни за вр шен је и зна ча јан

ис тра жи ва чи про је кат „Кул тур ни ак ти ви зам
ста рих у Ср би ји”, ко ји је ини ци ра ло Ге рон-
то ло шко дру штво Ср би је и у чи јем осми-
шља ва њу и спро во ђе њу је уче ство вао и др
Ми лош Не ма њић.

– Од 2009. го ди не, сва ког 21. де цем бра, у
са рад њи са Ин сти ту том за пе да го шка ис тра-
жи ва ња, ор га ни зу је мо на уч ну кон фе рен ци ју
на те му „Од нос мла дих пре ма ста ри ма”, на ко-
јој је про шле го ди не би ло 28 уче сни ка. Тре ба
спо ме ну ти и уче шће чла но ва на шег Управ ног
од бо ра, пред сед ни ка, пот пред сед ни це и се-
кре та ра на ви ше ску по ва ко је су упри ли чи ле
дру ге ор га ни за ци је, по себ но оне из Мре же
Ху ма нас, Цр ве ни крст, Amity. То ком 2012. ме-
диј ска па жња пре ма ГДС, али и ка оста лим ак-
те ри ма на ге рон то ло шком по љу, би ла је ве ћа
не го прет ход них го ди на, на ро чи то у вре ме
обе ле жа ва ња не ких зна чај них ме ђу на род них
да ту ма, као што је Ме ђу на род ни дан ста ри јих
или Ме ђу на род ни дан во лон те ра. Че сти смо
го сти и у еми си ји Ра дио Бе о гра да I, „До жи ве ти
сто ту” – под се ћа Ми лош Не ма њић.

Чла но ви Управ ног од бо ра ГДС-а че сто
уче ству ју на три би на ма удру же ња пен зи о-
не ра, днев них цен та ра и клу бо ва у Бе о гра-
ду и ши ром Ср би је. Ј. Оцић

Са вез сле пих Вој во ди не, ко ји
бро ји ви ше од 3.600 чла но ва, одр-
жао је 26. апри ла у Но вом Са ду сед-
ни цу Скуп шти не. Осим 27 де ле га та,
сед ни ци су као го сти при су ство ва-
ли и Ми лан Сто шић, пред сед ник, и
Лу ка Јок си мо вић Бар бат, се кре тар
Са ве за сле пих Ср би је.

На Скуп шти ни су усво је ни из-
ве штај о ра ду, фи нан сиј ски из-
ве штај и за пи сник Над зор ног
од бо ра ССВ за 2012, као и Про-
грам ра да Са ве за и фи нан сиј ски
план за 2013. го ди ну. Бра ни слав
Вик то ро вић из Ру ме иза бран је
за но вог чла на Управ ног од бо ра
ССВ, а Оп штин ска ор га ни за ци ја
сле пих из Сен те по ста ла је но-
ви члан Са ве за, па Са вез сле пих
Вој во ди не са да оку пља укуп но
12 оп штин ских, ме ђу оп штин-
ских и град ских ор га ни за ци ја.

Пред став ни ци Оп штин ске ор га-
ни за ци је Сен та на ја ви ли су да ће
ове го ди не ор га ни зо ва ти ме ђу на-

род ни ку гла шки тур нир за сле пе 
и сла бо ви де и по зва ли ко ле ге из 
дру гих ор га ни за ци ја да уче ству ју.

Вла ди мир Па нин, пред сед ник 
ССВ, ис та као је да ова ор га ни-
за ци ја ра ди у све те жим фи нан-
сиј ским усло ви ма и из ра зио 
не за до вољ ство до са да шњим 
учин ком у при ме ни За ко на о 
про фе си о нал ној ре ха би ли та-
ци ји и за по шља ва њу осо ба са 
ин ва ли ди те том ка да су у пи та-
њу сле пи и сла бо ви ди. Пре ма 
њи хо вим по да ци ма, са мо су у 
оп шти ни Ин ђи ја за по сле не три 
сле пе осо бе, што је не до вољ но.

Све ти слав Ра ду лов, де ле гат 
из но во сад ске ор га ни за ци је, 
пред ло жио је осни ва ње спорт-
ског са ве за сле пих на ни воу 
по кра јин ске ор га ни за ци је, јер 
са мо та ко мо гу да конкуришу 
код др жав них ор га на за фи нан-
сиј ска сред ства за спорт ска так-
ми че ња и на сту пе. Пре ма ње го-

вим ре чи ма, ни спор ти сти ко ји 
су по сти гли за вид не ре зул та те 
на ме ђу на род ним так ми че њи-
ма (ша хи сти) не мо гу да оства-
ре по год но сти ко је др жа ва да је 
спор ти сти ма са ин ва ли ди те том 
јер је услов да су се так ми чи ли 
пре ко не ког клу ба или са ве за.

Ми лан Сто шић, ко ји је и пред-
сед ник на ци о нал не ор га ни за ци је 
ОСИ, за ло жио се за је дин стве ни 
на ступ свих ор га ни за ци ја ра ди 
до но ше ња За ко на о осо ба ма са 
ин ва ли ди те том. Сто шић је, на-
кон ана ли зе са да шњег по ло жа ја 

сле пих у дру штву, на ја вио да ће
Са вез сле пих Ср би је до ста ви ти
Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор-
ми са ња ела бо рат са пред ло гом
да се би бли о те ке сле пих и сла бо-
ви дих увр сте у јав не уста но ве.

Лу ка Јок си мо вић Бар бат по-
звао је пред став ни ке свих ор га-
ни за ци ја сле пих и сла бо ви дих у 
Вој во ди ни да се ин фор ма тич ки 
умре же, и да на ни воу ре пу-
блич ке ор га ни за ци је фор ми-
ра ју је дин стве ну ба зу по да та ка 
сво јих чла но ва.

М. Мек те ро вић

ГЕ РОН ТО ЛО ШКО ДРУ ШТВО СР БИ ЈЕ

Обе ле жен зна ча јан ју би леј

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Сен та – нови члан

Ми ло ш Не ма њи ћ

Вла ди мир Па нин (у(уу с сссререредидидидинининн ))))
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За сво је пен зи о не ре оп шти на Но ви Бе о-
град од не дав но ор га ни зу је раз ли чи те бес-
плат не про гра ме. Бес плат но здрав стве но
са ве то ва ли ште уз струч не ме ди цин ске пре-
гле де ле ка ра нај ста ри ји ма је до ступ но од
фе бру а ра ове го ди не. Са ве то ва ли ште се ор-
га ни зу је дру ге су бо те у ме се цу у тер ми ну од
8 до 12 ча со ва у про сто ри ја ма оп шти не. Та-
ко ђе, дру ге су бо те у ме се цу за нај ста ри је Но-
во бе о гра ђа не ор га ни зу ју се бес плат не по зо-
ри шне пред ста ве – мо но дра ме, са по чет ком
у 12 ча со ва. Нај но ви ји бес пла тан про грам
на ме њен пен зи о не ри ма је су днев ни из ле ти

ко је ова бе о град ска оп шти на ор га ни зу је од
апри ла. Уз струч ну по моћ ту ри стич ког во ди-
ча нај ста ри ји ће сва ког пр вог ви кен да у ме-
се цу има ти при ли ку да оби ла зе атрак тив не
ту ри стич ке ло ка ци је по Ср би ји.

При ја вљи ва ње пен зи о не ра за ове бес-
плат не про гра ме тра је це ле го ди не, пре ма
рас по ло жи вим ка па ци те ти ма, а вр ши се по-
пу ња ва њем при јав ног фор му ла ра у про сто-
ри ја ма Сер ви сног цен тра у згра ди оп шти не.

По ред бес плат них про гра ма на ме ње них
пен зи о не ри ма, Но ви Бе о град се по бри нуо
и за нај мла ђе, ко ји ма су на ме ње не бес плат-

не шко ле пли ва ња, ко шар ке, од бој ке, за тим
шко ле глу ме, пле са, сли ка ња и пе ва ња, као
и ча со ви стра них је зи ка за сред њо школ це.
Бес плат ни про гра ми ор га ни зу ју се и за же-
не и ро ди те ље са де цом. Реч је о бес плат-
ној ре кре а ци ји ко ја се одр жа ва два пу та
не дељ но у ве чер њим тер ми ни ма у са ли
Спорт ског цен тра „11. април”, а по себ не ка-
те го ри је чи не по ро ди ље, же не до 40 го ди на
и же не ста ри је од 40. Но во бе о гра ђа ни се о
овим про гра ми ма мо гу де таљ ни је ин фор-
ми са ти ако по зо ву Сер ви сни цен тар на број
те ле фо на 011/7850-785. В. Ка дић

Удру же ње пред у зет ни ка у се о ском ту-
ри зму Ср би је, Град ска ор га ни за ци ја
пен зи о не ра и удру же ња оп штин ских

и гран ских пен зи о нер ских ор га ни за ци ја Бе-
о гра да, уз по др шку Ту ри стич ке ор га ни за ци је
Ср би је, упри ли чи ли су пре зен та ци ју по ну де
у срп ским се ли ма за лет њу се зо ну са ци љем
да се пред но сти овог ви да ту ри зма при бли же
при пад ни ци ма тре ћег до ба. Скуп су ини ци ра-
ле Слав ка Не дељ ко вић, из Удру же ња пред у-
зет ни ка у се о ском ту ри зму, и Ра дој ка Не шић,
се кре тар Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра
Бе о гра да, а уче ство ва ли су и Ра до је Стан ко-
вић ис пред на ци о нал не асо ци ја ци је ту ри-
стич ких аген ци ја (YUTA), Ми ро слав Ра ђен из
Ту ри стич ке ор га ни за ци је ре ги је За пад на Ср-
би ја, и пред став ни ци ту ри стич ких ор га ни за-
ци ја Гор њи Ми ла но вац, Ко сје рић и Кнић.

По ред ло кал них ту ри стич ких ор га ни за-
ци ја ко је у по ну ди има ју се о ски ту ри зам,
пред ста ви ла су се и се о ска до ма ћин ства
чи ја је по ну да, по са др жа ју и усло ви ма бо-
рав ка, на ме ње на пре све га пен зи о не ри ма.

– Ре зул та ти про ме та у ту ри зму по ка зу ју да
је Ср би ја ап со лут но кон ку рент на ино стран-
ству, Зла ти бор је у вр ху по по се ће но сти, а
тре нут но је по себ но ак ту ел на по ну да ар-
хе о ло шких на ла зи шта. Се ло је сте у кри зи и
за бо ра вље но, али су ка па ци те ти по ве ћа ни
на 10.000 ле жа је ва, од че га је по ло ви на ка те-
го ри зо ва на код се о ских до ма ћин ста ва, а је-
дан број њих је сво је про гра ме при ла го дио
пен зи о не ри ма. Ту ри стич ка по ну да се о ског
ту ри зма Ср би је га ран ту је ра зно ли кост, јер
по сто ји мо гућ ност да се бо ра ви у ти пич ној

се о ској шу ма диј ској ку ћи, али и у ет но ва-
ја ти ма или са ла ши ма у Вој во ди ни. До ста се
ра ди ло на еду ка ци ји осо бља и раз во ју са др-
жа ја – об ја сни ла је Слав ка Не дељ ко вић из
Удру же ња пред у зет ни ка у се о ском ту ри зму.

Она је пред ло жи ла да се ак тив но сти у ко-
ји ма пен зи о не ри уче ству ју у сво јим оп штин-
ским ор га ни за ци ја ма, као што су број не ра-
ди о ни це, одр жа ва ју и на дру гим ло ка ци ја ма,
баш у окви ру се о ских до ма ћин ста ва, и ис та-
кла да се на са рад њи се о ских до ма ћин ста ва
и пен зи о нер ских ор га ни за ци ја већ ра ди.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је је за крај
ма ја на ја ви ла кам па њу ко ја про мо ви ше не
са мо се о ски ту ри зам, не го све кра је ве и
ме ста ко је Ср би ја ну ди за лет њу се зо ну (је-
зе ра, пла ни не, ре ке), као и ма ни фе ста ци је

и број не дру ге са др жа је (ак ти ван од мор,
здрав стве ну пре вен ти ву у ба ња ма). У ТОС-у
ка жу да се о ски ту ри зам ни је у до вољ ној ме-
ри про мо ви сан и да до ма ће тр жи ште ни је
до вољ но упо зна то са ње го вим мо гућ но сти-
ма, па су за то ова ква пред ста вља ња ве о ма
до бра и по треб на. Ј. Оцић

ПРО МО ВИ САН СЕ О СКИ ТУ РИ ЗАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА

Ра зно вр сни ја по ну да 
за пен зи о не ре

НА ОП ШТИ НИ НО ВИ БЕ О ГРАД

Бес плат ни про гра ми за пен зи о не ре
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здрав живот

Од мор од Од мор од 
те шке хра нете шке хра не Ни је по треб но мно го тру да па да ва ша те-

ра са или је дан ку так у дво ри шту по ста ну оаза 
за чин ског би ља. За чин ске биљ ке во ле то пло 
вре ме, али не пре те ра но из ла га ње сун цу. Нај-
ви ше им од го во ра тем пе ра ту ра од 18 до 26 
сте пе ни. Ако их не гу је те у сак си ји, по треб но 
је че шће за ли ва ње због ма ле ко ли чи не зе-
мље. Са да је пра во вре ме да се у дво ри шту 
опро ба те у аран жи ра њу за чин ског би ља.

Из бор би ља ка је пра ви спек тар раз ли чи тих 
за чи на, а нај по зна ти ји су жал фи ја, пер шун, 
ми ро ђи ја, бо си љак, ру зма рин, мај чи на ду ши-
ца, ори га но, ти ми јан, ла ван да, естра гон...

Жал фи ја: у ма ју се пре са ђу је на отво ре но. 
Жбу на се, та ко да тре ба оста ви ти раз мак из-
ме ђу би ља ка. Ко ри сти се у је ли ма, али и за 
спра вља ње ча је ва.

Пер шун: дво го ди шња биљ ка. Лист пер шу-
на је при мен љив у сва ком је лу, а ко ри сти се и 
за чај, на ро чи то је до бар за ури нар не упа ле.

Ми ро ђи ја: во ли на ђу бре но зе мљи ште. Са-
ди се од апри ла до ју на и са ма се раз мно жа ва 
и ши ри.

Бо си љак: при ме њу је се као за чин у ра-
зним ку хи ња ма све та. Во ли во ду па га тре ба 
че сто за ли ва ти. Ко ри сти се и као чај, за ин ха-
ла ци ју код пре хла де.

Ру зма рин: жбу на ста де ко ра тив на биљ ка. 
Ко ри сти се у ма лим ко ли чи на ма јер је јак за-
чин.

Мај чи на ду ши ца: ви ше го ди шња биљ ка 
ко ја с вре ме ном гу би од сво је аро ма тич но-
сти, па на кон не ког вре ме на тре ба за са ди ти 
но ву. Ве о ма при мен љи ва у раз ли чи тим је ли-
ма, а ко ри сти се и за чај.

Ори га но: во ли сун це, са ди се у про ле ће. 
Чест је у ита ли јан ској и азиј ској ку хи њи.

Ти ми јан: спе ци фич ног ми ри са и уку са.
Ла ван да: жбу на ста биљ ка пре ле пог сит ног 

љу би ча стог цве та. Осу ше ни цве то ви ко ри сте 
се про тив мо ља ца.

Естра гон: ви ше го ди шња би ља, мо же да 
на ра сте и до 1,5 м. Во ли сун ча но ме сто, ко ри-
сти се свеж или осу шен.

Си гу ран на чин да се са чу ва ју за чин ске 
биљ ке је сте су ше ње. У све жем ста њу мо гу се 
чу ва ти у фри жи де ру не ко ли ко да на, а ако се 
за мр зну, тра ја ће и до шест ме се ци.

За чин ске биљ ке 
на те ра си, у ба шти

Пи та од па лен те 
и ту ње ви не

Са стој ци: 350 г па лен те, 400 г па ра дај за из
кон зер ве, кон зер ва ту ње ви не, 200 г бла гог
срем ског си ра, 50 г цр них ма сли на, ве за пер-
шу на, ма ло ти ми ја на, со, би бер, уље.

На чин при пре ме: ску ва ти па лен ту. Под ма-
за ти уљем теп си ју у ко јој ће се пе ћи. У па лен ту
уме ша ти сец ка ни пер шун и ти ми јан, а за тим је
си па ти та ко да се по диг не ма ло и по иви ца ма.
Па ра дајз из ру чи ти из кон зер ве, крч ка ти га 10-
15 ми ну та, па га си па ти пре ко па лен те. На то
рас по ре ди ти ту ње ви ну (оце ђе ну од уља), а на
њу сир и исец ка не ма сли не. Пе ћи у рер ни за-
гре ја ној на 200 сте пе ни да ле по по ру ме ни, око
25 ми ну та.

На по ме на: у па ра дајз се мо же до да ти исец-
ка на љу та па при чи ца. Уме сто ти ми ја на мо же
се ста ви ти бо си љак.

Са ла та од ђум би ра и шар га ре пе
Са стој ци: 500 г шар га ре пе, ма њи ко рен ђум би ра, ли мун, по мо ран џа, ча ша јо гур та, 

100 г су вог гро жђа, 500 г ку ку ру за ше ћер ца, 50 г ора ха, со, би бер.
На чин при пре ме: су во гро жђе пре ли ти вру ћом во дом да ма ло од сто ји. Ђум бир 

ољу шти ти и сит но из-
рен да ти у чи ни ју. Ли мун
и на ран џу опра ти, осу-
ши ти, по по ло ви ну ко ре
од сва ког из рен да ти, а
сок ис це ди ти и до да ти
ђум би ру. До да ти јо гурт
и оце ђе но су во гро жђе.
Шар га ре пу очи сти ти,
из рен да ти, а орах исец-
ка ти, па и то си па ти у чи-
ни ју. На кра ју до да ти крат ко оба рен и оце ђен ку ку руз ше ће рац и за чи не. Све ла га но 
из ме ша ти и ста ви ти у фри жи дер до слу же ња.

На по ме на: по же љи се мо же до да ти и ка ши ка ме да.
При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Ла га на чор ба од кром пи ра и си ра
Са стој ци: 1 кг кром пи ра, 800 г ра зног по вр ћа за чор бу, 2 коц ке су пе од по вр-

ћа, 150 г све жег мање масног си ра, би бер, пар вир шли.
На чин при пре ме: кром пир очи сти ти и исе ћи на коц ке. По вр ће та ко ђе очи-

сти ти, усит ни ти и до да ти кром пи ру.
На ли ти са два ли тра во де. До да ти
коц ке су пе и ку ва ти око 15-20 ми-
ну та, да по вр ће омек ша. Ску ва но
ис па си ра ти у крем. Вир шле исе ћи
на ко лу то ве. Вра ти ти чор бу да још
ма ло про ку ва, до да ти вир шле и ку-
ва ти још пет ми ну та. У ма ло чор бе
уме ша ти сир па вра ти ти у оста так
чор бе. По же љи до да ти би бер и
још не ки за чин.
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Оп ци ја Layout

Ову оп ци ју ко ри сти мо за се лек то ва ње та бе ле, по де ша ва ње ка-
рак те ри сти ка ре до ва и ко ло на та бе ле, уба ци ва ње и бри са ње ре до-
ва или ко ло на та бе ле, спа ја ње ће ли ја та бе ле, по рав на ње тек ста у 
ће ли ја ма та бе ле, сор ти ра ње по да та ка у та бе ли итд.

Па ле та Ta ble

Са сто ји се из ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

 Se lect  се лек то ва ње це ле та бе ле, ко ло на, ре до-
ва или ће ли ја;

 Vi ew Gri dli nes при ка зи ва ње или укла ња ње мре же ко-
ја се на ла зи иза окви ра та бе ле (да би-
смо ви де ли мре жу, мо ра мо да скло ни мо 
окви ре);

 Pro per ti es при ка зи ва ње ка рак те ри сти ке та бе ле и 
по де ша ва ње ка рак те ри сти ка ре до ва, 
ко ло на, ће ли ја или це ле та бе ле.

За да ва ње ви си не ре да та бе ле

По сту пак је:

1. мар ки ра мо ред ко ме же ли-
мо да ме ња мо ви си ну;

2. на па ле ти Ta ble клик не мо 
на ико ну Pro per ti es;

3. на екра ну ће се по ја ви ти 
про зор Ta ble Pro per ti es;

4. клик не мо на кар ти цу Row;
5. че ки ра мо по ље Spe cify 

he ight, па стре ли ца ма би ра мо 
тач ну ви си ну у ин чи ма или цен-
ти ме три ма;

6. на оп ци ји Row he ight is би-
ра мо:

а) At Le ast – уко ли ко же ли мо да ре до ви ни ка да не бу ду ма њи од 
вред но сти ко ју смо за да ли, али мо гу би ти ве ћи;

б) Exactly – уко ли ко же ли мо да ре до ви бу ду ви со ки баш оно ли ко 
ко ли ко смо им за да ли;

7. уко ли ко че ки ра мо оп ци ју Al low row to bre ak ac ross pa ges, до-
зво ли ће мо ре ду да се раз дво ји на стра не;

8. уко ли ко че ки ра мо оп ци ју Re pe at as he a der row at the top of 

each pa ge, ред за гла вља ће се по на вља ти као ред за гла вља сва ке 
стра ни це;

9. клик не мо на дуг ме OK.

За да ва ње ши ри не 

ко ло не та бе ле

По сту пак је:

1. клик не мо ми шем би ло где у
ко ло ни ко ју же ли мо да ме ња мо;

2. на па ле ти Ta ble клик не мо на
ико ну Pro per ti es;

3. на екра ну ће се по ја ви ти про-
зор Ta ble Pro per ti es;

4. клик не мо на кар ти цу Co lumn;
5. клик не мо на по ље Pre fer red

width, па стре ли ца ма би ра мо тач-
ну ши ри ну;

6. по ред по ља Me a su re in би ра мо да ли ће мо ши ри ну ра ди ти у
цен ти ме три ма (ин чи ма) или про цен ти ма;

7. клик не мо на дуг ме OK.

Па ле та Rows and Co lumns

Са сто ји се из ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

 De le te бри са ње де ло ва та бе ле или це ле та бе ле.
Ка да клик не мо на стре ли цу ис под ико не
De le te, ви де ће мо да мо же мо да обри ше-
мо ће ли ју (De le te Cells), ко ло ну (De le te
Co lumns), ред (De le te Rows) или це лу та-
бе лу (De le te Ta ble);

In sert Abo ve  уба ци ва ње ре да из над мар ки ра ног ре-
да;

 In sert Be low  уба ци ва ње ре да ис под мар ки ра ног ре-
да;

In sert Left  уба ци ва ње ко ло на са ле ве стра не од
мар ки ра не ко ло не;

In sert Right уба ци ва ње ко ло на са де сне стра не од
мар ки ра не ко ло не.

Ка да ле вим та сте ром ми ша клик не мо на стре ли цу ко ја се на ла зи
у де сном до њем углу па ле те Rows & Co lumns, на екра ну ће се при-
ка за ти про зор In sert Cells. У ње му мо же мо да:

Shift cells right – по ме ра мо мар ки ра не ће ли је уде сно;
Shift cells down – по ме ра мо мар ки ра не ће ли је на до ле;
In sert en ti re row – уба ци мо цео ред из над мар ки ра ног;
In sert en ti re co lumn – уба ци мо це лу ко ло ну ис пред мар ки ра не.

Па ле та Mer ge

Са сто ји се из ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

 Mer ge Cells спа ја ње се лек то ва них ће ли ја у јед ну;

 Split Cells раз два ја ње се лек то ва них ће ли ја у ви ше
но вих ће ли ја;

 Split Ta ble раз два ја ње та бе ле у две та бе ле (се лек то ва-
ни ред ће по ста ти пр ви ред но ве та бе ле).

Спа ја ње се лек то ва них ће ли ја у јед ну

По сту пак је:

1. мар ки ра мо ће ли је ко је же ли мо да спо ји мо у јед ну (из ме ђу ових
ће ли ја ли ни је ће би ти укло ње не);

2. клик не мо на ико ну Mer ge Cells.

Раз два ја ње се лек то ва них ће ли ја у ви ше но вих ће ли ја

По сту пак је:

1. мар ки ра мо ће ли ју ко ју же ли мо да по де ли мо на ви ше по ља;
2. клик не мо на оп ци ју Split Cells;
3. упи ше мо број ре до ва и ко ло на ко јим же ли мо да по де ли мо ту ће ли ју;
4. клик не мо на дуг ме OK.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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кроз Србијукроз Србију

Удру же ње за не го ва ње
тра ди ци је „Из вор” из Кња-
жев ца осно ва но је 2005.

го ди не и за де вет го ди на по сто-
ја ња ба ви ло се из ра дом су ве ни-
ра, не го ва њем тра ди ци о нал не
ку хи ње, на род ног го во ра и по-
ја ња, али и ху ма ни тар ним ра-
дом и еду ка ци јом мла дих ка ко
да пре по зна ју и очу ва ју тра ди-

ци ју. Удру же-
ње са да бро ји
90 чла но ва,
за јед но са

„ис ту ре ним
оде ље њем” 
у се лу Ћу-

шти ца, а они су ра зних про фе-
си ја – има до ма ћи ца, рад ни ка, 
учи те ља, бан ка ра, ле ка ра. Под-
јед на ко су за сту пље не же не и 
му шкар ци.

– На ше удру же ње сва ке го ди-
не уче ству је на ет но фе сти ва лу 
„Мо ли тва под Ми џо ром” у Бал та 
Бе ри лов цу са из ло жбом су ве ни-
ра и пред ста вља њем тра ди ци о-
нал них је ла овог кра ја, као и на 
ма ни фе ста ци ји „Пе тров дан ско 
ви ђе ње” у Ћу шти ци код Кал не. 
Чла но ви „Из во ра” сва ке го ди-
не за дан оп шти не Кња же вац 
при ре ђу ју ет но мод ну ре ви ју и 
из ло жбу ста ре ке ра ми ке – ка же 

пред сед ни ца удру же ња Љи ља-
на Ми хај ло вић.

Уче ство ва ли су, за јед но са 
још два де се так ор га ни за ци ја, и 
на су сре ти ма ет но удру же ња и 
асо ци ја ци ја Ср би је „Тра ди ци јом 
у Евро пу”, ко ји су та ко ђе одр жа-
ни у Кња жев цу, а пред ста ви ли 
су се и на мно гим дру гим кул-
тур ним ма ни фе ста ци ја ма. По-
ред оста лих ак тив но сти, Удру-
же ње је у но вем бру про шле го-
ди не ор га ни зо ва ло и так ми че-
ње у из ра ди срп ског об ред ног 
пе шки ра, то ком ко јег су уче ни-
ци основ них шко ла из ра ди ли и 
из ло жи ли три сто ти не пе шки ра. 
Ову ма ни фе ста ци ју „Из вор” је 
ор га ни зо вао у са рад њи са Ми-
ни стар ством по љо при вре де, 
шу мар ства и во до при вре де, 
оп шти ном Кња же вац, Ту ри стич-
ком ор га ни за ци јом, За ви чај ним 
му зе јем, На род ном би бли о те-

ком „Ње гош”, и кња же вач ким 
Ет но цен тром и До мом кул ту ре.

Про шле го ди не отво ре на је и
про дав ни ца су ве ни ра на Ста рој 
пла ни ни, а у цен тру Кња жев-
ца се на ла зи по став ка на ко јој 
су из ло же ни ста ри пред ме ти и 
но шње, су ве ни ри и чу ве не дво-
пређ не ча ра пе, по ко ји ма је овај 
крај по знат и ван гра ни ца на ше 
зе мље. Пле те њем ових ча ра па, 
пре ма ре чи ма Љи ља не Ми хај-
ло вић, да нас се ба ве и мла ди, 
и то је до бро да се не за бо ра ви 
тра ди ци ја, али и да стра ни го-
сти мо гу да упо зна ју кул тур но 
на сле ђе на шег на ро да.

Удру же ње „Из вор”, ка ко ка же
ње го ва пред сед ни ца, увек је на 
услу зи свом гра ду и ту ри стич-
кој ор га ни за ци ји у пред ста вља-
њу овог кра ја у Ср би ји али и ван
гра ни ца на ше зе мље.

Дра гић Ђор ђе вић

На пу то ва ње до Хи лан да ра, ду го 570 ки-
ло ме та ра, пе то ри ца Ни шли ја кре ну ла су би-
ци кли ма. Пу то ва ње у част Ми лан ског едик-
та за по че ли су ис пред цр кве Све тог Пан те-
леј мо на ко ја је, као и Хи лан дар, за ду жби на
Сте фа на Не ма њи ћа. На пут су, уз бла го слов
вла ди ке ни шког Јо ва на, кре ну ли Бо јан Ли-
ва дић, Ми о драг Ан ђел ко вић, Ми лан Ра ду-

ло вић, Иван Пе шић и Де јан Ми лић. Ка жу да
су се за ово пу то ва ње при пре ма ли шест ме-
се ци и пот пу но су си гур ни у сво је фи зич ке
спо соб но сти.

– Го ди шњи ца Ми лан ског едик та је до га-
ђај ко ји се сла ви јед ном у сто го ди на и као
Ни шли је хте ли смо да да мо до при нос том
зна чај ном да ту му. У Ни шу су че сто до че ки-

ва ни по је дин ци или еки пе на про пу то ва њу
до Хи лан да ра, а ни ко из на шег гра да се до
са да ни је од лу чио на та кав ко рак, па је би-
ло вре ме да се ура ди не што на том по љу –
при ча ју хо до ча сни ци ко ји ће на Хи лан да ру
оста ти два да на. Они, ка ко је ред, но се по-
кло не али и нов ча на сред ства за ње го ву об-
но ву. Љ. Г.

ПЕ ТО РИ ЦА НИ ШЛИ ЈА НА ПО КЛО НИЧ КОМ ПУ ТО ВА ЊУ ДУ ГОМ 570 КИ ЛО МЕ ТА РА

Би ци кли ма до Хи лан да ра

ДЕ ВЕТ ГО ДИ НА РА ДА УДРУ ЖЕ ЊА ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ „ИЗ ВОР” ИЗ КЊА ЖЕВ ЦА

Тра ди ци јом у Евро пу
Удру же ње има 90 чла но ва ра зних 
про фе си ја и до би ко ји се тру де да 
са чу ва ју и све ту по ка жу на род но 
ства ра ла штво свог кра ја
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У кра гу је вач ком Еко пар ку и 
ове го ди не је одр жа на тра ди ци-
о нал на ма ни фе ста ци ја „Вас крс 
у Или ној во ди”. Ус кр шње дру же-
ње у овом пар ку ду го го ди шња 
је на ви ка ве ли ког бро ја Кра гу-
јев ча на ко ји же ле да пра зник 

про ве ду у при јат ном при род-
ном окру же њу.

Пу цањ из тре шње вог то па обе-
ле жио је по че так ма ни фе ста ци је, 
ни је из о стао ни оби чај ту ца ња 
ус кр шњим ја ји ма, као ни пра ва 

ва шар ска по ну да: за нај мла ђе – 
ше ћер на ву на, ја бу ке у ше ће ру и 
ба ло ни, а за ста ри је гу лаш ко ји се 
ов де тра ди ци о нал но при пре ма.

На сце ни „Ни ко ла Па шић”, уз 
фол клор не ан сам бле, по се ти о-
ци ма се пред ста ви ла и пе вач ка 

гру па „Зо ра”. Ус кр шњем сла вљу 
при дру жи ли су се и чла но ви 
Ко њич ког клу ба „Кра гуј”, ко ји 
су ор га ни зо ва ли во жњу фи ја ке-
ри ма од Еко пар ка, кроз цен тар 
гра да, до хи по дро ма. М. С.

Ових ле пих про лећ них да-
на по се ти ли смо пи рот ски 
клуб пен зи о не ра, је ди ни 

ку так где нај ста ри ји Пи ро ћан ци 
ме ђу соб но мо гу да при ча ју сво је 
жи вот не при че и ин те ре сант не 
до га ђа је, као и да од и гра ју пар ти-
ју ша ха, та бли ћа или до ми на.

У клу бу вла да ред и ти ши на, 
без ду ван ског ди ма, и ту љу ди 
по шту ју кућ ни ред. Је ди но се 
чу је по ме ра ње фи гу ра по већ 
до тра ја лим ша хов ским та бла ма, 
где ри ва ли сва ко днев но од ме-
ра ва ју ве шти ну на 64 по ља. Чу је 
се и по не ко струч но ми шље ње 
„ки би це ра” да је не ки од ша хи-
ста мо гао да по ву че пра ви по-
тез и „ма ти ра” про тив ни ка...

Док тра је игра, онај ко гу би 
не ис по ља ва љут њу, а по бед ни-
ка не хва та еуфо ри ја. Уоста лом, 
ка ко нам ре ко ше Ра де Ма тић и 
ње гов са и грач Стан ко Пе тро-

вић, ко ји су при во ди ли кра ју и 
пе ту пар ти ју, по бед ник и ни је 
ва жан. А по бе де и пар ти је се не 
бро је. Ва жно је да се игра.

– Шах ни је са мо за ба ва, већ и 
ко ри сна игра ко ја те ра чо ве ка 
да ду бо ко раз ми шља, што је за 
нас ста ри је и те ка ко ко ри сно – 
ка жу на ши са го вор ни ци.

За сто ло ви ма у дру гом углу 
по се ти о ци игра ју та блић или 

ужи ва ју у игри до ми на. Од јед-
ног стал ног го ста у клу бу чу ли
смо да је за ње га ов де пра во ме-
сто за пси хич ко опу шта ње.

– До го ди ло ми се да јед ног ју-
тра, по сле нер во зе ме ђу уку ћа ни-
ма, би ци клом кре нем у клуб, где
сам за те као ка та нац. За бо ра вио
сам да је не де ља, а то је је ди ни
дан ка да „Пен зи о нер ско” не ра ди.
Вра тио сам се још нер во зни ји и

схва тио ко ли ко нам зна чи клуб –
ре као нам је наш са го вор ник, ко-
ји је че као ред да од и гра пар ти ју
ша ха са при ја те љем.

Рад но вре ме клу ба је од 9 до
17 ча со ва, сва ког да на, осим не-
де ље. Про сто ри је се ко ри сте и
за раз не про сла ве, ро ђен дан-
ске и дру ге за ба ве.

– Чи ни мо све, што се у прак си
мо жда и не при ме ћу је, да омо гу-
ћи мо на шим чла но ви ма при јат-
ни ји бо ра вак у на шој сре ди ни. По-
ред дру штве них игра, ов де мо гу
да се осве же шо љи цом ка фе или
со ком. Дан удру же ња, као и Дан
же на и оста ле кул тур но-за бав не
ма ни фе ста ци је одр жа ва мо у хо-
те лу „Ди ја на”, због ве ћег про сто ра
ко ји до при но си још бо љем рас по-
ло же њу – ис ти че Ве ли мир Пеј чић,
пред сед ник Оп штин ског и Окру-
жног удру же ња пен зи о не ра.

Сте во Па на ки јев ски

ПЕН ЗИ О НЕР СКИ ДА НИ У ПИ РО ТУ

Ша хом про тив де пре си је

Вас крс у Еко пар ку 
„Или на во да”
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погледи

Аме ри ка нац Џорџ Ра сел Ве лер про-
вео је жи вот у ано ним но сти обич ног
гра ђа ни на, да би у сво јој 86. го ди ни

до спео у на ци о нал не, а и свет ске ве сти као
ви нов ник не сре ће у ко јој је де сет осо ба из-
гу би ло жи вот, а ви ше од 60 би ло по вре ђе-
но. Гре шком при ти снув ши гас уме сто коч-
ни це, ус па ни че ни во зач је љу де бу квал но
по ко сио уле тев ши у пу ној бр зи ни у ма су на
пи ја ци у Сан та Мо ни ки.

Та ко је Ве ле ро во име по ста ло си но ним за
не бе збед ног во за ча у по зним го ди на ма и
не из бе жно се ис ти че као ар гу мент у мно го-
број ним рас пра ва ма о то ме тре ба ли и мо-
же ли се нор ма тив но про пи са ти ста ро сна
по доб ност за упра вља ње во зи лом.

Ми сли се, на рав но, на гор њу гра ни цу ко-
ја тре нут но прак тич но ниг де не по сто ји, док
је у слу ча ју по чет ни ка си ту а ци ја ма ње-ви ше
ујед на че на. У нај ве ћем бро ју зе ма ља пра во
на во зач ку до зво лу сти че се са 18, евен ту-
ал но са 17 го ди на, уз над зор ста ри јег во за-
ча (то је но ви на и у на шем за ко ну), а у САД и
Ка на ди је и 16-го ди шња ци ма до пу ште но да
сед ну на во зач ко ме сто.

Али, јед ном за во ла ном не зна чи и до жи-
вот но за во ла ном. До ђе чо век у го ди не ка-
да јед но став но ви ше ни је у пу ној фор ми за
во жњу чак и ако му је здра вље ре ла тив но

очу ва но. Ре кло би се да ту не ма ни чег спор-
ног, али са мо на чел но.

У сва ко днев ном жи во ту сви зна мо за слу ча-
је ве ка да се у по ро ди ца ма во ди пра ви ауто мо-
бил ски рат и кљу че ви се оти ма ју не од обе сног
ти неј џе ра ко ји би да ко ли ма од ју ри не где у
ноћ, уз опа сност да ус пут не што и по пи је, већ
од твр до гла вог оца у озбиљ ним го ди на ма ко-
га је не мо гу ће убе ди ти да ни због се бе, ни због
дру гих ни је ви ше па мет но ни без бед но да
во зи. Су ге сти је да би у свом бри жно чу ва ном
љу бим цу на че ти ри точ ка убу ду ће тре ба ло да
бу де са мо пут ник, а да во лан пре пу сти мла ђи-
ма, он за пра во до жи вља ва као увре ду и де вал-
ви ра ње соп стве ног ауто ри те та.

Слич не при мед бе је мо жда слу шао, и ни је
се на њих оба зи рао, и ста нов ник Лос Ан ђе ле-
са ко ји је, по пут Ве ле ра, до спео у ме ди је по-
што је про шлог ав гу ста на пра вио ка рам бол
во зе ћи ко ла. У бли зи ни јед не основ не шко ле
иза звао је удес, сре ћом без фа тал них по сле-
ди ца, али са 11 по вре ђе них, од то га де ве то ро
де це. Пу бли ци те ту је сва ка ко до при не ла чи-
ње ни ца да је не и ме но ва ног во за ча од 101.
ро ђен да на де ли ло све га не ко ли ко не де ља.

Ова кви при ме ри сва ка ко иду у при лог
ини ци ја ти ва ма да би ста ри је, ка да до спе ју
у из ве сно до ба, тре ба ло бу квал но оне мо гу-
ћи ти да во зе. Дра стич на иде ја о ли не ар ном

по вла че њу ста ро сне гра ни це и прак тич ном
од у зи ма њу пра ва на упра вља ње во зи лом
сва ком пре ко на вр ше них од ре ђе них го ди-
на жи во та има сво је за го вор ни ке. Ако је су-
ди ти по ко мен та ри ма на ин тер нет стра на-
ма ис под ве сти о ин ци ден ти ма са ста ри јим
осо ба ма као ви нов ни ци ма уде са, ве ли ки је
број при ста ли ца ра ди кал них ре ше ња (по-
го то во ме ђу мла ди ма) али, с дру ге стра не
ста ло же ни ји гла со ви упу ћу ју да то не би би-
ло ни фер, ни свр сис ход но.

Уме сто „ма сов не кон фи ска ци је” кљу че ва,
ка ко ова кав евен ту ал ни по тез на зи ва аутор
тек ста у лон дон ском „Те ле гра фу”, на по ре
тре ба усме ри ти ка ме ха ни зму пра ће ња, што
по дроб ни јим и че шћим кон тро ла ма здра-
вља, али и про ве ри во зач ке спрем но сти и
зна ња. У по је ди ним др жа ва ма САД уво де се
и по вре ме ни до дат ни ча со ви во жње, по по-
тре би, за осве жа ва ње зна ња.

Гра нич не го ди не за би ло ко ју вр сту „кон-
трол не ин тер вен ци је” раз ли ку ју се од зе-
мље до зе мље, али се нај че шће по сле ше-
зде сет пе те ме ња ју усло ви за об но ву до зво-
ле. И код нас је то тре ну так ка да се од ла зи
на спе ци ја ли стич ке пре гле де и од на ла за
ле ка ра за ви си да ли ће нам до зво ла би ти
про ду же на и на ко ји пе ри од, на го ди ну или
две, а нај ду же на пет.

Струч ња ци се сла жу да је за ста ри ју осо бу
во жња од из у зет ног зна ча ја у пси хо ло шком
сми слу, јер по ма же одр жа ва њу осе ћа ја не-
за ви сно сти. Ра зу мљи во је, сто га, што гу би-
так те сло бо де те шко па да, а ка ко је не ми-
нов но да се то у јед ном тре нут ку де си, од
по ро ди це и око ли не се оче ку је да ре а гу ју на
пр ви аларм. По сто ји мно штво зна ко ва ко ји
ука зу ју на сла бље ње во зач ких спо соб но сти
али, ка жу знал ци, уоча ва ње и са мо два зна-
ка до во љан је сиг нал да се не што пре ду зме.
На при мер, уче ста ло тру бље ње дру гих уче-
сни ка у са о бра ћа ју, не сна ла же ње у тра ка ма
или су ви ше спо ра во жња го во ре о збу ње-
но сти и не си гур но сти, и та кав во зач сва ка-
ко не би смео ви ше да се да у ко ла.

На жа лост, ово су про бле ми ко ји ће се
умно жа ва ти ка ко вре ме про ла зи. Број ста-
ри јих гра ђа на, ти ме и оних ко ји во зе, не-
пре кид но се по ве ћа ва. Про це њу је се да ће
у на ред не две де це ни је у Аме ри ци би ти 40
ми ли о на во за ча ста ри јих од 70 го ди на. То
са мо по се би зна чи по ве ћа не иза зо ве и по-
тен ци јал не не во ље јер је, пре ма ста ти сти-
ци, 70-го ди шњак три пу та ви ше из ло жен
са о бра ћај ним ри зи ци ма не го не ко од 40
го ди на. Али, ето па ра док са. Из ра чу на то је,
та ко ђе, да су нај ста ри ји и нај мла ђи во за чи
под јед на ко ри зич ни. Је дан 82-го ди шњак за
во ла ном у ис тој је си ту а ци ји у по гле ду мо-
гу ћег уде са као и је дан 16-го ди шњак. А да
је то ствар но та ко по твр ђу је и став оси гу-
ра ва ју ћих дру шта ва. За ове две, екс трем но
уда ље не, ста ро сне ка те го ри је пре ми је оси-
гу ра ња су при бли жно исте и мно го ску пље
не го из но си ко је пла ћа ју оста ли.

Д. Дра гић

ДУ ЖИ ЖИ ВОТ НИ ВЕК ЗНА ЧИ И ДУ ЖИ ВО ЗАЧ КИ СТАЖ

Сто го ди шња ци 
за во ла ном
Гор ња ста ро сна гра ни ца ни је про пи са на за ко ном,
али ре стрик ци је се на ме ћу по при ро ди ства ри
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Упр кос то ме што је по ли ти-
ка „сте за ња ка и ша” – бу џет-
ских ре стрик ци ја – као на-УУ

чи на да се иза ђе из кри зе у Евро-
пи не са мо не по пу лар на, не го и 
све ви ше гу би по ли тич ку по др-
шку, Ве ли ка Бри та ни ја ис тра ја-
ва на кур су фи скал не стро го сти. 
Али при том во ди ра чу на да се 
штед ња аде кват но рас по ре ди, 
јер сле де ћи из бо ри се оче ку ју 
за две го ди не па тре ба за др жа ти 
на кло ност оних ко ји су гла са ли 
за пар ти је вла да ју ће ко а ли ци је.

Ме ђу тим, се кре тар (ми ни-
стар) за рад и пен зи је, Дан кан 
Смит, до био је „до ма ћи за да так” 
да до из бо ра со ци јал не из дат ке 
др жа ве сма њи за 6,5 ми ли јар ди 
фун ти (7,7 ми ли јар ди евра), па је, 
гле да ју ћи где да ушти не а да се 
мно го не за ме ри би ра чи ма, сми-
слио ори ги на лан пред лог: да до-
бро сто је ћи пен зи о не ри (да кле 
они ко ји не жи ве ис кљу чи во од 
пен зиј ског че ка) до бро вољ но 
вра те до дат ке на пен зи ју ко ји 
при па да ју сви ма. Реч је о до дат-
ку за ТВ прет пла ту, суб вен ци ји 
за град ски (ауто бу ски) пре воз и 
зим ском до дат ку за огрев. Ови 
до да ци др жа ву го ди шње ко шта-
ју две ми ли јар де фун ти, од но сно 
2,37 ми ли јар ди кад се ова сво та 
пре ра чу на у евре.

Се кре тар за пен зи је је овај 
пред лог из нео у фор ми апе ла, 
па чак и отво рио спе ци јал ну 
те ле фон ску ли ни ју пре ко ко је 
они ко ји тај апел при хва те мо гу 
да се рас пи та ју о про це ду ри за 
вра ћа ње до да та ка.

По ка за ло се, ме ђу тим, да су 
до бре на ме ре Дан ка на Сми та 
би ле по пло ча ва ње пу та ка по-
ли тич ком па клу. На и ме, апел 
(оче ки ва но) ни је на и шао на 
оду ше вље ње оних ко ји ма је 
био на ме њен, а пре ми јер Деј-
вид Ка ме рон је у ово ме осе тио 
по ли тич ку опа сност, с об зи ром 
на то да је на прет ход ним из бо-
ри ма јед но од ње го вих глав них 
обе ћа ња би ло да се у пен зи је 
не ће ди ра ти бар до 2016. За то 
је из Да у нинг стри та број 10, ре-
зи ден ци је и ка би не та бри тан-
ског пре ми је ра, сти гла по ру ка 
да ће би ти за шти ће на при ма ња 
свих пен зи о не ра. У ме ди ји ма 
се та ко ђе по ди гла ве ли ка бу ка, 
а за ме ник пре ми је ра, Ник Клег, 
на свог ко ле гу у вла ди уда рио 
је ди рект но из ја вом да ње го ва 
иде ја „не ма сми сла”.

Ка ко, уоста лом, вра ти ти па ре 
др жа ви и ка ко од ре ди ти ко тре-
ба да их вра ћа. Ре а ли за ци ја за-
ми сли се кре та ра ра да и пен зи ја 
зах те ва ла би ве ли ки по ли тич-

ки и ад ми ни стра тив ни по сао
из ра чу на ва ња имов ног ста ња
пен зи о не ра, не ки но ви за кон
са свим пра те ћим по ли тич ким
ком про ми си ма и слич но.

Под то ли ким при ти ском Дан-
кан Смит је мо рао да се по ву че.
Об ја снио је пр во да је иде ја о вра-
ћа њу до да та ка би ла са мо ње го ва
„лич на ини ци ја ти ва”, а не по ли ти-
ка вла де. А по том је, да би ваљ да
от кло нио све ди ле ме, ре као да се
уства ри ни шта не ће ме ња ти.

Јед на стра на овог за пле та
сва ка ко је би ла чи ње ни ца да
бри тан ски пен зи о не ри у ве ли-
ком бро ју из ла зе на из бо ре, што
зна чи да по ли ти ча ри то мо ра ју
да има ју на уму, док је дру га у
прин ци пи јел ној ди ле ми: ко ме
је на ме ње на со ци јал на по ли-
ти ка. Да ли са мо си ро ма шни ма
или сви ма?

Још јед на ва жна те ма ко ју је
не хо ти це по кре нуо се кре тар
Дан кан Смит је сте со ци јал на
со ли дар ност. Јер, ње гов пред-
лог је био упра во то – да се они
ко ји има ју ви ше не че га од рек ну
у ко рист оних ма ње срећ них у
жи во ту.

Ипак, прин ци пи и уз ви ше на
на че ла су јед но, а по ли тич ка ре-
ал ност и при ну да не што са свим
дру го. А, из гле да да за со ли дар-

ност Бри тан ци ово га пу та јед-
но став но не ма ју афи ни те та.

Због то га ће ре зул тат по ме ну-
те ини ци ја ти ве би ти да се ни шта
не ће ме ња ти, чи ме се у стра ну
гу ра и пи та ње ак ту ел но по след-
њих го ди на не са мо у Бри та ни-
ји: ка ко рав но мер ни је рас по ре-
ди ти бре ме кри зе.

Али то не зна чи да се дух ко-
ји је пу штен из бо це у њу мо же
вра ти ти. Оче ку је се, на и ме, да
ће уни вер зал ни пен зи о нер ски
бе не фи ти би ти јед на од „вру-
ћих” те ма на из бо ри ма 2015, при
че му ће кон зер ва тив ци за сту-
па ти те зу да тре ба под јед на ко
бри ну ти о свим пен зи о не ри ма
без об зи ра на њи хо во имов но
ста ње, док ће ли бе рал ни де мо-
кра ти ар гу мен то ва ти да до бро-
сто је ћи се ни о ри ипак тре ба да
оста ну без не ких при ви ле ги ја.
У че му сва ка ко има ло ги ке. Као
је дан од при ме ра у де ба ти, на-
кон ини ци ја ти ве Дан ка на Сми-
та, по ми њан је и бив ши „битлс” 
Пол Ма карт ни (уз чи је име да-
нас иде и ти ту ла „сер”), ко ји је
у пен зи о нер ском до бу (ро ђен
је 1942). Мо же те ли сер По ла
да за ми сли те ка ко се са пен зи-
о нер ском кар том во зи у град-
ском ауто бу су, гла си ло је јед но
од пи та ња. М. Бе кин
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ПО ЛЕ МИ КА ОКО БО ГА ТИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Не со ли дар ни Бри тан ци
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хроника

У ор га ни за ци ји Вој во ђан ске хор ске асо-
ци ја ци је, у Но вом Са ду је од 7. до 11. ма ја 
одр жан Пр ви ме ђу на род ни фе сти вал хор-
ског пе ва ња „Злат ни кан тат”, ко ји је оку пио 
хо ро ве и му зи ча ре ста ри јег жи вот ног до ба 
из Ср би је и ино стран ства. У Ду нав ском пар-
ку и у згра ди Вла де Вој во ди не то ком пет да-
на на сту пи ли су из во ђа чи из Ср би је, Ки не и 
Ма ђар ске, а ма ни фе ста ци ју је отво рио ки-
не ски Хор ве те ра на у кул ту ри „Женг жу”.

Ро ман ти ча ри са Бе ге ја, хор КУД-а „Иси дор 
Ба јић”, Ара дач ке ме шкар ке, као и хо ро ви из 
Ки не и Ма ђар ске, из ма ми ли су апла у зе љу-
би те ља му зи ке ме ђу ко ји ма је би ло и до ста 
мла дих. По след њег да на фе сти ва ла одр жан 
је све ча ни бал ин спи ри сан по зна тим фил-
мом „Љу бав и мо да” из 1960. го ди не.

Д. Ко раћ

Све ча ном ака де ми јом у кра гу је вач ком
Кња жев ско-срп ском те а тру, Град ско
удру же ње пен зи о не ра Кра гу је вац

обе ле жи ло је вре дан ју би леј, 75 го ди на по-
сто ја ња и ра да. По здра вља ју ћи чла но ве и
број не го сте из пен зи о нер ских ор га ни за ци-

ја из це ле Ср би је, пред сед ник Град ског удру-
же ња пен зи о не ра Кра гу је вац, Рат ко То ма ше-
вић, го во рио је о ње го вој бо га тој исто ри ји.

Јед но од нај ста ри јих пен зи о нер ских удру-
же ња у Ср би ји осно ва но је 9. ма ја 1938.  на
ини ци ја ти ву 85 пен зи о ни са них рад ни ка та-
да шњег Вој но-тех нич ког за во да, с ци љем

да се по мог не пен зи о ни са ним рад ни ци ма
и њи хо вим по ро ди ца ма. На кон ме сец да на
одр жа на је и осни вач ка скуп шти на на ко јој је
осно ван пот пор ни фонд за по моћ бо ле сним
и со ци јал но угро же ним чла но ви ма и њи хо-
вим по ро ди ца ма, ис та као је То ма ше вић.

Да нас је, пре ма ре чи ма То ма ше ви ћа, од
ско ро 37.000 пен зи о не ра свих про фи ла –
ста ро сних, по ро дич них, ин ва лид ских, са-
мо стал них за на тли ја и по љо при вред ни ка,
у Град ско удру же ње учла ње но око пет хи-
ља да нај ста ри јих Кра гу јев ча на. На под руч ју
гра да, у при град ским на се љи ма и у се о ским

сре ди на ма ор га ни зо ва но је 36 ме сних од-
бо ра, а Удру же ње рас по ла же про сто ром од
320 ква драт а у цен тру Кра гу јев ца, што чла-
но ви ма омо гу ћа ва до бру ко му ни ка ци ју.

Рад удру же ња од ви ја се пре ко сек ци је за
ху ма ни тар ну по моћ, за ор га ни зо ва ње из ле-
та, за ба ва и дру же ња, сек ци је за ор га ни зо-
ва ње три би на и пре да ва ња, за по се те по зо-
ри шту, из ло жба ма и књи жев ним ве че ри ма,
сек ци је за рад с ме сним од бо ри ма, за снаб-
де ва ње огре вом и пре храм бе ним про из во-
ди ма и сек ци је за спорт и ре кре а ци ју. Ни су
за не ма ре на ни оку пља ња у ра ди о ни ца ма
са раз ли чи тим де лат но сти ма. У удру же њу
по сто ји и ша хов ски клуб ко ји је бр зо ус пео
да из бо ри пла сман у ви ши ранг так ми че ња,
као и КУД „Ле пе ни ца”, ко је оку пља ви ше од
100 чла но ва, ан га жо ва них у драм ској, му-
зич кој, фол клор ној и сек ци ји до ма ће ра ди-
но сти.

На све ча ној ака де ми ји пред ста вље на је
мо но гра фи ја о исто ри ја ту удру же ња, а по-
во дом овог ју би ле ја ин сти ту ци ја ма и по је-
дин ци ма за слу жним за уна пре ђе ње ра да
Град ског удру же ња пен зи о не ра Кра гу је вац
уру че не су по ве ље и за хвал ни це. Пре по-
чет ка ака де ми је, у хо лу Кња жев ско-срп ског
те а тра при ре ђе на је из ло жба руч них ра до-
ва чла но ва сек ци је до ма ће ра ди но сти, под
на зи вом „Ни ти вред них ру ку”, а у умет нич-
ком де лу про гра ма на сту пи ли су чла но ви
КУД „Ле пе ни ца” и „Сту де њак” из Ре сни ка,
као и деч ји хор „Ама де ус” из Кра гу јев ца.

М. Сан трач

ГО ДИ ШЊИ ЦА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ју би леј за по нос

ФЕ СТИ ВАЛ ХО РО ВА ТРЕ ЋЕГ ДО БА У НО ВОМ СА ДУ

„Злат ни кан тат” за све ге не ра ци је

Ки не ски Хор ве те ра на
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У по гра нич ном се лу Град ско-
во, на 17. ме ђу о кру жној смо три 
деч јег на род ног ства ра ла штва 
Ти моч ке кра ји не „Денс 2013”, 
по след њег април ског ви кен да, 
на Вр би цу, оку пи ло се ви ше од 
600 де ча ка и де вој чи ца ко ји су 
се пред ста ви ли у 14 фол клор-
них гру па.

Нај ви ше мла дих и нај мла ђих 
пе ва ча, сви ра ча и игра ча би-
ло је са под руч ја гра да За је ча-
ра (из Вра жо гр на ца, Зве зда на, 
Ни ко ли че ва, Рго ти не, Гам зи-
гра да, Ко прив ни це и Град ско-
ва), по том из бор ске оп шти не 
(Бре сто вац и До ња Бе ла Ре ка), 
и по јед на фол клор на гру па из 

мај дан печ ке (Руд на Гла ва), не-
го тин ске (Ја бу ко вац), со ко бањ-
ске (Ре сник) и бо ље вач ке оп-

шти не (Или но). Тро ча сов ни
про грам „Денс 2013” отво ри ли
су До бри ца Бо си о ко вић, пре-

сед ник Са ве та МЗ Град ско во,
и Пе ри слав Ду цић, ди рек тор
Цен тра за кул ту ру, а пр ви је
на сту пио фол клор ни ан самбл
ОШ „Вла ди слав Пет ко вић Дис” 
из Гр ља на, уз прат њу ду вач-
ког ор ке стра „Злат не тру бе” из
Кња жев ца.

Ова ле па и зна чај на ти моч ка
смо тра не ма так ми чар ски ка-
рак тер, али ће Де јан Три фу но-
вић, пред став ник Са ве за ама те-
ра Ср би је, пред ло жи ти Од бо ру
за на род ну умет ност нај бо ље
гру пе за уче шће на ре пу блич-
ким смо тра ма ко је се одр жа ва ју
у Ра ти ни и Кра ље ву.

М. Слав ко вић

Ви ше од хи ља ду по се ти ла ца оку пи ло
се у се лу Ми роч на исто и ме ној пла-
ни ни то ком пр во мај ских пра зни ка,

на 20. Ме ђу на род ном фе сти ва лу цве ћа, ту-
ри зма, уго сти тељ ства и на род них оби ча ја
„Јор го ван фе сту 2013”. Ама те ри из два на ест
ме сних за јед ни ца кња же вач ке, не го тин ске
и мај дан печ ке оп шти не и гра да Го луп ца,

као и два ан сам бла из су сед не Ру му ни је (из
Сви њи ца) и Бу гар ске (Ка пе та нов ци код Ви-
ди на), нат пе ва ва ли су се и над и гра ва ли у
ви те шким игра ма у же љи да очу ва ју тра ди-
ци ју и бо гат ство на род них оби ча ја.

У исто вре ме одр жан је и тре ћи са јам здра-
ве хра не, до ма ће ра ди но сти, ло ва, ле ко ви тог
би ља, ра тар ства, скулп ту ра у др ве ту...

У пе то ча сов ном кул тур но-умет нич ком
про гра му на „Јор го ван фе сту 2013” нај за па-
же ни ји су би ли деч ји фол клор ни ан сам бли
са срп ским и вла шким игра ма. На сту пи ли су
нај мла ђи фол кло ра ши из ме ста до ма ћи на
Ми ро ча, за тим из То пол ни це, Мо сне, Ја си-
ко ве, Руд не Гла ве, КУД „Мај дан пек” и мно ги
дру ги. Цен трал ну уло гу на ма ни фе ста ци ји
имао је Звон ко Пав ко вић из Шти пи не (Кња-
же вац), ко ји је у драм ском при ка зу „Ти моч ки
вук” пред ста вио лик ха рам ба ше Хај дук Вељ-
ка, уз прат њу гај да ша Јор да на Ва си ље ви ћа.

Све гру пе су се до бро при пре ми ле за фе-
сти вал и по се ти о ци су ужи ва ли у од лич ној
фол клор ној пред ста ви, а од по је ди нач них
та ча ка тре ба из дво ји ти Ми ли во ја Ра ди во је-
ви ћа (Кар бу ло во), ор ке стар фру ла ша из Ко-
би шни це ко ји пред во ди Спа со је Бул бић и,
на рав но, ле по ти цу „ви лу Ра ви јој лу” – Јо ва ну
Ра ди са вље вић из Ми ро ча.

М. Слав ко вић

ГРАД СКО ВО НА ВРБИЦУ

Смо тра деч јег фолклора Денс 2013

НА МИ РОЧ ПЛА НИ НИ

Два де се ти
Јор го ван фест

Детаљ са прошлогодишње манифестације
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пензионерски кутак
РУ МА

ГЦ „Срем“ – нова кухиња
Од не дав но у Ге рон то ло шком цен тру „Срем“ ра ди но ва, ре-

но ви ра на ку хи ња, на за до вољ ство ко ри сни ка и за по сле них,
а на ро чи то ку ва ра.

– Ста ра ку хи ња тра ја ла је 35 го ди на, а но ва је из гра ђе на по
свим стан дар ди ма за пра вил ну и здра ву ис хра ну ко ри сни ка. Ми-
ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке из дво ји ло

је за ове ра до ве пет ми ли о на ди на ра, а 500.000 обез бе ди ли смо
из соп стве них сред ста ва. Та ко при ла го ђе на ку хи ња, уз при ме ну
од ре ђе них нор ма ти ва ко ји се од но се на ис хра ну љу ди ста ри је
жи вот не до би, за до во љи ла је по тре бе ко ри сни ка – с по но сом
ка же ди рек тор ка ГЦ „Срем“ Ма ри ја Ста ној чић Сра ка.

Рум ска уста но ва је ина че јед на од нај ста ри јих у зе мљи, али
по ква ли те ту услу га и јед на од нај бо љих. У Ге рон то ло шком
цен тру „Срем“ ка па ци те ти су увек по пу ње ни, а по сто ји и ли ста
че ка ња. Д. Р.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Посетили Београд
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ве ли ка Пла на не дав но је за

сво је чла но ве ор га ни зо ва ло јед но днев ни из лет до Бе о гра да то-
ком ко јег су по се ти ли двор ски ком плекс на Де ди њу, где су има ли

при ли ке да оби ђу Бе ли двор и Ста ри двор, да нас ре зи ден ци ју
пре сто ло на след ни ка Алек сан дра и прин це зе Ка та ри не.

На кон то га пен зи о не ри из Ве ли ке Пла не об и шли су Ка ле-
мег дан, про ше та ли Кнез-Ми ха и ло вом ули цом и сли ка ли се
ис пред Хра ма све тог Са ве. Ка жу да ће им овај јед но днев ни
из лет у Бе о град ду го оста ти у се ћа њу.

– Сле де ћу екс кур зи ју ор га ни зо ва ће мо до Цр кве све тог
Ђор ђа на Оплен цу, и то 25. ма ја, по том у ју ну иде мо до Гор ње
Треп че – ка же Ми о драг Ми ло са вље вић, за ду жен за из ле те и
дру же ња у удру же њу.

Ре ци мо и то да ово удру же ње пла ни ра из ле те и до Ни шке и Вр-
њач ке Ба ње, а ићи ће и на бер бу гро жђа у Алек сан дро вац. Сл. К.

ЗРЕ ЊА НИН

Уго сти ли пен зи о не ре 
из Љи га

Гру па од 45 пен зи о не ра љи шке оп штин ске пен зи о нер ске
ор га ни за ци је по се ти ла је сре ди ном апри ла сво је ко ле ге из
Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра Зре ња нин. До ма ћи ни су
са дра гим го сти ма, ко ји су пр ви пут бо ра ви ли у Зре ња ни ну,
об и шли кул тур но-исто риј ске зна ме ни то сти нај ве ћег сред њо-
ба нат ског гра да на Бе ге ју. По се ти ли су Ру ску цр кву, Град ску
ба шту, На род но по зо ри ште „То ша Јо ва но вић”, На род ни му зеј,
ма на стир Све те Ме ла ни је и про ше та ли цен тром гра да.

Ка ко ја вља Пе тар Ђор ђе вић, се кре тар зре ња нин ског удру-
же ња пен зи о не ра, го сти ма из Љи га при ре ђен је ру чак у Ме-
сној ор га ни за ци ји „Са ва Ко ва че вић”, то ком ко јег су се бо ље
упо зна ли и раз ме ни ли ис ку ства у ра ду.

Ве се ло и ср дач но дру же ње уз му зи ку по тра ја ло је до ка сно
уве че, а го сти су на ра стан ку ре кли да у Љиг но се мно го ле пих
успо ме на. М. М.

ША БАЦ

Тра ди ци о нал но 
ус кр шње ша ра ње ја ја

И ове го ди не у окви ру кре а тив не сек ци је Град ске ор га ни за-
ци је ин ва ли да ра да Шап ца ста ром тех ни ком – во ском ша ра на
су ја ја. На ве ли ки че твр так пре под не уз пла мен све ће, пе ро

и во сак, ве штим или ма ње ве штим ру ка ма, на ста ле су ста ре
тра ди ци о нал не сли ке, а на ша ра на ја ја, фар ба на код ку ће, да-
ро ва на су гру пи нај мла ђих у КУД „Абра ше вић”. У ту ци ја ди су
уче ство ва ли сви, а нај твр ђе, по бед нич ко ја је има ла је Ан ђе ла
Ва сић. М. С.
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БЛА ЦЕ

Пра знич ни из лет
Обе ле жа ва ју ћи Пр ви мај и Ус крс, гру па пен зи о не ра из Бла ца 

ишла је на пр ви ово го ди шњи из лет, и то у кру ше вач ки крај.
– На ста вља мо и ове го ди не да ор га ни зу је мо из ле те с ци љем 

да упо зна мо и дру ге кра је ве на ше зе мље и њи хо ве зна ме ни то-
сти. Овог пу та об и шли смо Кру ше вац, Ђу нис и Ри бар ску ба њу 
и по се ти ли не ке та мо шње исто риј ске ло ка ли те те и кул тур не 
зна ме ни то сти – ре као је Де си мир Ђор ђе вић, пред сед ник Оп-
штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у овом то плич ком ме сту.

Пре ма ње го вим ре чи ма, до кра ја го ди не би ће ор га ни зо ва-
но још осам из ле та, од но сно сва ког ме се ца по је дан.

Ж. Д.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Има да на
Оп штин ску ор га ни за ци ју пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке

не дав но су по се ти ле ко ле ге из Ге рон то ло шког цен тра Бе о град
– клуб Чу ка ри ца са сво јим ан сам блом „Има да на”. Го сти са Чу ка-
ри це ко је су до ма ћи ни, на че лу са пред сед ни ком Сло бо да ном
Б. Пан ти ћем, љу ба зно и то пло до че ка ли, нај пре су то ком кра ћег
из ле та по се ти ли нај зна чај ни ја ме ста у око ли ни Сме де рев ске
Па лан ке и Ве ли ке Пла не. Бе о град ски пен зи о не ри та ко су об и-
шли ма на стир Ко по рин и ком плекс на Па ла нач ком ки се ља ку.

Ан самбл „Има да на” при ре дио је уве че у Град ском по зо ри-
шту Кул тур ног цен тра Сме де рев ске Па лан ке ди ван кон церт
за не за бо рав у ко ме су уче ство ва ли игра чи, пе ва чи, глум ци и
пе сни ци. Ка ко ово ни је пр ви пут да пен зи о не ри са Чу ка ри це
са сво јим ан сам блом бо ра ве у Сме де рев ској Па лан ци и ка ко
по сто ји ду го го ди шња са рад ња са оп штин ском ор га ни за ци јом
пен зи о не ра из овог гра да, Па лан ча ни ће уско ро у уз врат ну
по се ту у Бе о град. Сл. К.

СВР ЉИГ

Ура нак на Гра ма ди
По во дом Пр вог ма ја, Удру же ње пен зи о не ра „Дер вен” из 

Свр љи га ор га ни зо ва ло је ура нак у под нож ју Гра ма де.
Окру же ни шу мом и зе ле ни лом, уз свр љи шко јаг ње и пи-

ће, два де сет пен зи о не ра про ве ло је ди ван дан. Док се јаг ње 

окре та ло на ра жњу, за љу бље ни ци у при ро ду ше та ли су окол-
ним ли ва да ма. По се ти ли су и цр кву Све те Тро ји це, пра ви дра-
гуљ на ма ги страл ном пу ту Ниш – Кња же вац.

Бо ри во је Сте ва но вић, ор га ни за тор из ле та, ка же да је циљ 
био про вод и дру же ње, али и се ћа ње на вре ме ка да су још 
ра ди ли и сла ви ли Пра зник ра да.

– Ра дио сам у свр љи шкој ма шин ској ин ду стри ји, али сам 
рад ни век за вр шио у Швед ској. Да нас имам со лид ну пен зи ју, 
до вољ ну за жи вот и про вод. Су шти на про сла ве Пр вог ма ја са-
да бле ди јер је те шка еко ном ска кри за. Ви дим, ви ше је мла дих 
на уран ци ма, али бих во лео да је ви ше и рад них ме ста, да се 
ра ди, за ра ђу је и до че ка пен зи ја – ре као је Сте ва но вић.

Хра не и пи ћа би ло је до вољ но, те је дру же ње на ста вље но у 
клу бу пен зи о не ра „Дер вен”, на но вој ло ка ци ји у цен тру Свр љи-
га, и то од Пр вог ма ја, пре ко Ус кр са, па до Ђур ђев да на. С. Ђ.

Успе шни ша хи сти
ШК „Ве те ран” из Свр љи га ове го ди не је ор га ни зо вао клуп-

ско так ми че ње, а уче ство вао је и у ку пу ШС Ни шав ског окру га, 
где је осво јио де ве то ме сто. Због од у ста ја ња по је ди них еки па 
„Ве те ран” је на ста вио так ми че ње и сти гао до пр вог кру га Ку па 
цен трал не Ср би је. Ли га ШС Ни шав ског окру га би ће одр жа на у 
ок то бру и но вем бру, а пре то га и так ми че ње на ни воу оп шти-
не. А на пр вен ству клу ба, у кон ку рен ци ји 16 ша хи ста, мај стор-
ски кан ди дат Вој кан Ма рин ко вић осво јио је пр во ме сто.

Иако по сто ји са мо го ди ну да на, клуб „Ве те ран” оства ру је 
ве о ма до бре ре зул та те. Чла но ви клу ба су ис ку сни по зна ва о-
ци ове игре, али и они нај мла ђи ко ји по вла че пр ве по те зе. За 
њих је ор га ни зо ва но и сва ко днев но уче ње, од но сно шко ла 
ша ха ко ју во ди мај стор ски кан ди дат Ма рин ко вић. Још јед но 
при зна ње ша хи сти ма „Ве те ра на” је из бор Ми лен ка Пе тро ви-
ћа за пред сед ни ка Скуп шти не ШС Ни шав ског окру га и Алек-
сан дра Ба тањ ца за чла на УО ШС Ни шав ског окру га. С. Ђ.       
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писма

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

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

Адреса је Булевар уметности
10, 11070 Бео г рад, или
електронском пош том, на
glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Око 80 оси гу ра ни ка и ко ри сни ка са
ста жом у Ср би ји и Аустри ји до би ло је
23. и 25. апри ла ин фор ма ци је и прав-
ну по моћ од са ве то да ва ца из РФ ПИО
и аустриј ског За во да за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње. Са ве то дав ни
раз го во ри, уз по др шку на шег За во-
да за со ци јал но оси гу ра ње, од ви ја ли
су се у два гра да – у Ди рек ци ји ПФ
ПИО у Но вом Са ду, а за тим у Слу жби
1 Фи ли ја ле за град Бе о град. Струч ња-
ци Фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње и аустриј ског За во да пру-
жа ли су са ве те о оства ри ва њу пра-
ва пре ма Спо ра зу му о со ци јал ном
оси гу ра њу за кљу че ном из ме ђу на ше

зе мље и Аустри је. Са вет ни ци су да ва-
ли ин фор ма ци је у ве зи са пред ме ти-
ма оси гу ра ни ка ко ји има ју на вр ше не
пе ри о де оси гу ра ња у обе др жа ве, и
ко ри сни ка ко ји већ има ју оства ре но
не ко пра во по том осно ву. Гра ђа ни су
мо гли да до би ју од го во ре на пи та ња
где се под но се зах те ви, пу тем ко јих
обра за ца, ка ко се оства ру је пра во на
пен зи ју и по ко јим усло ви ма ако је
реч о аустриј ском за ко ну, и слич но.

Ре пу блич ки фонд ПИО и За вод за
со ци јал но оси гу ра ње ор га ни зу ју ова-
кве ме ђу на род не да не раз го во ра од
2010. го ди не и та прак са се по ка за ла
као ве о ма ко ри сна. Ј. О.

Го ди не 1926. на Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји ра да у Же не ви 
по кре ну та је, ме ђу та мо са ку пље ним струч ња ци ма рад нич-
ког оси гу ра ња, ак ци ја да се осну је јед но ме ђу на род но сло бод но 
удру же ње но си ла ца со ци јал ног оси гу ра ња ко је би сво јим ра дом 
под у пр ло рад Ме ђу на род ног уре да ра да на под руч ју ме ђу на род-
не са рад ње око уна пре ђе ња со ци јал ног оси гу ра ња. Ова иде ја на-
шла је сво је оства ре ње го ди не 1927. на осни вач кој скуп шти ни 
Ме ђу на род не сре ди шњи це но си ла ца оси гу ра ња ко ја је одр жа на 
4. и 5. ок то бра у Бри се лу. Сле де ће, 1928. го ди не одр жа на је дру га 
ре дов на Скуп шти на те сре ди шњи це од 10. до 13. сеп тем бра у 
Бе чу, на ко јој је при мљен и Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка, 
у сми слу за кључ ка сво га рав на тељ ства, за ре дов ног чла на ове 

је ди не ме ђу на род не сло бод не ор га ни за ци је сре ди шњих уста но-
ва со ци јал ног оси гу ра ња.

(Пет на ест го ди на Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни-

ка, 1922-1937, За греб, 1938)

Са рад ња са стра ним но си о ци ма 
со ци јал ног оси гу ра ња

Аустриј ски са ве то дав ци у Ср би ји

Же лим овим пу тем да по хва лим рад и ак тив-
ност пен зи о не ра у си ро ма шној пот ко па о нич кој
оп шти ни Брус, на пр вом ме сту оп штин ског од бо-
ра Удру же ња пен зи о не ра и њи хо вог ру ко вод ства,
чи ја се ак тив ност пре но си на од бо ре ме сних ор-
га ни за ци ја. Оси гу ра но је пре ко 70 од сто чла но ва
удру же ња, не моћ ним и бо ле сним пен зи о не ри ма
до де љу је се бес ка мат на по зај ми ца, ор га ни зу ју се
дру же ња и за ба ве, за јед нич ке екс кур зи је.

При мер ак тив но сти за сва ку по хва лу је Ме сни од-
бор пен зи о не ра МЗ Ле пе нац. МО Ле пе нац, у ко ме је
по еви ден ци ји оп штин ског удру же ња 216 пен зи о ни-
са них ли ца, има чак 191 чла на. Ова ква број ност нај-
бо ље по твр ђу је рад и ак тив ност Ме сног од бо ра.

Нај број ни је на се ље но ме сто у оп шти ни Брус је
МЗ Ле пе нац ко ја има око 650 упи са них би ра ча,
али на жа лост не ма ни јед ну дру штве ну про сто ри ју
иако у цен тру се ла по сто ји ве ли ки Дру штве ни дом,
шко ла, по шта и ве те ри нар ска ам бу лан та. Осим
пен зи о нер ског удру же ња, у овом се лу ни јед на

дру га дру штве на струк ту ра не функ ци о ни ше, али
су пен зи о не ри не моћ ни да се из бо ре за про сто ри-
је. За то се чла но ви од бо ра за све по тре бе удру же-
ња оку пља ју у ку ћи пред сед ни ка или се кре та ра.

У 2012. и 2013. го ди ни по де ље но је по 20 па ке та
ста ри јим чла но ви ма. Ор га ни зо ван је из лет за чла-
но ве удру же ња са бес плат ним пре во зом. Пре воз
је пла ћен сред стви ма Удру же ња и де лом сред-
стви ма Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра. Чла-
но ви су об и шли ма на стир По кро ва пре све те Бо го-
ро ди це, ма на стир Св. Ро ман у Ђу ни су и Ри бар ску
ба њу, где је ор га ни зо ван и за јед нич ки ру чак.

У ово те шко вре ме у ко јем се те шко пре жи вља ва,
а на ро чи то у си ро ма шним се ли ма, и још уча у ре ни
без ко му ни ка ци је и дру же ња, по себ но пен зи о не ри
пре пу ште ни су при ти ску кри зе. Сто га пре по ру чу је-
мо сви ма да у сво јим сре ди на ма на ђу ма кар ма ло
за ба ве и дру же ња ка ко то чи ни Ме сни од бор пен-
зи о не ра се ла Ле пе нац. Ми ли сав Јо ва но вић,

Ле пе нац

Ак тив ни чла но ви МО Ле пе нац
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?
Сне жа на Стан ко вић, Бла це: Су пруг ми је имао 25 го ди на рад-

ног ста жа ко ји је оства рио у Сло ве ни ји. У мо мен ту ње го ве смр-

ти ја сам има ла 36 го ди на. У бра ку смо про ве ли осам го ди на, а 

де це ни смо има ли. Ро ђе на сам 1. 5. 1958. го ди не. Да ли имам пра во 

на би ло ка кву пен зи ју (по ро дич ну, ста ро сну, би ло ко ју)?

?
Ми лан Шо ла јић, Ча чак: Оти шао сам у ин ва лид ску пен зи ју

због бо ле сти са III ка те го ри јом ин ва лид но сти и са 19 го ди-

на ста жа. Ја сам имао пра во на I ка те го ри ју, па не знам за-

што ми је уки ну та и за што ми ни је пен зи ја об ра чу на та са том

ка те го ри јом. Ако би ми пен зи ја у том слу ча ју би ла ве ћа, да ли

мо гу да тра жим про цен ту ал но по ве ћа ње пен зи је због ве ће ка-

те го ри је ин ва лид но сти?

Од го вор: Ви сте оства ри ли
пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју по про пи си ма ко ји су би ли
на сна зи у вре ме Ва шег пен зи-
о ни са ња. По тим про пи си ма,
без об зи ра на то што сте би ли
ин ва лид III ка те го ри је, ин ва лид-
ска пен зи ја се од ре ђи ва ла на
исто ве тан на чин као да сте би-
ли ин ва лид I ка те го ри је, јер се
пре ква ли фи ка ци јом или до ква-
ли фи ка ци јом ни сте мо гли оспо-
со би ти за дру ги од го ва ра ју ћи
по сао по што сте већ на вр ши ли

45 го ди на жи во та. Сто га не ма
по тре бе да ми сли те да би Вам
пен зи ја би ла по вољ ни ја да сте
у пен зи ју оти шли као ин ва лид
пр ве ка те го ри је. Та ко ђе, не ма
за кон ског осно ва за тра же ње
про цен ту ал ног по ве ћа ња о ко-
ме пи ше те. Је ди но што мо же те
тра жи ти, ако то већ ни сте учи-
ни ли, је сте да Вам се из ра чу на
ви си на ин ва лид ске пен зи је до
рас ки да рад ног од но са, под
усло вом да је то за Вас по вољ-
ни је.

По ро дич на пен зи ја из Сло ве ни је

Од го вор: Ка ко у Ва шем пи сму 
на во ди те да је Ваш су пруг имао 
25 го ди на ста жа на вр ше ног у 
Сло ве ни ји, прет по ста вља мо 
да је за жи во та био сло ве нач ки 
пен зи о нер. Исто вре ме но ни шта 
не на во ди те о ста жу по кој ног 
су пру га у Ср би ји, па је прет по-
став ка да ни је ни би ло та квог 
ста жа. Ако је све то тач но, Ви би-
сте мо гли да под не се те зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју сло ве нач ком фон ду 
ПИО, пре ко Фон да ПИО у Ср би-
ји, од но сно пре ко над ле жне фи-
ли ја ле пре ма Ва шем ме сту пре-
би ва ли шта у Ср би ји. Ор ган со-
ци јал ног оси гу ра ња у Сло ве ни ји 
ће до не ти од го ва ра ју ће ре ше ње 
о пра ву, при ме њу ју ћи сво је за-
кон ске про пи се. Оно што је бит-

но је сте да уз зах тев под не се те 
по треб ну до ку мен та ци ју, а то су 
по да ци о пен зи ји по кој ни ка, из-
вод из ма тич не књи ге умр лих, 
из вод из ма тич не књи ге вен ча-
них и из вод из ма тич не књи ге 
ро ђе них. Ина че, пре ма на шем 
са зна њу, су пру жник мо же да 
оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју у 2013. го ди ни у Сло-
ве ни ји ако има на вр ше них 53 
го ди не и 6 ме се ци жи во та, али 
ако је у мо мен ту смр ти брач ног 
дру га имао 48 го ди на и 6 ме се ци 
жи во та. У сва ком слу ча ју ре ше-
њем сло ве нач ког ор га на би ће те 
оба ве ште ни да ли и ка да ис пу-
ња ва те њи хо ве за кон ске усло-
ве. За ста ро сну или ин ва лид ску 
пен зи ју мо ра ли би сте да има те 
соп стве ни стаж.

Но ви брак не уки да по ро дич ну пен зи ју

?
Сан дра С., Же ле зник: Имам 58 го ди на. Су пруг ми је пре ми нуо

пре 20 го ди на, при мам по ро дич ну пен зи ју. Ка да бих скло пи-

ла дру ги брак и вен ча ла се да ли бих у том слу ча ју има ла пра-

во да и да ље при мам по ро дич ну пен зи ју или се она уки да?

Од го вор: За кон о ПИО ни-
ка да до са да ни је усло вља вао 
ко ри шће ње пра ва на по ро дич-
ну пен зи ју за бра ном скла па ња 
брач не за јед ни це уоп ште, а за 
удо ву скла па њем но ве брач не 
за јед ни це. Ко ри шће ње по ро-
дич не пен зи је се увек усло вља-
ва ло сту па њем у би ло ко ју вр-
сту оси гу ра ња, а по из ме ње ним 

про пи си ма и ово огра ни че ње је
убла же но ако ко ри сник оства-
ру је уго во ре ну на кна ду ис под
50 од сто нај ни же осно ви це ва-
же ће у мо мен ту упла те до при-
но са. Пре ма то ме, сло бод но мо-
же те да сту пи те у но ви брак без
бо ја зни да ће те из гу би ти пра во
на по ро дич ну пен зи ју ко ју ко-
ри сти те.

?
Злат ко Сла вић, Ви шњи ће во: До жи вео сам по вре ду на ра-

ду 2003. го ди не као мо тор ни се кач. Био сам на бо ло ва њу

до 2005. го ди не. По што сам од би јен за ин ва лид ску пен зи-

ју, вра ћен сам на по сао али сам у фир ми рас по ре ђен на лак ше

рад но ме сто где ми је и пла та упо ла ма ња. Ко ја су мо ја пра ва

по За ко ну о ПИО и да ли имам пра во на раз ли ку у пла ти?

Ка те го ри је ин ва лид но сти 

и ви си на пен зи је

Ко има пра во на по моћ

?
Дра го слав Шо бић, Ма чван ски Бе ло тић: При вре ме ним ре-

ше њем од 13. 3. 2013. го ди не утвр ђен ми је пот пун гу би так 

рад не спо соб но сти као по сле ди ца бо ле сти, са пра вом на

ин ва лид ску пен зи ју од 28. 9. 2012. го ди не. Овим ре ше њем од-

ре ђе на ми је пен зи ја у из но су од 12.645 ди на ра. Бу ду ћи да ми

је пен зи ја ма ња од 15.000 ди на ра, да ли имам пра во на по моћ

ко ја је ис пла ћи ва на пен зи о не ри ма у че ти ри ра те по 4.000 ди-

на ра? Ако имам, ко ме да се обра тим?

Од го вор: У ви ше на вра та смо 
већ об ја шња ва ли да је спи сак 
ко ри сни ка пен зи је ко ји има-
ју пра во на ис пла ту по мо ћи по 
осно ву за кључ ка Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је фор ми ран у ав гу-
сту 2012. го ди не, тач ни је на спи-
ску су пен зи о не ри ко ји су би ли 
у ис пла ти на дан 24. 8. 2012. го-

ди не. На осно ву тог спи ска Вла-
да Ре пу бли ке Ср би је је опре де-
ли ла сред ства за ту на ме ну, та ко 
да се спи сак ни је про ши ри вао 
они ма ко ји су на кнад но пен зи-
о ни са ни и чи ја је пен зи ја ни жа 
од 15.000 ди на ра. То зна чи да 
Ви не ће те при ми ти на ве де ну 
по моћ за 2012. го ди ну.

Пра ва из рад ног од но са

Од го вор: Од свих пра ва из 
ин ва лид ског оси гу ра ња ко ја су
не ка да би ла ре гу ли са на за ко ни-
ма о ПИО до 2003. го ди не, оста-
ло је са мо пра во на ин ва лид-
ску пен зи ју, на кна ду за те ле сно
оште ће ње и на кна ду за по моћ
и не гу дру гог ли ца. Сва оста ла
пра ва као што су ин ва лид ност
дру ге и тре ће ка те го ри је, опа-
сност од на стан ка ин ва лид но-
сти, као и на кна де по том осно ву,
ви ше не по сто је сем као сте че-
но пра во из вре ме на ка да су та
пра ва би ла ре гу ли са на За ко ном
о ПИО. При ли ком оце њи ва ња
Ва ше рад не спо соб но сти ор ган
ве шта че ња је утвр дио да код

Вас не по сто ји пот пун гу би так
рад не спо соб но сти, али је дао
пре по ру ку за по сло дав ца да Вас
рас по ре ди на рад но ме сто ко је
од го ва ра Ва шем здрав стве ном
ста њу. Ова пре по ру ка не ма оба-
ве зу ју ћу фор му упра во из раз ло-
га што За ко ном о ПИО ни је ви ше
ре гу ли са но пра во по осно ву
пре о ста ле рад не спо соб но сти и
рас по ре ђи ва ња ин ва ли да ра да
на од го ва ра ју ће рад но ме сто,
као и пра во на на кна ду због ма-
ње за ра де на дру гом по слу. Сва
пра ва из ва шег рад ног од но са
мо же те ре гу ли са ти са мо у до го-
во ру са сво јим по сло дав цем, а
не по За ко ну о ПИО.
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шареница шареница
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ТИТУЛА
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РЕКА У 

РУСИЈИ

ОСНОВНА

МЕРА

ОЗНАКА ЗА 

ТОНУ

РУСКИ ЦАР

ДРМУСАТИ

ИНИЦИЈАЛИ

ГЛУМИЦЕ 

ТРИВАЛИЋ

СТ. ГРАД У 

ФЕНИКИЈИ

ПОКРИВАЛО 

ГЛАВЕ

УЗГАЈИВАЧ

ВОЋА

КИТ ИЗ 

СЕВЕРНОГ 

АТЛАНТИКА

ДАЛЕКОВОД 

(СКР.)

ОПОНАША-

ТЕЉИ

СИТАН

 ШПАНСКИ
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ОЗНАКА 

ЗА ОБИМ
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ИСПОМАГАЊЕ

ТЕКСТИЛ

ИНИЦИЈАЛИ

ПИСЦА

АНДРИЈА

ЦРКВЕНА 

СЛИКА

ОБОР ЗА СТОКУ

УПАЛА 

СЛУЗОКОЖЕ

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

НОВАЦ НА

ТАЈЛАНДУ

МЕЛАНХО-

ЛИЈА

ИМЕ ПИСЦА

МАРИНО-

ВИЋА

СРЕДСТВО ЗА 

УБРЗАВАЊЕ 

СУШЕЊА

ОЗНАКА 

ЕНЕРГИЈЕ

РУКАВАЦ 

РЕКЕ

ОЗНАКА

ЕГИПТА

РТ НА

ПЕЛОПОНЕЗУ 

У ГРЧКОЈ

ОПШТИНСКО

ПОДРУЧЈЕ 

(МН.)

ОЗНАКА 

ШПАНИЈЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: прашина, ревизор, варшава, илам, чд, мимица, 
ај, шина, јер, нил, п, опако, ребаб, в, аломар, затирач, нб, рита, иос, тар, крес, 
ра, радош, п, атакама, д, тапир, атичани, света

СКАНДИНАВКА

Ле ко ви те ми сли
Кон тро ла чи сто ће у гра ду се ре дов но оба вља. Чист

образ још ни је до шао на ред!

Бен зин ске пум пе се мо дер ни зу ју. Све бр же и ви ше
пум па ју па ре из џе по ва по тро ша ча.

Ње го во ве ли чан ство по тро шач је – аб ди ци рао!

Та ман ми да мо гас за Евро пу, а оно – цр ве но све тло!
Под но сим мол бу за кли мат ско ле че ње. Кли ма ми

се стан дард.

Пу та ри ни су кри ви што не ви ди мо пу то каз за бо ље су-
тра.

Ни је тач но да се ћи ри ли ца све ма ње упо тре бља ва.

Та ко ми абе це де и ен гле ског је зи ка!

Ле па реч је нај бо љи лек. Он да не тре ба да бри не мо за
не ста ши цу ле ко ва. Ми стал но са мо при ча мо.

Кул ту ри сва ка част! Али, ипак, тре ба јој и уде ли ти

не ки ве ћи ди нар. Ду шан Стар че вић

По ште ње
Ла жо ви су по ште ни ји од ло по ва. Они све ка жу јав но.
Про ме нио сам ми шље ње. По чео сам да ми слим.

Ни су ви ше нео гра ни че но глу пи. Глу пи су ко ли ко су те-
шки.

У на о ру жа њу је по стиг нут нај ве ћи на пре дак. Не ка-

да шњи лук и стре ла да нас су – лук и во да.

То до бро де ло вам ни кад не ћу за бо ра ви ти! Не па да ми
на па мет.

То ли ко зре ло го во ри да све од мах па да. У во ду.

Штрај ка чи су бло ки ра ли са мо пу те ве и пру ге. Во де ни, ва-
зду шни и елек трон ски са о бра ћај од ви ја ју се не сме та но.

От кад сам се по ву као у се бе, ни сам ви ше при се-

би.

Од свих мањ ко ва у при ва ти зо ва ним фир ма ма, нај у оч-
љи ви ји је – ма њак рад ни ка. Ми лен Ми ли во је вић
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По се ја не ми сли
Чи ни ми се да је и ово да на шње као и бив ше, усме ре но

обра зо ва ње. Усме ра ва ју се ка дро ви на ду го го ди шње че ка ње

на би ро и ма за за по шља ва ње.

По сло да вац му омо гу ћа ва да мак си мал но ко ри сти сво је пра во
на рад. Те ра га да ра ди 12 са ти на дан.

Ни ка ко мој слу чај да до ђе на днев ни ред. Под ме ћу му но ге.

Не вре ди му што је мућ нуо гла вом кад је у гла ви му ћак.
Има мо са др жа јан дру штве ни жи вот. Ње гов са др жај је за

кри ми на ли стич ки ро ман.

На ше мо гућ но сти су не са гле ди ве. Про блем је што је исти слу чај
и са на шим глу по сти ма.

Док су они тра жи ли зр но раз до ра, оно је по ста ло ла ви на.

Бо ле сно дру штво не ле че здра ви по је дин ци. Они бри ну о соп-
стве ном здра вљу.

Жи вот је ве ли ка по зор ни ца на ко јој глу ме углав ном на тур-

шчи ци. Не вен Ши ја ков

(Х)умор не ми сли
Ако хап ше ње не об у хва ти мо је ком ши је, не ће мо да ле ко сти ћи.
Ми не пра ви мо спо ро во зне ду го роч не пла но ве. Ми смо то ли ко

ди на мич но дру штво да од у век пла ни ра мо од да нас до су тра.

Кад све озе ле ни и про цве та, ко да се не за љу би – у при ро ду.
Ми не је де мо гљи ве и ко при ве што не ма мо па ра за пље ска-

ви це и тор те, већ из еко ло шких раз ло га. Вра ћа мо се мај ци

при ро ди.

Све до бро је на ших ру ку де ло, а све ло ше – ту ђа ра бо та.
Свет гре ши и кад нас ку ди и кад нас хва ли. Ку ди нас без раз-

ло га, а хва ли – пре ма ло.

Од луч но смо кре ну ли у ре фор му! До сад је би ло она ко, од сад
ће би ти ова ко!

Ди вим се тај ку ни ма ка ко ру ку ју то ли ким ми ли о ни ма. Ја је-

два сит ниш рас по ре дим.

За сва ђу је до вољ но дво је, али ако не ма пу бли ке – џа ба кре че ње.
Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

И
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– да Му зеј ци пе ла Ба-

та (Ba ta shoe) у То рон-

ту, Ка на да, има ко лек-

– да је, ипак, нај ве ћи број нео бич них му зе ја по све ћен хра-

ци ју од пре ко 10.000 

ни – Му зеј ја ја и Му зеј хот до га у Не мач кој, Му зеј шар га ре пе 

па ри обу ће, од ко јих 

еги пат ских сан да ла до ци пе ла нај по зна ти јих зве зда 20. ве ка, 

мо же се ви де ти и пе ру ан ска це ре мо ни јал на обу ћа ала де рос 

или фран цу ске клом пе из 19. ве ка ко је су слу жи ле за дро бље-

ње ке сте но ва.

уу Бел ги ји, Му зеј ме де ња ка у Швед ској, Му зеј ин стант ну дли у 

су не ке ста ре и 4.500 

Ја па ну, Му зеј пез бом бо на у Ка ли фор ни ји и Му зеј ме сног на-

ре ска у Ми не со ти са мо су не ки од њих.

го ди на!? У збир ци ко ја рас по ла же екс по на ти ма од древ них 

– да му зеј BMW-а у Мин-

хе ну не пред ста вља кон-

 вен ци о нал ну по став ку, већ 

 фу ту ри стич ки из ло жбе ни 

– да по ред мно го број них 

– да и код нас по сто је 

по став ки ши ром све та по-

нео бич ни му зе ји, а та кав 

све ће них нат при род ним фе-

јје Му зеј хле ба у Пе ћин ци-

но ме ни ма или мор бид ним 

ма, осно ван 1995? Идеј ни 
тво рац и осни вач је сли кар 
Сло бо дан Је ре мић, ко ји је у 

по тра зи за екс по на ти ма за 
25 го ди на об и шао око 750 срп ских се ла. Му зеј ски фонд има 
око 2.000 екс по на та, раз вр ста них у три стал не по став ке.

 про стор у ко ме ауто мо би ли 
 и мо то ци кли ви се са зи до ва 

и та ва ни це као мо дер не умет нич ке ин ста ла ци је? Овај му зеј 
сва ке го ди не оби ђе око 250.000 љу ди из це лог све та, а по се-
ти о ци мо гу да ужи ва ју и у вир ту ел ним екс по на ти ма и уво ду у 
бу ду ће тех но ло ги је BMW-а.

те ма ма – Му зеј враџ би на у 
Ен гле ској, Му зеј смр ти у Хо-
ли ву ду, Му зеј фи зич ких аб-
нор мал но сти у Фи ла дел фи ји, 
у Па са де ни, та ко ђе САД, по-

сто ји и Му зеј зе ка? У ње му је из ло же но ви ше од 23.000 раз ли-
чи тих пла стич них и пли ша них игра ча ка у об ли ку зе че ва, као 
и укра са, шо ља и дру гих пред ме та са зеч јим уши ма. Му зеј 

 по се ду је и по себ ну со бу „Ба шту сло мље них сно ва”, у ко јој се 
чу ва ју по ло мље ни пред ме ти у об ли ку зе че ва.


