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Не дав но је об ја вље на 
вест да јед ној од нај по-
зна ти јих не мач ких ен ци-

кло пе ди ја „Брок ха ус“, ко ја има 
тра ди ци ју ду гу два ве ка, пре ти 
га ше ње. Ин тер нет је очи глед-
но не по бе ди ва кон ку рен ци ја 
– све што нам је од ин фор ма ци-
ја по треб но на ћи ће мо за са мо 
не ко ли ко тре ну та ка, да не спо-
ми ње мо њи хо ву ак ту ел ност, 
као и уште ду про сто ра и нов ца. 
Мо жда слич на суд би на че ка и 
штам па не књи ге уоп ште, с об-
зи ром на њи хо ва све број ни ја 

ин тер нет из да ња и чи та ве ин-
тер нет би бли о те ке. И шта нам 
још но ве тех но ло ги је до но се?

Од ју ла ће, ка ко је са оп ште но, 
по че ти за ме на ста рих здрав-
стве них књи жи ца но вим елек-
трон ским, па ће нам уско ро 
прак тич но сва до ку мен та би ти 
у „елек трон ском фор ма ту“. По-
ред то га, све ма ње ко ри сти-
мо па пир ни но вац, а све ви ше 
кар ти це, док ра чу не, да би смо 
из бе гли гу жве и ре до ве, по чи-
ње мо да пла ћа мо пре ко ин тер-
не та. Све је, да кле, прак тич ни је 
и јед но став ни је, а по ред уште де 
вре ме на, ште ди се и про стор. 
Ка да смо код про сто ра, до ско-
ро су, а и да нас је то, с об зи ром 
на стан дард, у ве ћи ни до ма ћин-
ста ва слу чај, те ле ви зо ри, ра чу-
на ри и оста ли уре ђа ји ста ри јих 
ге не ра ци ја због сво јих ди мен-
зи ја за у зи ма ли прак тич но по-
ло ви ну про сто ра у ком жи ви мо. 
Ко ли ко пу та смо се са пле ли о 
мре жу ра зно ра зних ка бло ва, 
док су да нас мно ги уре ђа ји бе-

жич ни, да не спо ми ње мо да нам 
је, чи ни се, би ла по треб на сна га 
Су пер ме на ка да смо же ле ли да 
ста ри те ле ви зор пре ба ци мо на 
дру го ме сто. А да нас, те ле ви-
зо ри, те ле фо ни, ра чу на ри све 
су та њи и ма њи, или се, што је 
још фа сци нант ни је, сви мо гу на-
ћи об је ди ње ни у јед ном чу ду 
тех ни ке ко је ће, ка ко се ства ри 
од ви ја ју, мо жда већ су тра би ти 
за ста ре ло у на ле ту но вих изу ма. 
За хва љу ју ћи ин тер не ту, ко му-
ни ка ци ја као да ви ше не по зна је 
пре пре ке − био не ко на дру гој 

стра ни Зе мљи не ку гле или са мо 
две ули це од нас, пар „кли ко ва“ 
је до вољ но да се „ство ри“ пред 
на шим очи ма.

Че сто кру же меј ло ви са фо то-
гра фи ја ма аудио и ви део ка се та 
и слич них уре ђа ја и пред ме та 
из, чи ни нам се, не ког дав но про-
шлог вре ме на, ко је за пра во уоп-
ште ни је би ло та ко дав но, и са 
се том их гле да мо иако је да нас 
све мно го на пред ни је и ква ли-
тет ни је. Че сто, ре ци мо, при ча мо 
о то ме да фо то гра фи је из бле де-
ле или по жу те ле, ко је су без број 
пу та про шле кроз на ше и ру ке 
дра гих нам љу ди, са да ту ми ма, 
ме стом или чак по све том ру ком 
ис пи са ном на по ле ђи ни, ипак 
иза зи ва ју не ку дру га чи ју емо ци-
ју од оне ко ја се ја вља ка да фо-
то гра фи је гле да мо пре ко ком-
пју тер ског екра на. Тач но је да је 
сли ка да нас не у по ре ди во бо ља, 
уз мо гућ ност уве ћа ва ња и број-
не дру ге оп ци је, да не при ча мо 
о уште ди про сто ра ко ју већ спо-
ме ну смо, али опет оне ста ре фо-

то гра фи је и ал бу ми, ка ко ка жу, 
„има ју ду шу“. Али ге не ра ци је ко-
је до ла зе не ће има ти тај про блем 
са но стал ги јом, ма кар не на исте 
те ме, као што ни ми не ма мо та-
кву вр сту по ве за но сти са не ким 
вре ме ни ма чи ји све до ци ни смо 
би ли. Ка ко на пи са чи та лац на 
јед ном до ма ћем сај ту у ве зи са 
по тен ци јал ним не стан ком ен-
ци кло пе ди ја: „Исто се де си ло и 
са ве ков ном тра ди ци јом пре пи-
си ва ња књи га кад је Гу тен берг 
оно мад из ми слио штам па ри ју, 
сва ка тра ди ци ја за век. Је ди но је 

бит но да ин фор ма ци је на Ви ки-
пе ди ји и слич ним ме сти ма бу ду 
тач не, а ме диј ко ме диј из ко га 
се до ла зи до зна ња је не би тан.“ 
И ето, ко га би још би ло бри га за 
„ду шу“ ка да би сад мо рао чи та ве 
књи ге да пре пи су је?!

Шта че ка бу ду ће ге не ра ци је,
или мо жда нас већ за ко ју го-
ди ну? Све на пре ду је и ме ња се 
му ње ви том бр зи ном, па ни је ис-
кљу че но да ће мо у не кој ско ри јој 
бу дућ но сти пи ти ка фу са ро бо-
ти ма или ићи на ле то ва ње у све-
мир. Већ са да по сто ји чи тав је дан 
па ра ле лан вир ту ел ни „жи вот“ ко-
ји нам пру жа пре гршт ин фо р ма-
ци ја, за ба ве, мно го то га ко ри сног. 
Али, као и увек, све има и до бре и 
ло ше стра не, па и у овом слу ча ју 
тре ба би ти на опре зу, ко ри сти ти 
до бро би ти но ве тех но ло шке ере, 
али и не из гу би ти ре ал не од но се 
са љу ди ма, ужи ва ње у јед но став-
ним ства ри ма, раз ви ја ње деч је 
кре а тив но сти и, про сто, не из гу-
би ти се бе у ве ли ком вир ту ел ном 
све ту. В. Ка дић

Не ки но ви светНеки нови свет
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Че твр та ра та јед но крат не по мо ћи Ре пу бли ке Ср би је
за пен зи о не ре чи ја су ме сеч на при ма ња ма ња од 15.000
ди на ра по че ће да се исплаћује у уто рак, 2. ју ла 2013. го-
ди не.

Уку пан из нос јед но крат не по мо ћи је 16.000 ди на ра и,
по од лу ци Вла де Ср би је, ис пла ћу је се у че ти ри јед на ке
ра те по 4.000 ди на ра. Пр ва ра та за 475.731 пен зи о не ра
ис пла ће на је 18. сеп тем бра про шле го ди не, дру га у де-
цем бру, а тре ћа кра јем пр вог квар та ла ове го ди не.

Пра во на ис пла ту че твр те ра те има ју сви пен зи о не ри
ко ји су при ми ли пр ву ра ту, а по моћ ће до би ти на исти
на чин као што при ма ју и пен зи је. Под се ћа мо да се то
од но си и на пен зи о не ре ко ји при ма ју део на ше и део
пен зи је из ино стран ства, а оба де ла за јед но не пре ла зе
15.000 ди на ра.

Вла да Ср би је је, као што је по зна то, за пен зи о не ре са
нај ни жим при ма њи ма обез бе ди ла по себ но со ци јал но
да ва ње, та ко зва ну три на е сту пен зи ју, у из но су од 16.000
ди на ра. Ова по моћ је ори ги на лан вид ак тив не со ци јал не
по ли ти ке и ве о ма је до бро при хва ће на ме ђу нај ста ри-
јим су гра ђа ни ма. Г. О.

Због ре ба лан са бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је и у 
Ре пу блич ком фон ду 

за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње пред ло же не су 
из ме не и до пу не Фи нан-
сиј ског пла на за те ку ћу го-
ди ну.

– Рас хо ди ће би ти сма-
ње ни, ка ко је пред ло же но, 
за ми ли јар ду 958 ми ли о на 
260.000 ди на ра, а то ће би-
ти омо гу ће но на тај на чин 
што ће по љо при вред ним 
пен зи о не ри ма у де цем бру 
би ти ис пла ће на це ла пен зи-
ја за прет ход ни ме сец (јер се 
пре шло на ис пла ту јед ном 
ме сеч но) та ко да де цем бар-
ска пен зи ја не ће оп те ре ћи-
ва ти ово го ди шњи бу џет као 
до са да, већ ће ићи на те рет 
фи нан си ја за 2014. го ди ну. 
На овај на чин Фонд ПИО ће би ти па пи ро ло-
шки на до бит ку, док по љо при вред ни пен зи-
о не ри не ће би ти на ште ти, јер ће сво је це ле
пен зи је при ми ти ше стог де цем бра и истог да-

ту ма у ја ну а ру. На тај на чин ће при хо ди Фон-
да та ко ђе би ти сма ње ни за исти овај из нос
(1.958.260.000 ди на ра). Ка да је реч о укуп ним
при хо ди ма Фон да за ову го ди ну, оче ку је мо да

они бу ду 592,4 ми ли јар де
ди на ра. Због по ве ћа ња
сто пе до при но са за ПИО
са 22 на 24 од сто оче ку је-
мо да се соп стве ни при хо-
ди Фон да по ве ћа ју за 15,5
ми ли јар ди а, са мим тим,
да се до та ци је из бу џе та
сма ње за 16,6 ми ли јар ди
ди на ра. Фонд ПИО би та-
ко ове го ди не укњи жио
317,7 ми ли јар ди ди на ра
соп стве них при хо да од
до при но са – об ја снио је
за наш лист Иван Ми мић,
ди рек тор Сек то ра за фи-
нан сиј ске по сло ве РФ
ПИО.

Ова кав пред лог усво-
ји ли су чла но ви Управ-
ног од бо ра Фон да на те-
ле фон ској сед ни ци одр-
жа ној у дру гој по ло ви ни

ју на. По след њу реч о пред ло гу из ме на и до-
пу на Фи нан сиј ског пла на Фон да ПИО има-
ће Вла да и На род на скуп шти на Ре пу бли ке
Ср би је. В. Ана ста си је вић

ПРЕД ЛОГ ИЗ МЕ НА И ДО ПУ НА ФИ НАН СИЈ СКОГ ПЛА НА РФ ПИО

Ве ћи соп стве ни при хо ди
Управни одбор РФ ПИО усвојио ребаланс Финансијског плана за 2013. И при ход на 
и рас ход на стра на Фонда за ову го ди ну биће сма ње не за не што ма ње од две ми ли јар де ди на ра

ЧЕ ТВР ТА РА ТА ПО МО ЋИ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ис пла та почиње другог јула

ИИвааннннан М М ММи и иимимимимићћћћћ
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− За одр жи вост пен зиј ског си-
сте ма ме ђу ге не ра циј ске со ли-
дар но сти по треб но је да од нос
оси гу ра ни ци − пен зи о не ри не
бу де ма њи од 3:1. Због то га је ја-
сно да је са да у Ср би ји уру ше на
пр ва прет по став ка Би змар ко вог
пен зиј ског мо де ла ме ђу ге не ра-
циј ске со ли дар но сти јер је то ком
се дам де се тих го ди на про шлог ве-
ка број рад ни ка у од но су на број
пен зи о не ра у та да шњој СФРЈ био
пет пре ма је дан. Већ осам де се-
тих тај од нос пао је на три пре ма
је дан, да би про шле го ди не на
јед ног пен зи о не ра до ла зио са мо
1,5 рад ник. С дру ге стра не, стал не
при че о нео п ход но сти ре фор ме
пен зиј ског си сте ма су без осно ва
јер ре фор ма већ го ди на ма тра је и
да је до бре ре зул та те. Ми смо, на
при мер, у пе ри о ду од осам го ди-
на по ди гли ста ро сну гра ни цу за
од ла зак у пен зи ју за пет го ди на, а
то је не што што дру ге др жа ве ра де
по сте пе но у пе ри о ду од 20, 30 го-
ди на. О успе шно сти тих ре фор ми
све до че и по да ци: у 2011. Ср би ја
је до би ла 22.913 но вих пен зи о-
не ра, а про шле го ди не у пен зи ју
су оти шла са мо 12.064 нај ста ри-
ја гра ђа на, од но сно ду пло ма ње.
Ме ђу ме ра ма ко је се мо гу пред у-
зе ти у крат ком ро ку нај ва жни је је
сма ње ње си ве еко но ми је, јер сви
зна ју да мно ги по сло дав ци по ла
пла те да ју рад ни ци ма у го то ви ни,
а оста так при ја вљу ју на ми ни мал-
ну осно ви цу – на гла сио је у ди ску-
си ји у „Да нас кон фе ренс цен тру” 
Зо ран Ми ло ше вић, по моћ ник
ми ни стра за рад, за по шља ва ње и
со ци јал ну по ли ти ку.

Ди рек тор ка Фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,
Дра га на Ка ли но вић, оце ни ла је
да је глав ни про блем у свим до са-

да шњим ре фор ма ма био тај што 
се ни је во ди ло ра чу на о то ме ка-
ко ће се ре ше ње у јед ној обла сти 
од ра зи ти на дру ге обла сти, због 
че га че сто иде мо у још ве ћу еро-
зи ју си сте ма не го што је би ла пре 
уве де них про ме на. Ка ли но вић је 
на гла си ла да ре ше ња про бле ма 
не тре ба тра жи ти на рас ход ној 
већ на при ход ној стра ни Фон да.

− Сте пен при ме не про пи са ко ји 
де фи ни шу по ре ску по ли ти ку од-
ра жа ва се ди рект но на при ход ну 
стра ну Фон да, та ко да по овој те-
ми не го во ри мо о ин ди рект ним 
од ра зи ма, већ о не по сред ним, 
узроч ним ути ца ји ма ко је по ре ска 
по ли ти ка има на пен зиј ски си стем 
Ср би је. За ко ном о пен зиј ском и 
ин ва лид ском оси гу ра њу пред ви-
ђе но је да се Фонд фи нан си ра из 

из вор них при хо да и тран сфе ра 
Ми ни стар ства ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке и до-
та ци ја Ми ни стар ства фи нан си ја. 
Из вор ни при хо ди Фон да су до-
при но си за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, ко је упла ћу ју сви 
об ве зни ци, по сто пи ко ја са да 
из но си 24 од сто. Ис пла та пен зи-
ја и оста лих пра ва из ПИО за 1,7 
ми ли о на пен зи о не ра фи нан си ра 
се ве ћим де лом из на пла ће них 
до при но са, али је уче шће бу џет-
ских сред ста ва и да ље зна чај но 
и у прет ход них де сет го ди на се 
кон стант но уве ћа ва ло, као по сле-
ди ца не до вољ них из вор них при-
хо да. Пре ма по да ци ма из ма тич не 
еви ден ци је Фон да, кра јем де цем-
бра 2012. го ди не би ло је пре ко 2,5 
ми ли о на ли ца укљу че них у оба-

ве зно оси гу ра ње, што зна чи да је 
од нос пен зи о не ра и за по сле них 
у Ср би ји тре нут но 1:1,47. Пре ма 
на шим ра чу ни ца ма, од нос ко ји би 
био оп ти ма лан за пен зиј ски си-
стем Ср би је је 1:3, а то зна чи да би 
тре ба ло ду пли ра ти број за по сле-
них, од но сно об ве зни ка до при но-
са. Са да се на пла том до при но са 
при ку пи тек 51,8 од сто сред ста-
ва по треб них за ис пла ту пен зи ја, 
док оста так по кри ва др жа ва из 
бу џе та. Уз то, због огра ни че ња ко-
ја су уве де на за ко ни ма о сте ча ју, 
при ва ти за ци ји и дру гим, чак 75,8 
ми ли јар ди ди на ра ду га за до при-
но се не мо же се на пла ти ти, а на то 
тре ба до да ти још 95,6 ми ли јар ди 
ди на ра не у пла ће них до при но са 
за за по сле не ко ји ма је др жа ва по-
ве за ла стаж да би мо гли да оду у 

ДА НАС КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТАР: ПО РЕ СКА ПО ЛИ ТИ КА И ОДР ЖИ ВОСТ ПО РЕ СКОГ СИ СТЕМА

Успе шна ре фор ма 
пен зиј ског си сте ма, 
про бле ми на дру гим стра на ма
У пе ри о ду од осам го ди на по ди гли смо ста ро сну гра ни цу за од ла зак у пен зи ју за пет го ди на
док дру ге др жа ве то ра де по сте пе но у пе ри о ду од 20, 30 го ди на

Дра га на Ка ли но вић
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Ста ро сне пен зи је се ис пла ћу ју увек од да-
на пре стан ка оси гу ра ња под усло вом да су 
ис пу ње ни за кон ски усло ви за оства ри ва ње 

пра ва на пен зи ју. Је ди ни из у зе так су оси гу ра ни ци 
са мо стал них де лат но сти, и то ис кљу чи во пред у зет-
ни ци. Пре ма из ме на ма За ко на о ПИО од 1. ја ну а ра 

2011, пред у зет ни ци не мо ра ју да пре ки да ју оси гу-
ра ње, ва жно је да ис пу не услов за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју. У том слу ча ју Фонд ПИО, по слу-
жбе ној ду жно сти, са да ном ис пу ње ња усло ва ра ди 
од ја ву, а сле де ћег да на при ја ву на оси гу ра ње, што 
под ра зу ме ва кон ти ну и тет у оси гу ра њу, као и по че-
так ис пла те ста ро сне пен зи је пред у зет ни ци ма.

– По љо при вред ни ци та ко ђе оства ру ју пра во на 
ста ро сну пен зи ју и по чи ње им ис пла та са да ном ис-
пу ње ња го ди на жи во та (му шкар ци 65, а же не 60 го-
ди на пре ма ва же ћим про пи си ма), под усло вом да 
су упла ти ли до при но се за ми ни мум 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња – об ја шња ва Ве сна Ви ћен ти је вић, за ме-
ни ца ди рек то ра Фи ли ја ле за град Бе о град РФ ПИО.

Не што дру га чи ја про це ду ра је ка да је реч о ин-
ва лид ским пен зи ја ма. Ис пла та ин ва лид ске пен-
зи је пре све га за ви си од то га да ли је ли це ко је 
оства ру је пра во на ин ва лид ску пен зи ју у то вре-
ме у оси гу ра њу, или ван оси гу ра ња.

– Ако је то ли це у оси гу ра њу, до но си се нај пре 
по себ но ре ше ње о оце ни рад не спо соб но сти (да 
ли по сто ји пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти или 
не). Ка да се утвр ди да по сто ји пот пу ни гу би так рад-
не спо соб но сти, до но си се ре ше ње ко је Фонд ПИО 
ша ље оси гу ра ни ку. Ис те ком ро ка за жал бу то ре-
ше ње по ста је пра во сна жно, и оно се до ста вља по-
сло дав цу и ис по ста ви здрав стве ног оси гу ра ња где 

је оси гу ра ник здрав стве но оси гу ран, јер је он у том
пе ри о ду обич но на бо ло ва њу. По сло да вац од да на
до би ја ња пра во сна жног ре ше ња рас ки да рад ни
од нос оси гу ра ни ку, а на ред ни дан је дан од ка да се
вр ши ис пла та бу ду ће ин ва лид ске пен зи је. Ре ше ње
о ви си ни ин ва лид ске пен зи је до но си се по сле утвр-
ђи ва ња свих ових чи ње ни ца. Ка да је ли цу ван оси-
гу ра ња утвр ђен пот пун гу би так рад не спо соб но сти,
ис пла та ин ва лид ске пен зи је вр ши се од да на ка да
је ор ган ве шта че ња утвр дио по сто ја ње пот пу ног
гу бит ка рад не спо соб но сти. То мо же би ти нај че шће
да тум под не тог зах те ва за оства ри ва ње пра ва на
ин ва лид ску пен зи ју, или да тум ка да је ве шта че ње
из вр ше но. Све на ве де но од но си се са мо на ис пла-
ту пен зи је, те се под ра зу ме ва да су оста ли усло ви
ис пу ње ни – на по ми ње Ве сна Ви ћен ти је вић, и об ја-
шња ва да по сто је раз ли чи ти слу ча је ви и ка да је реч
о ис пла ти по ро дич не пен зи је:

− Уко ли ко је зах тев за по ро дич ну пен зи ју под нет
у ро ку од шест ме се ци од да на смр ти оси гу ра ни-
ка или ко ри сни ка пра ва, ис пла та се вр ши од пр вог
на ред ног да на по смр ти. Ако је зах тев за по ро дич-
ну пен зи ју под нет по про те ку шест ме се ци, он да
се она ис пла ћу је шест ме се ци уна зад од под не тог
зах те ва под усло вом да су ис пу ње ни сви оста ли
за кон ски усло ви. Ово ва жи и за ста ро сну пен зи ју,
од но сно ако је зах тев за ста ро сну пен зи ју под нет
у ро ку од шест ме се ци од пре стан ка оси гу ра ња,
он да се она ис пла ћу је од пр вог на ред ног да на по
пре стан ку оси гу ра ња, а ако је зах тев под нет по
про те ку овог ро ка, ста ро сна пен зи ја се ис пла ћу је
шест ме се ци уна зад од под не тог зах те ва.

У то ку ко ри шће ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју
мо же до ћи до пре стан ка ис пла те по ро дич не пен-
зи је у слу ча је ви ма ка да на сту пе окол но сти под
ко ји ма се ова пен зи ја не ис пла ћу је.

– То се де ша ва у слу ча је ви ма ка да ни су до ста-
вље не по твр де о шко ло ва њу за де цу по кој ни ка,
или у слу ча ју ула ска у оси гу ра ње за вре ме ко ри-
шће ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју. Ме ђу тим,
у овим си ту а ци ја ма се са мо об у ста вља ис пла та
по ро дич не пен зи је, а пра во на њу не пре ста-
је. До но ше њем но ве школ ске по твр де, од но сно
пре стан ком оси гу ра ња ко ри сни ка по ро дич не
пен зи је по но во се ус по ста вља ис пла та под прет-
по став ком да су ис пу ње ни сви оста ли за кон ски
усло ви. Та ко ђе, мо рам да на гла сим и да ако по
осно ву оси гу ра ња ко ри сник по ро дич не пен зи је
оства ру је уго во ре ну на кна ду ко ја је ни жа од пе-
де сет од сто нај ни же осно ви це у оси гу ра њу за-
по сле них ва же ће у мо мен ту упла те до при но са,
ис пла та се не об у ста вља, што је ре зул тат из ме на
За ко на о ПИО од 1. ја ну а ра 2011. го ди не – ка же
Ве сна Ви ћен ти је вић, за ме ни ца ди рек то ра Фи ли-
ја ле за град Бе о град. Ј. Оцић

ПРО ЦЕ ДУ РЕ У ИС ПЛА ТИ ЗА РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ КА ТЕ ГО РИ ЈЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Од ког да ту ма
те че пен зи ја

ВеВеВеВеВеВеВВВ с с с сссснананананаанана 
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пен зи ју, јер им по сло дав ци ни су 
пла ћа ли до при но се – пре ци зи ра-
ла је Дра га на Ка ли но вић, ди рек-
тор ка РФ ПИО.

Ми лан Кне же вић, пот пред-
сед ник Асо ци ја ци је ма лих и 
сред њих пред у зе ћа, из нео је 
низ по да та ка Аген ци је за при-
вред не ре ги стре о по сло ва њу 
при вре де у прет ход ној го ди ни.

− Ти по да ци по ка зу ју да ни-
је дан еко ном ски пер фор манс 
ни је по зи ти ван, да се си ту а ци ја 
дра ма тич но раз ви ја и да за го-
ди ну да на не ће ни би ти пен зи ја. 
Кад год ми по сло дав ци не пла-
ти мо по рез, кри вац је др жа ва, 
јер пла ћа ње по ре за ни је мо рал-
на оба ве за фир ми, већ при ну да 
др жа ве, па је след стве но то ме 
др жа ва и кри ва кад не успе да 
при вре ду при ну ди на то пла ћа-
ње – ис та као је Кне же вић.

По да ци АПР-а по ка зу ју да је 
про шле го ди не у Ср би ји би ло 
107.000 пред у зе ћа, а да је са мо 
њих 93.000 под не ло фи нан сиј-

ске из ве шта је; да је 53.000 пред-
у зе ћа по сло ва ло са до бит ком, 
што је пад од шест про це на та, а 
да је 31.500 има ла не то гу би так.

– Ако са ова квом ку пов ном 
мо ћи у зе мљи бу ду по ве ћа ва ли 
до при но се, то ће са мо до ве сти 
до па да при хо да. То смо ре кли и 
ка да је по ди зан ПДВ, и при хо ди 
од на пла те тог по ре за ће па сти, 
а сад ће да пад ну и од до при но-
са – ре као је Кне же вић.

В. Ана ста си је вић

Сто па до при но са 
и при хо ди Фон да
− Ви си ну сто пе до при но са 

од ре ђу је за ко но да вац, од но-

сно др жа ва, са гле да ва ју ћи

у це ли ни ма кро е ко ном ску

си ту а ци ју, ин те ре се Фон да и 

еко ном ску сна гу по сло да ва-

ца. На ви си ну сто пе до при-

но са Фонд не ма ути ца ја и не

мо же је ме ња ти иако је она 

увек би ла ко рек тив ни фак тор 

у обез бе ђе њу сред ста ва по-

треб них за ис пла ту пен зи ја, 

те је, у за ви сно сти од ви си не

на пла те из вор них при хо да, 

она сма њи ва на или по ве ћа-

ва на. У прет ход ној де це ни ји

би ло је го ди на ка да се сто па 

ме ња ла два пу та го ди шње – 

об ја сни ла је Дра га на Ка ли но-

вић, ди рек тор ка РФ ПИО.
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поводи

По во дом Ме ђу на род ног да-
на бор бе про тив на си ља
над ста ри ји ма, у Бе о гра ду

је, 14. ју на, одр жа на ме ђу на род-
на кон фе рен ци ја „Мој свет... твој
свет... свет без зло ста вља ња ста-
ри јих“, ко ју је отво ри ла Бран ки ца
Јан ко вић, др жав на се кре тар ка у
Ми ни стар ству ра да, за по шља ва-
ња и со ци јал не по ли ти ке. Она је
на ве ла да бор ба про тив сва ког
насиља  па и на си ља над ста ри ји-
ма, ко ји су због сла бо сти, не мо ћи
и све га дру гог што ста рост но си
ла ке жр тве зло ста вља ња, да је ре-
зул тат са мо кроз бла го вре ме ну,
це ло ви ту, кон ти ну и ра ну и си стем-
ску са рад њу раз ли чи тих сек то ра,
јер ни је дан дру штве но ор га ни зо-
ван си стем, ма ко ли ко фор мал но
мо ћан био, с овим про бле мом не
мо же да се из бо ри сам.

Бран ки ца Јан ко вић је по себ но
ис та кла уло гу ме ди ја у су зби ја њу
на си ља и об ја сни ла да се, на жа-
лост, овом фе но ме ну у ме ди ји ма
че сто при сту па сен за ци о на ли-
стич ки. На си ље над ста ри ји ма се
нај те же от кри ва, ре кла је др жав-
на се кре тар ка и под се ти ла да
су по себ но угро же на гру па ци ја
ста ри је же не, над ко ји ма се по-
ред на си ља спро во де и ра зли-
чи ти об ли ци дис кри ми на ци је.

– На ша оба ве за као др жа ве и 
Вла де је сте да кон стант но ра ди-
мо на су зби ја њу на си ља, по себ но 
над нај ра њи ви јим дру штве ним 
ка те го ри ја ма, де цом и ста ри ма. 
Ми ни стар ство ра да, за по шља ва-
ња и со ци јал не по ли ти ке чи ни све 
што мо же и упра во је, уз низ дру-
гих ак тив но сти, у то ку обу ка про-
фе си о на ла ца и струч ног осо бља у 
уста но ва ма со ци јал не за шти те за 
пре вен ци ју на си ља над ста ри ји ма 
– ис та кла је Бран ки ца Јан ко вић.

Др жав ни се кре тар Ми ни стар-
ства уну тра шњих по сло ва, Ми о-
драг Миљ ко вић, са оп штио је да 
је у про те кле три го ди не сва ка 
тре ћа осо ба у Ср би ји пре тр пе ла 
не ки об лик на си ља, и на вео да 
се 45 од сто зло ста вља них ста-

ри јих осо ба ни ко ме не обра ћа 
за по моћ, а са мо 15 од сто њих 
се обра ти по ли ци ји. Ста на Бо-
жо вић, др жав ни се кре тар Ми-
ни стар ства ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, на ве ла је 
да мно ге бан ке не одо бра ва ју 
кре ди те ста ри јим же на ма, као и 
да се осо бе жен ског по ла на кон 
35. го ди не жи во та ма ње тра же 
на тр жи шту ра да.

– На си ље над ста ри јим осо ба-
ма у Ср би ји нај че шће спро во де 
парт не ри и де ца, од но сно у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва реч је о 
по ро дич ном на си љу – ре кла је 
Ста на Бо жо вић.

Ва хи да Ху зеј ро вић из Сло ве-
ни је, кон сул тант ме ђу на род них 
ор га ни за ци ја ко је се ба ве ста-

ре њем „Help Аge In ter na ci o nal“ и 
„Age UK“ и струч њак за ова пи та-
ња у зе мља ма за пад ног Бал ка на, 
пред ста ви ла је сло ве нач ка ис ку-
ства и ре зул та те ис тра жи ва ња о 
зло ста вља њу ста ри јих.

Кон фе рен ци ју су ор га ни зо-
ва ли Ми ни стар ство ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке 
и Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну 
за шти ту, у са рад њи са Цр ве ним 
кр стом Ср би је. Је ле на Оцић

По во дом обе ле жа ва ња 14. ју на − Свет ског 
да на до бро вољ них да ва ла ца кр ви, на тра ди ци-
о нал ном при је му у Све ча ној са ли Град ске ку ће 
у Но вом Са ду, Ди рек ци ја ПФ ПИО и ове го ди не 
је до би ла при зна ње Цр ве ног кр ста „Нај ху ма ни-
ја сре ди на“. Као по је ди нац на гра ђен је Се лим 
Хо џић, за по слен у Оде ље њу за об ра ду пен зи ја 
у Ди рек ци ји ПФ ПИО, за 75 пу та да ту крв. Ово-
го ди шњу све ча ност ор га ни зо ва ли су град Но ви 
Сад и Цр ве ни крст Но вог Са да у са рад њи са За-
во дом за тран сфу зи ју кр ви Вој во ди не.

− Ве о ма ми је дра го што су да нас на ши го-
сти ху ма ни љу ди ко ји су пре ко 50, 75 или 100 
пу та до бро вољ но да ли крв. Са став да ва ла ца, 
као и при ма ла ца кр ви од го ва ра мул ти на ци о-
нал ној сре ди ни у ко јој се на ла зи мо и сим бо-
ли зу је је дин ство, а ови љу ди пред ста вља ју 
нај бо љи при мер за пле ме ни тост и дру штве ну 

од го вор ност, ко ји тре ба сле ди ти − ре као је
члан Град ског ве ћа за здрав ство, проф. др
Зол тан Хор ват, ко ји је уру чио при зна ња.

До бит ник „За хвал ни це“ Се лим Хо џић ис-
та као је да је пр ви пут до бро вољ но дао крв
још 1968. го ди не ка да је по стао пу но ле тан.

− На ста вио сам до бро вољ но да да јем
крв и на од слу же њу вој ног ро ка, а ка сни је
и пре ко Ак ти ва до бро вољ них да ва ла ца кр-
ви у Ди рек ци ји ПФ ПИО, ко ји је ве о ма ак ти-
ван и до бро ра ди. Пла ни рам да дам крв још
шест пу та, јер то ли ко ми је пре о ста ло до од-
ла ска у пен зи ју – ре као је он.

Пла ке ту за „Нај ху ма ни ју сре ди ну“ у име
ко лек ти ва и Ак ти ва до бро вољ них да ва ла ца
кр ви у Ди рек ци ји По кра јин ског фон да при-
мио је Сло бо дан Ка бић, пред сед ник Син ди-
ка та РФ ПИО. М. Мек те ро вић

ОДР ЖА НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПО СВЕ ЋЕ НА СУ ЗБИ ЈА ЊУ ЗЛО СТА ВЉА ЊА СТА РИ ЈИХ

Сва ка тре ћа осо ба жр тва

Ка да по чи ње 
ста рост
Пре ма ан ке ти ко ју је Цр ве ни 

крст спро вео ме ђу ста ри јим 

и мла ђим гра ђа ни ма Ср би је,

мла дост се код нас за вр ша-

ва са 41,3 го ди не (европ ски 

про сек је 40), а ста рост по чи-

ње са 61,1 го ди ну (европ ски

про сек је 62). До жи вљај са-

мог се бе као при пад ни ка од-

ре ђе не доб не гру пе и те  ка ко 

мо же ути ца ти на по на ша ње

(нпр. „су ви ше сам стар за но-

ве тех но ло ги је“ или „су ви ше 

сам млад, не мам ис ку ства“), 

мо же ума њи ти са мо по у зда-

ње и на гла си ти сте ре о ти пе о

ста ри ји ма.

ДИ РЕК ЦИ ЈА ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ПИО НА ГРА ЂЕ НА ЗА ХУ МА НОСТ

При мер дру штве не од го вор но сти

Награђени Се лим Хо џић (први здесна)
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НА ЦИ О НА ЛА НА СЛУ ЖБА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ОДО БРИ ЛА 306 ПРО ЈЕ КА ТА ЈАВ НИХ РА ДО ВА

По сао за више од
2.200 не за по сле них
Си ни ша Над бан тић, ди рек тор На ци-

о нал не слу жбе за за по шља ва ње,
из ја вио је да је Управ ни од бор НСЗ

ове го ди не одо брио 306 про је ка та у окви-
ру јав них ра до ва у Ре пу бли ци Ср би ји, на
ко ји ма ће по сао до би ти 2.271 не за по сле-
ни. Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке је за ре а ли за ци ју
ових про је ка та из дво ји ло 500 ми ли о на
ди на ра, а од тог из но са 190 ми ли о на ће
би ти усме ре но за спро во ђе ње јав них ра-
до ва кроз за јед нич ке јав не по зи ве НСЗ и
је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве.

Нај ви ше одо бре них про је ка та је из
обла сти со ци јал не, ху ма ни тар не и кул-
тур не де лат но сти − на 144 про јек та би ће
за по сле но 923 ли ца, и из обла сти за шти те
жи вот не сре ди не и при ро де – на 114 про-
је ка та упо сли ће се 956 љу ди, док ће на 48
про је ка та из град ње ин фра струк ту ре по-
сао до би ти 392 не за по сле не осо бе. Сви
ови рад ни ци би ће ан га жо ва ни на пе ри-
од од шест ме се ци, а при о ри тет ће има ти

ко ри сни ци нов ча не со ци јал не по мо ћи,
мла ди, они ко ји су от пу ште ни као тех но-
ло шки ви шак, ста ри ји од 50 го ди на, ду-
го роч но не за по сле ни, не за по сле ни без
ква ли фи ка ци ја или ни ско ква ли фи ко-
ва ни, осо бе са ин ва ли ди те том, при пад-
ни ци ром ске на ци о нал но сти, ру рал но
ста нов ни штво, же не, из бе гла и ра се ље-
на ли ца, по врат ни ци пре ма Спо ра зу му о
ре ад ми си ји, де ца без ро ди тељ ског ста-
ра ња, жр тве по ро дич ног на си ља и тр-
го ви не љу ди ма, са мо хра ни ро ди те љи и
ро ди те љи де це са смет ња ма у раз во ју.

Они ко ји бу ду ан га жо ва ни на по сло ви-
ма јав них ра до ва у овој го ди ни до би ја ће
ме сеч ну за ра ду пре ма сте пе ну струч-
не спре ме. Ко има пр ви и дру ги сте пен
струч не спре ме при ма ће 23.000 ди на ра,
са тре ћим и че твр тим сте пе ном 25.000, а
са пе тим, ше стим и сед мим сте пе ном по
26.000 ди на ра. Би ће им пла ће ни и пут ни
тро шко ви за до ла зак и од ла зак са по сла.

М. Мек те ро вић

Пред сед ник Уни је по сло да-
ва ца Вој во ди не, Стан ко Кр стин, 
пот пи сао је 10. ју на, у Но вом Са-
ду, спо ра зум о са рад њи УПВ и 
ЛИ ДЕР НЕТ-а – мре же ли де ра ло-
кал ног одр жи вог раз во ја. У име 
ЛИ ДЕР НЕТ-а спо ра зум је пот пи-
сао Зо ран Су бо тич ки, пред сед-
ник Управ ног од бо ра. Циљ овог 
спо ра зу ма је за јед нич ко де ло-
ва ње на ре а ли за ци ји про јек та 
„Ло кал на ака дем ска мре жа”, ко ји 
се ба ви ин те гра ци јом сту де на та 
у при вред ни и еко ном ски жи вот 
ма њих ме ста и се о ских сре ди на 
из ко јих су оти шли на сту ди је у 
ве ће уни вер зи тет ске цен тре у 
зе мљи или ино стран ству.

ЛИ ДЕР НЕТ је аутор овог про-Т
јек та, а основ на иде ја је же ља да 
се сту ден ти ко ји за вр ше сту ди је 
у ве ли ким гра до ви ма у Ср би ји 
и ино стран ству вра те у ло кал-
не за јед ни це и укљу че у њи хо ву 
при вре ду и јав ни жи вот. На и ме, 
пре ма ак ту ел ним ста ти стич ким 

по да ци ма, око 85 од сто ди пло-
ма ца не же ли да се вра ти у сре-
ди ну из ко је су оти шли на сту ди-
је. А пре ма по да ци ма На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње, чак 

и ка да се вра те, ови ви со ко о бра-
зо ва ни мла ди љу ди у про се ку 
че ка ју од јед не до три го ди не на 
пр во за по сле ње, а тре нут но их 

је око 50.000 на еви ден ци ја ма
НСЗ у ма њим ме сти ма.

– На ша же ља је да кроз овај
про грам мла де шко ло ва не љу-
де упо зна мо са мо гућ но сти ма

њи хо вог ан га жо ва ња у сво јим
ло кал ним за јед ни ца ма а, с дру-
ге стра не, ло кал не за јед ни це
ће та ко има ти јед ну ажур ну ба-

зу по да та ка о њи ма. Ми у УПВ
сма тра мо да је је ди ни на чин за
њи хо во за по шља ва ње отва ра-
ње но вих рад них ме ста у тим
сре ди на ма и на то ме ће мо се
убу ду ће ан га жо ва ти – из ја вио је
Стан ко Кр стин.

Зо ран Су бо тич ки је ис та као
да су овај про грам на пра ви ли
ка ко би се спре чи ло да ма ња
ме ста у Ср би ји оста ну без јед-
ног озбиљ ног ин те лек ту ал ног
по тен ци ја ла.

– Про јек том је пред ви ђе но да
нам пр ви парт не ри у ре а ли за ци-
ји про гра ма бу ду ло кал не са мо-
у пра ве, и до са да смо га пот пи-
са ли са де се так оп шти на у Вој во-
ди ни (Те ме рин, Бе о чин, Срем ски
Кар лов ци...), али пот пи си ва њем
спо ра зу ма са Уни јом по сло да-
ва ца Вој во ди не укљу чи ли смо
и при вред ни и еко ном ски сек-
тор у овај про је кат – на гла сио је
пред став ник ЛИ ДЕР НЕТ-а.

М. Мек те ро вић

УНИ ЈА ПО СЛО ДА ВА ЦА ВОЈ ВО ДИ НЕ УЛА ЖЕ У ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈУ СТУ ДЕ НА ТА У ПРИ ВРЕД НИ ЖИ ВОТ

Спре чи ти од лив ка дро ва из ло ка ла

Си ни шаа 

Наад дбан титттттттт ћћ

Зо ран Су бо тич ки, Стан ко Кр стин и Миљана Стојшић Стојановска
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између два броја

Ве ли ки од зив пен зи о не ра 
на „Дор ћо ли ја ди 2013”

Спорт ске игре пен зи о не ра „Дор ћо ли ја да 2013” одр-
жа не су 22. ју на, у ор га ни за ци ји Удру же ња пен зи о не ра
бе о град ске оп шти не Ста ри град. На дор ћол ским спорт-
ским игра ма пен зи о не ра, под мо том – „У здра вом те лу
здрав дух”, уче-
ство ва ло је 55 
еки па са 165 так-
ми ча ра, из 14 оп-
штин ских и дру гих 
удру же ња пен зи-
о не ра. Так ми чи ли 
су се пен зи о не ри 
Бе о гра да, Кра гу-
јев ца, Ко ва чи це, 
Но вог Са да и дру-
ги.

Над ме та ње је 
ре а ли зо ва но на три ло ка ци је, у шест спорт ских ди сци-
пли на (пи ка до, бо ћа ње, пе на ли на ма ле го ло ве без гол-
ма на, сло бод но уба ци ва ње лоп те у кош, стре ља штво и
шах). Иако је тем пе ра ту ра би ла ве о ма ви со ка, од зив пен-
зи о не ра је био ве ли ки, а по стиг ну ти су од лич ни спорт-
ски ре зул та ти. Нај бо љи ма су уру че не злат не, сре бр не и
брон за не ме да ље, а сви уче сни ци су до би ли за хвал ни це
за до при нос и уче шће.

Но ве 
здрав стве не 
књи жи це

За ме на па пир них здрав стве них
књи жи ца елек трон ским здрав стве-
ним кар ти ца ма по че ће у ју лу ове
године и би ће за вр ше на до кра ја
иду ће го ди не, на ја ви ли су ди рек-
то ри Ре пу блич ког фон да за здрав-
стве но оси гу ра ње и За во да за из-
ра ду нов ча ни ца. Но ва здрав стве на
кар ти ца ко шта ће 500 ди на ра и има-
ће рок ва же ња де сет го ди на, а за
око два ми ли о на нај си ро ма шни јих
гра ђа на би ће пот пу но бес плат на.

Про је кат за ме не па пир них здрав-
стве них књи жи ца оба вља ће се у
две фа зе. У пр вој фа зи, од ју ла до
сеп тем бра, у окви ру пи лот про јек-
та, пред ви ђе но је из да ва ње 80.000
елек трон ских кар ти ца за Ко лу бар-
ски округ, док ће дру га фа за по че-
ти од ок то бра ове го ди не у це лој
зе мљи.

На кон за ме не па пир них здрав-
стве них књи жи ца елек трон ским
ви ше не ће би ти нео п ход но да гра-
ђа ни због ове ре књи жи це од ла зе
у фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да за
здрав стве но оси гу ра ње и пре у зи-
ма ју мар ки це, што ће знат но сма-
њи ти вре ме ко је је одва ја но за те
ад ми ни стра тив не по сло ве.

При зна ња
„Нај ху ма ни ја
сре ди на”

По во дом Свет ског да на да-
ва ла ца кр ви, 14. ју на, у Цр ве-
ном кр сту Ср би је пред сед ник
То ми слав Ни ко лић уру чио је
при зна ња „Нај ху ма ни ја сре-
ди на” за 2012. го ди ну. Реч је о
нај ви шем при зна њу у обла сти
до бро вољ ног да ва ла штва кр-
ви, а оно је ове го ди не при па-
ло ор га ни за ци ја ма ЦК ко је су
мо ти ви са ле ви ше од пет од сто

ста нов ни штва са сво је те ри то ри је за да ва ње кр ви. Нај ху ма ни је сре ди не за 2012. су из По жа рев ца
(се дам од сто је ди ни ца кр ви у од но су на број ста нов ни ка), Ка њи же (шест од сто), за тим Зе му на (5,69
од сто), Бач ког Пе тров ца (5,6 од сто) и Бач ке Па лан ке (5,35 од сто). 

Свет ски дан да ва ла ца кр ви је под мо том „Сва ко да ва ње кр ви је по клон” ове го ди не обе ле-
жен ју би лар ни де се ти пут, а до ма ћин цен трал не ма ни фе ста ци је био је Па риз.

Два де сет ше стог ју на на Ма лом Ка ле мег да ну уру че не су на гра де и за хвал-
ни це по бед ни ци ма и уче сни ци ма ак ци је „За зе ле ни ји Бе о град” ко ју ор га ни-
зу је ЈКП „Зе ле ни ло – Бе о град”.

У овој ак ци ји већ 11 го ди на уче ству је де сет бе о град ских оп шти на на ко-
ји ма се би ра ју нај у ре ђе ни је зе ле не по вр ши не у пет ка те го ри ја. На кон про-
гла ше ња на гра ђе них на тим оп шти на ма, иза бра ни су и по бед ни ци на ни воу
гра да, њих 15.

У ка те го ри ји нај леп ше зе ле не по вр ши не око стам бе ног објек та пр во ме сто
је осво ји ла Скуп шти на ста на ра Тре бе вић ке 25 на Ба но вом бр ду, оп шти на Чу-
ка ри ца. Нај леп шу зе ле ну по вр ши ну око по слов ног про сто ра има „Бранкоw
бар” у Цр но гор ској 12, оп шти на Сав ски ве нац. Нај леп ши бал кон уре ди ла је
Да ли бор ка Ми шић, из ули це Ми ла ди на За ри ћа 5, на Па ли лу ли, а нај леп ше

уре ђе но школ ско
дво ри ште има
ОШ „Вељ ко Ду го-
ше вић”, у ули ци
Ми ла на Ра ки ћа
41, на Зве зда ри.
У ка те го ри ји нај-
леп ше уре ђе ног
дво ри шта пред-
школ ске уста но-
ве пр во ме сто
осво јио је вр тић
„Го ри ца”, То ма-
са Еди со на 1 у
Срем чи ци.

За ко ни на јав ној рас пра ви

У До му На род не скуп шти не Ср би је 20. ју на одр жа но је јав но слу ша ње Пред ло га за ко на о со ци јал-
ном пред у зет ни штву и за по шља ва њу у со ци јал ним пред у зе ћи ма. Јав но слу ша ње је ор га ни зо вао Од-
бор за рад, со ци јал на пи та ња, дру штве ну укљу че ност и сма ње ње си ро ма штва уз по др шку Про гра ма
Ује ди ње них на ци ја за раз вој (UNDP)/Швај цар ске аген ци је за раз вој и са рад њу (SDC). Уче ство ва ли су
на род ни по сла ни ци, пред став ни ци из вр шне вла сти, пред став ни ци ло кал них са мо у пра ва, ор га ни за-
ци ја ци вил ног дру штва и ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Та ко ђе, Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке одр жа ло је 21. ју на у Па ла ти Ср би ја дру гу од че ти ри пред ви ђе не јав не рас пра ве
о На цр ту За ко на о упо тре би зна ков ног је зи ка, при ре ђе ну пре вас ход но за пред став ни ке ме ди ја, на ро-
чи то оних са на ци о нал ном фре квен ци јом, ко јих се не ке од ред бе За ко на по себ но до ти чу.

„За зе ле ни ји Бе о град” – 11. пут
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Ис пла та пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла мај ских при ма ња
пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по сле них
по че ла је 25. ју на.

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

Бес плат ни до га ђа ји у Београду

Пре два ме се ца по чео је са ра дом пор тал „Улаз сло бо дан”, сво је вр стан
во дич за бес плат не до га ђа је у глав ном гра ду. С об зи ром на то да се у Бе о-
гра ду го то во на днев ном ни воу ор га ни зу је зна ча јан број до га ђа ја за ко је

је улаз сло бо дан, осни ва чи овог пор та ла
оце ни ли су да би тај по тен ци јал пре сто ни-
це тре ба ло пред ста ви ти јав но сти. На ин-

тер нет адре си www.ulaz slo bo dan.rs сви за ин те ре со ва ни мо гу да се ин фор-
ми шу о пред сто је ћим бес плат ним до га ђа ји ма ко ји се одр жа ва ју у Бе о гра-
ду. Нај број ни је су на ја ве кул тур них де ша ва ња, по пут пред ста ва, филм ских
про јек ци ја, фе сти ва ла, кон це ра та, али ту су и на ја ве бес плат них спорт ских
и ре кре а тив них ак тив но сти за де цу и од ра сле, са ве то ва ли шта и пре да ва-
ња на те му здра вља и још мно го то га.

По моћ удру же њи ма 
за за шти ту жи вот не сре ди не

У Град ској упра ви Кра гу јев ца пот пи са ни су уго во ри о 
одо бра ва њу сред ста ва удру же њи ма у обла сти за шти те 
жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја за 2013. го ди ну. До-
та ци је из бу џе та гра да Кра гу јев ца у укуп ној вред но сти од 
бли зу два и по ми ли о на ди на ра до би ло је 21 удру же ње са 
те ри то ри је гра да.

У ци љу про мо ци је за шти те жи вот не сре ди не и одр жи вог 
раз во ја, удру же ња на те ри то ри ји Кра гу јев ца то ком ове го-
ди не има ће кон крет не ак тив но сти ве за не за за шти ту при-
род них вред но сти, очу ва ње би о ди вер зи те та, умре жа ва ње, 
као и за по ди за ње све сти јав но сти и еду ка ци ју.

Про грам до сто јан стве ног ра да за Ср би ју

На 102. за се да њу Ме ђу на род не кон фе рен ци је ра да (МОР), одр жа ном у Па ла ти на-
ци ја, у Же не ви, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке, Зо ран Мар ти но вић, и ди рек тор ка Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да за
Евро пу и Ази ју, Су за на Хоф ман, пот пи са ли су 19. ју на по се бан спо ра зум о са рад њи 
„Про грам до сто јан стве ног ра да за Ре пу бли ку Ср би ју 2013–2017. го ди не”. Пот пи сни-
ци спо ра зу ма су и пред сед ник Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је, Љу би сав Ор-

бо вић, пред сед ник Уни је по сло да ва ца Ср би је, Не бој ша Ата нац ко вић, и пред сед ник
Ује ди ње них гран ских син ди ка та „Не за ви сност”, Бра ни слав Ча нак.

Про грам пред ста вља стра те шко пла ни ра ње са рад ње МОР-а са Ре пу бли ком Ср би-
јом за пе ри од 2013–2017, а при пре мљен је у са рад њи МОР-а, Ми ни стар ства ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке и свих ре пре зен та тив них удру же ња рад ни ка и
по сло да ва ца у Ср би ји, ко ји су и ње го ви пот пи сни ци.

Циљ Про гра ма је про мо ви са ње до сто јан стве ног ра да у Ср би ји, од но сно про мо ви-
са ње нај ви ших ме ђу на род них стан дар да у до ме ну ра да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке и њи хо во угра ђи ва ње у за ко но дав ство и прак су у на шој зе мљи. Озна че на
су и три глав на при о ри те та ко ји ће од ре ди ти пра вац и циљ де ло ва ња по мо ћи МОР-а
у пе ри о ду до 2017. го ди не: ја ча ње ка па ци те та др жав них ин сти ту ци ја и со ци јал них
парт не ра ра ди уна пре ђе ња упра вља ња тр жи штем ра да, по ве ћа ње мо гућ но сти за-
по шља ва ња и ја ча ње си сте ма со ци јал не за шти те.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је (ТОС) пред ста-
ви ла је но во из да ње бро шу ре „52 ви кен да у Ср би ји”,
на ме ње не до ма ћим го сти ма и ту ри сти ма из ре ги о-
на. Мо то ове кам па ње је „Јед но пу то ва ње без број
до жи вља ја – од нас за нас”.

Ди рек тор ка ТОС-а, Гор да на Пла ме нац, на ве ла
је да је у по след ња че ти ри ме се ца, по ред по ра ста
бро ја стра них ту ри ста од че ти ри од сто, за исти
про це нат по ве ћан и број до ма ћих го сти ју, што се
ско ро ни је до го ди ло. ТОС је у пр вих шест ме се ци
ове го ди не ор га ни зо вао број не про мо ци је и кон-

фе рен ци је и уче ство вао на ме ђу на род ним сај мо-
ви ма и дру гим до га ђа ји ма на ко ји ма је про мо ви са-
на Ср би ја као ту ри стич ка де сти на ци ја. Пред став-
ни ци ТОС-а од по чет ка го ди не уче ство ва ли су на 
око 30 сај мо ва, у Ср би ју су до ве ли око 130 но ви на-
ра из нај у глед ни јих свет ских ме диј ских ку ћа и 50 
ту ро пе ра то ра.

Бро шу ра „52 ви кен да у Ср би ји” би ће пред ста-
вље на и у ре ги о ну, а про мо ци је ће би ти одр жа не у 
Се ге ди ну, Те ми шва ру, Со фи ји, Ско пљу, Под го ри ци 
и Ба ња лу ци.

Про сеч на мај ска
за ра да 41.821 ди нар

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у ма ју 2013.
го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји из но си 41.821 ди-
нар. У од но су на про сеч ну за ра ду без по ре за и
до при но са ис пла ће ну у апри лу ове го ди не и но-
ми нал но и ре ал но је ма ња за 10,1 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ма ју 2013.
го ди не из но си 57.921 ди нар, што је у од но су на
про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у апри лу 2013. го-
ди не и но ми нал но и ре ал но ма ње за 9,8 од сто.

Про сеч на не то за ра да без по ре за и до при но са
ис пла ће на у ма ју ове го ди не у од но су на про сеч-
ну не то за ра ду ис пла ће ну у ма ју 2012, но ми нал-
но је ви ша за 3,4, а ре ал но је ни жа за 5,9 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у ма ју
2013. го ди не у од но су на про сеч ну бру то за ра-
ду ис пла ће ну у ма ју 2012, но ми нал но је ви ша за
3,1, а ре ал но ни жа за 6,2 од сто.

ТОС: про мо ци ја пу то ва ња кроз Ср би ју
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актуелно

− По сту пак ли цен ци ра ња је
от по чео и ми смо спрем ни за тај
про цес јер је 22. ма ја сту пио на
сна гу Пра вил ник о ли цен ци ра њу
струч них рад ни ка у со ци јал ној
за шти ти. За са да смо да ли јед но
уве ре ње из ре ги стра ко је Ко мо ра
во ди о ли цен ци ра ним струч ним
рад ни ци ма, а оче ку је мо да ве ли-
ки број љу ди то ком ле та, до је се-
ни, при пре ми сву по треб ну до ку-
мен та ци ју за до би ја ње ли цен ци
– ре кла је за „Глас оси гу ра ни ка“ о
ли цен ци ра њу со ци јал них рад ни-
ка Ср би јан ка Ђор ђе вић, ди рек-
тор ка Ко мо ре со ци јал не за шти те.

Она об ја шња ва да се ду го че-
ка ло на из ра ду пра вил ни ка, ко ји
је ко нач но сту пио на сна гу, а још
пре о ста је да у „Слу жбе ном гла-
сни ку“ бу де об ја вљен це нов ник
за ви си ну на кна да за из да ва ње
ли цен це и упис у ре ги стар чла-
но ва Ко мо ре. Ка да и то бу де за вр-

ше но, око 2.200 до 2.500 струч них 
рад ни ка из обла сти со ци јал не за-
шти те до кра ја ове и по чет ка сле-
де ће го ди не тре ба ло би да до би је 
ли цен цу за рад. Ди рек тор ка Ко-
мо ре ка же да је тај број струч них 
рад ни ка про мен љив, и ис ти че да 
је вр ло зна чај но што су стан дар-
ди зо ва не услу ге ко је се пру жа ју.

− Са да пр ви пут има мо да су и 
зва нич но из јед на че ни при ват-
ни, ци вил ни и вла дин сек тор, јер 
сви под ле жу оба ве зи ли цен ци ра-
ња − ка ко ор га ни за ци је, од но сно 
пру жа о ци услу га, та ко и про фе си-
о нал ци. Стан дар ди су про пи са ли 
број струч них рад ни ка по треб них 
за од ре ђе ну услу гу и то је оно ис-
под че га не мо же да се иде. То је 
ми ни мум ко ји га ран ту је др жа ва, а 
они ко ји не за до во ља ва ју те усло-
ве, не ће мо ћи да до би ју ли цен цу 
за рад, као ни ор га ни за ци ја − ис-
ти че ди рек тор ка Ђор ђе вић.

Сви струч ни рад ни ци ће мо ра-
ти да има ју ли цен це за по сло ве 
ко ји пред ви ђа ју ли цен ци ра ног 
рад ни ка. У овом тре нут ку то је 
ди пло ма о сте че ном зва њу и по-
твр да о акре ди то ва ном про гра му 
ко ји је ре ле ван тан за кон кре тан 
по сао, уз го ди ну да на рад ног ис-
ку ства у со ци јал ној за шти ти. Ова 
од ред ба од но си се на све оне 
ко ји су у овој обла сти за по сле ни 
за кључ но са 22. ма јем ове го ди не.

− Сви они ко ји су се за по сли ли 
по сле 22. ма ја или ће се тек за по-
сли ти, има ће оба ве зу по ла га ња 
ис пи та за ли цен цу, док ће они ко ји 
је са да до би ју има ти ли цен цу ко ја 
ва жи шест го ди на. За то вре ме мо-
ра ће да ску пе по 120 бо до ва да би 
мо гли да кон ку ри шу за ње но об-
на вља ње. Бо до ви се са ку пља ју на 
раз ли чи те на чи не, али углав ном 
кроз лич но уса вр ша ва ње. Оно се 
огле да кроз спе ци ја ли стич ке и 

дру ге сту ди је, кроз раз не еду ка-
ци је или пу бли ко ва ње ра до ва у
струч ним ча со пи си ма − ка же Ср-
би јан ка Ђор ђе вић.

Пра ће ње при ку пље них бо до ва
во ди ће струч не слу жбе Ко мо ре 
со ци јал не за шти те, а Пра вил ник 
пред ви ђа да струч ни рад ни ци на 
кра ју сва ке го ди не до би ју из ве-
штај о бро ју при ку пље них бо до ва. 
Ди рек тор ка Ђор ђе вић на гла ша ва 
да из да ва ње ли цен ци ни је по мо-
дар ство, већ по тре ба јер, ка ко ка-
же, жи ви мо у бр зом вре ме ну у ко-
ме се зна ња сте че на на основ ним 
сту ди ја ма бр зо пре ва зи ла зе.

Љи ља на Ми лен ко вић

ИЗ КО МО РЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

По че ло из да ва ње ли цен ци

У Ре пу блич ком за во ду за со ци јал ну за-
шти ту, 11. ју на, одр жа на је Кон сти ту-
тив на сед ни ца на ци о нал ног Са ве та заУУ

пи та ња ста ро сти и ста ре ња у но вом са зи ву.
Од лу ком Вла де Ср би је из апри ла ове го ди не,
Са вет чи ни 20 чла но ва, пред став ни ка ви ше
раз ли чи тих ре со ра и ор га ни за ци ја ко је се
ба ве по ло жа јем ста ри је по пу ла ци је.

Са ве том за пи та ња ста ро сти и ста ре ња Ре-
пу бли ке Ср би је пред се да ва Бран ки ца Јан ко-
вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, за пот-
пред сед ни ка је иза бран др Ми лош Не ма њић,
пред сед ник Ге рон то ло шког дру штва Ср би је,
а за се кре та ра Не ве на Рај ко вић, са вет ник у
Ре пу блич ком за во ду за со ци јал ну за шти ту.

Са вет у но вом са зи ву је усво јио По слов ник о
ра ду и Про грам ра да до кра ја 2013. У Про гра му
је, из ме ђу оста лог, на ве де но да ће Са вет пред-
ла га ти ме ре и ак ци је за по бољ ша ње по ло жа ја
ста ри јих и од ре ђи ва ти при о ри те те у спро во-
ђе њу На ци о нал не стра те ги је о ста ре њу ко ја је
2006. усво је на за пе ри од до 2015. го ди не.

Да под се ти мо, пре ма Од лу ци о обра зо-
ва њу, Са вет раз ма тра пи та ња ста ре ња, дру-
штве ног и еко ном ског по ло жа ја ста рих осо-
ба, мо гућ но сти ко ри шће ња њи хо вих рад них
и ства ра лач ких по тен ци ја ла и уче шћа у раз-
во ју дру штва, при вред ном и јав ном жи во ту.

Као са ве то дав но те ло Вла де, Са вет по кре ће
ини ци ја ти ве за уна пре ђе ње са рад ње са др-
жав ним ор га ни ма, струч ним, ху ма ни тар ним
и стру ков ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма
ра ди по бољ ша ња ква ли те та жи во та у ста ро-
сти, раз ма тра пи та ња уна пре ђе ња на уч них и
струч них ди сци пли на у обла сти ге рон то ло ги-
је, по кре ће ини ци ја ти ве за из ме не и до пу не
про пи са ко ји ре гу ли шу пи та ња од зна ча ја за
со ци јал ну си гур ност и ква ли тет жи во та у ста-
ро сти и пред ла же уна пре ђи ва ње и усме ра ва-
ње ме ђу на род не са рад ње у овој обла сти. Са-
вет у но вом са зи ву има за дат ке усме ре не на

по бољ ша ње по ло жа ја ста ри јих, под сти ца ње
и раз ви ја ње ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но-
сти, су зби ја ње дис кри ми на ци је и сма ње ње
си ро ма штва ста ри јих, као и на уна пре ђе ње
њи хо ве здрав стве не и со ци јал не за шти те.

Са вет за пи та ња ста ро сти и ста ре ња осно-
ва ла је Вла да Ре пу бли ке Ср би је у ок то бру
2007. го ди не, као ње но струч но са ве то дав-
но те ло ко је се ба ви уна пре ђе њем по ло жа ја
ста ри јих. Са вет пра ти и спро во ђе ње на ци-
о нал них по ли ти ка у ве зи са ста ри јом по пу-
ла ци јом и уса гла ша ва их са ме ђу на род ним
по ли ти ка ма и стра те ги ја ма. Ј. Оцић

СА ВЕТ ЗА ПИ ТА ЊА СТА РО СТИ И СТА РЕ ЊА

Рад у но вом са зи ву
БрБрБрБрБрБрБрБрананананананнан к к кккккки и и иии иицацацацацацацац  Ј ЈЈЈЈ ЈЈЈанананананнананаа  к к к к к к ккко о о оо ооовивививививививиививић ћ ћ ћ ћ ћ ћ ћћћћ

ии и и и ии дрдрдрдрдрдрррдрдрр М ММ М М М МММи и и и и иилолололололололош ш ш ш шш ш НеНеНеНеНеНеНеНее м м м м мм ммммаа аа а а а а њињињињињињињињињњњ ћћћћћћћћћћћ



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. јун 2013. 11

По ло ви ном ју на 2011. го-
ди не у окви ру Ге рон то-
ло шког цен тра Бе о град 

по чео је са ра дом Ин фор ма тив-
ни цен тар за ста ри ја ли ца. Овај 
ин фо цен тар од по чет ка је на-
ме њен ста ри јим су гра ђа ни ма и 
чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца 
ко ји жи ве на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је, а уло га му је да 
пру жи ре ле вант не ин фор ма ци-
је из раз ли чи тих обла сти ко је су 
од зна ча ја за жи вот ста ри јих.

Ин фор ма тив ни цен тар за ста-
ри је сме штен је у ули ци Кра љи-
це На та ли је 52, а бес плат ним 
те ле фон ским по зи вом на број 
0800 115 116, рад ним да ни ма од 
8 до 20 ча со ва и су бо том од 8 до 
13 ча со ва, ста ри ји су гра ђа ни мо-
гу да до би ју ин фор ма ци је из раз-
ли чи тих обла сти ко је су ва жне за 
жи вот у тре ћем до бу, као што су 
со ци јал на и здрав стве на за шти-
та, пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње, обра зо ва ње, кул ту ра, 
услу ге ко је се пру жа ју на ни воу 
ло кал не са мо у пра ве, ко му нал-
них и дру гих слу жби итд.

Ка ко су нам ре кли у Ин фо 
цен тру, број ко ри сни ка ва ри ра, 
не што је ви ше по зи ва у зим ским 
ме се ци ма, али их у про се ку бу де 

око 400 на ме сеч ном ни воу. Ве-
ћи на ко ри сни ка се ин те ре су је 
за пи та ња из обла сти со ци јал не 
за шти те, нај ви ше за сме штај у 
дом и по моћ у ку ћи, за тим сле де 
пи та ња из обла сти здрав стве не 
за шти те и оста ла. Све че шће се 
ја вља ју и ко ри сни ци ко ји су уса-
мље ни и са мо же ле са не ким да 

по при ча ју, ка жу у Ин фор ма тив-
ном цен тру.

По ред то га, у окви ру Ин фо
цен тра по сто ји и Са ве то ва ли-
ште где се че тврт ком од 10 до 15
ча со ва пу тем те ле фо на или не-
по сред но мо гу до би ти ин фор-
ма ци је и са ве ти, или од слу ша ти
не ко од пре да ва ња ко је др же

прав ни ци, пси хо ло зи, ле ка ри
и ди је те ти ча ри Ге рон то ло шког
цен тра или дру ги струч ња ци.
Сва ког пр вог че тврт ка у ме се-
цу ста ри ји ма је на рас по ла га њу
бес плат но прав но са ве то ва ли-
ште, сва ког дру гог пси хо ло шко
са ве то ва ли ште, сва ког тре ћег
че тврт ка мо гу до би ти ле кар ске
са ве те, док је сва ки че твр ти че-
твр так у ме се цу ре зер ви сан за
са ве то ва ли ште о ис хра ни.

У Ин фо цен тру ка жу да је, што
се ти че Са ве то ва ли шта, сва ка
област ве о ма атрак тив на за њи-
хо ве ко ри сни ке јер би ра ју те ме
ко је их ин те ре су ју и пред ста-
вља ју их та ко да им бу де за ни-
мљи во, па по сто ји ве ће ин те ре-
со ва ње не го што про стор Са ве-
то ва ли шта мо же да при ми. Нај-
ве ћа за ин те ре со ва ност је ипак
за Пси хо ло шко са ве то ва ли ште
и Са ве то ва ли ште о ис хра ни.

О нео п ход но сти ова квих цен-
та ра на ме ње них ста ри ји ма су-
ви шно је го во ри ти, а по да так да
је у то ку две го ди не ра да услу ге
Ин фор ма тив ног цен тра за ста-
ри је по тра жи ло ви ше од осам и
по хи ља да ко ри сни ка по ка зу је
да је он ви ше не го ис пу нио сво-
ју свр ху. В. Ка дић

На не дав но одр жа ној сед ни ци Из вр шног од бо ра Са ве за 
пен зи о не ра Вој во ди не при хва ће на је Ин фор ма ци ја о рас-
по де ли сред ста ва за ре ха би ли та ци ју и опо ра вак пен зи о-
не ра у 2013. го ди ни, а по твр ђе на је и Од лу ка о рас по де ли 
сред ста ва по Фи нан сиј ском пла ну Са ве за за 2013. го ди ну.

Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не, ин фор ми сао је чла но ве ИО о до пу ни Ини ци ја ти ве за 
по кре та ње по ступ ка за оце ну устав но сти чла на 21 За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко на о бу џет ском си сте му Устав ном 
су ду Ср би је, ко јим се, по ми шље њу чла но ва СПВ, на ру ша ва 
еко ном ска си гур ност и со ци јал ни по ло жај пен зи о не ра.

На сед ни ци је од лу че но и да се Спо ра зум о са рад њи оп-
штин ског, град ског и гран ског удру же ња пен зи о не ра са 
дру гим пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма до ста ви као оглед-
ни при ме рак свим ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма, као кри те-
ри јум за при јем но вих чла но ва у Са вез.

Исто вре ме но је при хва ћен зах тев Град ског удру же ња 
свих пен зи о не ра Пан че ва за при јем у Са вез пен зи о не ра 
Вој во ди не. Д. Ко раћ

ДВЕ ГО ДИ НЕ РА ДА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ИН ФОР МА ТИВ НОГ ЦЕН ТРА ЗА СТА РИ ЈЕ

Ва жан за жи вот у тре ћем до бу

СЕД НИ ЦА ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кри те ри ју ми за при јем но вих чла но ва
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кроз Србију

Удру же ње пред у зе ћа за про фе си о нал нуУУре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо баУУса ин ва ли ди те том Ре пу бли ке Ср би је, уУУ
чи јих 38 чла ни ца ра ди око 2.400 за по сле них,
од то га 1.455 осо ба са ин ва ли ди те том, одр-
жа ло је 21. ју на у Ге рон то ло шком цен тру у
Но вом Са ду ре дов ну го ди шњу сед ни цу Скуп-
шти не. Осим пред став ни ка 34 пред у зе ћа,
сед ни ци су при су ство ва ли и го сти и по слов-
ни са рад ни ци: Та тја на При јић, ру ко во ди лац
Гру пе за за шти ту ОСИ у Сек то ру за за шти ту
ОСИ, и Ве ра Пе шут из Сек то ра за за по шља ва-
ње у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со-

ци јал не по ли ти ке, Ја сми на Ста нић, са вет ни ца
за област за по шља ва ња ОСИ у По кра јин ском
се кре та ри ја ту за при вре ду, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва, Ра до ји ца Свор цан
из Град ске упра ве гра да Бе о гра да и Ти хо мир
Ни ко лић, пред сед ник Скуп шти не ДЕС-а Но ви
Сад, од бор ник и пред сед ник Град ског од бо ра
ПУПС-а у Но вом Са ду.

На Скуп шти ни се го во ри ло о то ме шта је
УИПС ура дио у прет ход ном пе ри о ду, али је
зна ча јан про стор оста вљен и пред у зе ћи ма
да из не су по је ди нач не про бле ме. Ис так ну-
то је да је у по след њих де сет го ди на уоч љив
ве ли ки по зи ти ван по мак у ра ду ових пред-
у зе ћа – нај ви ше у обла сти про фе си о нал не
ре ха би ли та ци је ОСИ, што је до брим де лом
ре зул тат ула га ња др жа ве у њих, па се она
све ви ше и окре ћу ка тој сфе ри свог де ло ва-
ња. Чла ни це УИПС-а сво ју шан су за ве ће за-
по шља ва ње ОСИ, као и за по ве ћа ње оби ма
по сла и ве ће упо шља ва ње сво јих ка па ци те-

та ви де и кроз си стем јав них на бав ки та ко
што би др жа ва, кроз при ме ну чла на 8 За ко-
на о јав ним на бав ка ма – ко ји го во ри о ре-
зер ви са ним јав ним на бав ка ма, део сво јих
јав них на бав ки на од ре ђе ни на чин у на ред-
ном пе ри о ду усме ри ла на ова пред у зе ћа.

На Скуп шти ни су се чу ле и по хва ле упу-
ће не Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, из ме ђу оста лог и због
то га што је За ко ном о из ме на ма и до пу на ма
За ко на о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји
и за по шља ва њу ОСИ од 16. апри ла ква ли-
тет ни је не го у прет ход ним ре ше њи ма ре гу-

ли са на област ре фун да ци ја за ра да за осо бе
са ин ва ли ди те том.

– По прет ход ном за кон ском ре ше њу, део
на ших пред у зе ћа ко ја су се на шла у те шко-
ћа ма и ни су ре дов но ис пла ћи ва ла за ра де,
ни је из тог раз ло га до би јао ни ре фун да ци-
је за ра да за сво је за по сле не ОСИ, па им је
то до дат но оте жа ва ло по сло ва ње. По том
пи та њу оства ри ли смо од лич ну са рад њу
са Ми ни стар ством и ус пе ли смо да се до го-
во ри мо да ре фун да ци ја у из ме на ма За ко на
до би је ка рак тер суб вен ци је за за ра де ОСИ,
те ће на тај на чин сред ства ре дов но при-
сти за ти на ра чун пред у зе ћа. По себ но нас је
об ра до ва ло што је тај из нос и по ве ћан. На-
и ме, суб вен ци ја са да из но си 75 од сто укуп-
них тро шко ва за ра де за по сле них ОСИ – са
при па да ју ћим до при но си ма за оба ве зно
со ци јал но оси гу ра ње, али не ви ше од из-
но са ми ни мал не за ра де утвр ђе не у скла ду
са про пи си ма о ра ду – бли же је об ја сни ла

по вољ ни је за кон ско ре ше ње Мир ја на Пан-
те лић, се кре тар УИПС-а.

Ве ра Пе шут из Ми ни стар ства ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке из ве сти ла
је о ди на ми ци ре а ли за ци је Јав ног по зи ва за
до де лу бес по врат них сред ста ва за по бољ-
ша ње усло ва ра да у пред у зе ћи ма за про фе-
си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
осо ба са ин ва ли ди те том у 2013. го ди ни. Она
је том при ли ком на ја ви ла да ће се од лу ка о
рас по де ли фон да од укуп но 470 ми ли о на
ди на ра из дво је них за ову на ме ну до не ти у
ју лу ове го ди не.

С дру ге стра не, Та тја на При јић је на го ве-
сти ла да ће ова пред у зе ћа има ти сво је ме сто
и у За ко ну о со ци јал ном пред у зет ни штву,
по што је уоче на њи хо ва зна чај на уло га у за-
по шља ва њу, али и у про фе си о нал ној ре ха-
би ли та ци ји ОСИ. При јић је по зва ла чла ни це
УИПС-а да се на том пла ну по ве жу и са ло-
кал ним са мо у пра ва ма, ре сор ним ми ни стар-
ством, уста но ва ма со ци јал не за шти те и они-
ма ко је се ба ве про бле ми ма осо ба са ин ва ли-
ди те том, син ди ка ти ма итд. Бран ко Ве љо вић,
пред сед ник Управ ног од бо ра УИПС-а, ре као
је да су пред у зе ћа у са ста ву овог удру же ња
про фит на, али са на гла ше ном со ци јал ном
од го вор но шћу, и као та ква она мо гу би ти
ма ти ца со ци јал ног пред у зет ни штва.

На кра ју ску па Дра ги ша Мар ко вић, пред-
сед ник Скуп шти не УИПС-а, до де лио је го ди-
шње на гра де и при зна ња ове ор га ни за ци је
нај бо љи ма у прет ход ном пе ри о ду.

М. Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА ЗА ПРО ФЕ СИ О НАЛ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ
И ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Ма ти ца со ци јал ног 
пред у зет ни штва
У ју лу рас по де ла 470 ми ли о на ди на ра бес по врат них сред ста ва за по бољ ша ње усло ва ра да
у пред у зе ћи ма за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње ОСИ

РРРукокововодсд тво оооо о оо ооооооооооооооооо  УИУИПСПС-а-а н на а СкСкупу шттштттининнии

 Признање 

Ве ри Пе шут
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Три де сет за дру га ра из свр љи шке оп шти-
не удру жи ло је свој ка пи тал и на осни-
вач кој Скуп шти ни, 7. ју на, фор ми ра ло

за дру гу „Свр љи жан ка“. Скуп шти ну во ћа ра,
пче ла ра и сто ча ра во ди ће Са ша Ра шић, ин-
же њер по љо при вре де, а ме сто ди рек то ра
при па ло је Мар ку Мла де но ви ћу, ди пло ми-
ра ном еко но ми сти, ина че ак ту ел ном по моћ-
ни ку пред сед ни ка оп шти не Свр љиг.

Мла де но вић ис ти че да је циљ удру жи-
ва ња за дру га ра ја сан: за дру га ће би ти но-
си лац раз во ја агра ра на ло кал ном ни воу,
јер је и стра те шко опре де ље ње оп шти не
по љо при вре да, уз еко ном ско осна жи ва ње
ин ди ви ду ал них про из во ђа ча. Струч на по-
моћ је нео п ход на у свим фа за ма − од са ме
про из вод ње па до пла сма на про из во да, а
ту је и апли ци ра ње код ра зних ин сти ту ци ја
за раз ли чи та под сти цај на сред ства у за дру-
гар ству. Удру же ње пру жа и мо гућ ност да се
пра те све но ви не у ра ду и раз во ју за дру гар-
ства у Ср би ји.

Пу ну по др шку за дру га ри ма да ли су ло-
кал на са мо у пра ва и За дру жни са вез Ср би је.
Ми ли ја Ми ле тић, пред сед ник оп шти не Свр-

љиг, та ко ђе на гла ша ва да без за дру гар ства
не ма раз во ја по љо при вре де у овом кра ју
са 2.400 ре ги стро ва них по љо при вред них
га здин ста ва. По ред еду ка ци је и на бав ке ре-
про ма те ри ја ла за за дру га ре, „Свр љи жан ка“
ће уче ство ва ти у про јек ти ма као парт нер
оп шти не и мо ћи ће да ко ри сти сред ства из
пред при ступ них фон до ва Европ ске уни је.

Осни вач кој скуп шти ни „Свр љи жан ке“
при су ство вао је и Ни ко ла Ми ха и ло вић,
пред сед ник За дру жног са ве за Ср би је, ко ји
је ис та као да без је дин ства и уза јам не по-
др шке не ма ни за дру ге и за дру га ра. У том
сми слу, но во фор ми ра ној за дру зи у Свр љи-
гу Ми ха и ло вић је обе ћао по моћ За дру жног
са ве за Ср би је. С. Ђор ђе вић

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ИЗ СВР ЉИ ГА ОСНО ВА ЛИ ЗА ДРУ ГУ

„Свр љи жан ка” − но си лац 
раз во ја

У окви ру Про гра ма пре ко гра нич не са рад-
ње из ме ђу Ср би је и Бо сне и Хер це го ви не,
на под руч ју Зла ти бор ског окру га ор га ни зо-
ван је ве ли ки број успе шних ак тив но сти. Та-
ква је и ак ци ја „Ус по ста вља ње си сте ма при-
мар не се лек ци је от па да у шко ла ма Ужи ца и
Ту зле“ ко ја ће тра ја ти 15 ме се ци.

Про је кат, чи ји је сло ган „Од го вор ни да-
нас – одр жи ви су тра“, тре ба да до при не се
уна пре ђе њу жи вот не сре ди не у пре ко гра-
нич ном под руч ју Ср би је и Бо сне и Хер це-
го ви не. Вред ност про јек та је пре ко 317.000
евра, а у ње му уче ству је по 14 шко ла из
Ужи ца и Ту зле. По др шка је сти гла од ре сор-
них ми ни стар ста ва Ре пу бли ке Ср би је и ИПА
фон да Европ ске уни је.

У са рад њи са ужич ком Ре ги о нал ном раз-
вој ном аген ци јом „Зла ти бор“ и Удру же њем
на став ни ка „Оп ста нак“ и ту злан ским Цен-
тром за еко ло ги ју и енер ги ју, про је кат ре-

а ли зу ју ко му нал на пред у зе ћа Ре ги о нал ни
цен тар за упра вља ње от па дом „Ду бо ко“ у
Ужи цу и ЈКП „Ко му на лац“ у Ту зли.

Циљ про јек та је до при нос уна пре ђе њу
жи вот не сре ди не у пре ко гра нич ном под-
руч ју ја ча њем ин фра струк тур них, тех нич-
ких и ка дров ских ка па ци те та за при мар ну
се лек ци ју от па да на те ри то ри ји Ужи ца и Ту-
зле, и ус по ста вља ње пре ко гра нич не са рад-
ње ме ђу уче ни ци ма, шко ла ма, ко му нал ним
пред у зе ћи ма и ло кал ним са мо у пра ва ма.

М. Па вло вић

УЖИ ЦЕ – ТУ ЗЛА

Ко рист
од от па да

ПР ВИ РОМ СКИ ЦЕН ТАР
ЗА РЕ ЦИ КЛА ЖУ У СР БИ ЈИ

Са ку пља чи
уско ро
и пре ра ђи ва чи

Ини ци ја ти ву Фе де ра ци је Ро ма Ср би-
је да се у не ко ли ко гра до ва отво ре цен-
три за ре ци кла жу ко ји ће за по шља ва ти
при пад ни ке те за јед ни це по мо гла је др-
жа ва, а у овај про је кат већ се укљу чу ју
и ло кал не са мо у пра ве у сре ди на ма где
ће он би ти ре а ли зо ван.

У Ки кин ди ће овог ле та би ти ус по ста-
вљен та кав Цен тар за ре ци кла жу, пр ви
у Ср би ји, за хва љу ју ћи ки кинд ској оп-
шти ни ко ја је за ту на ме ну усту пи ла је-
дан део не ка да шње ка сар не. У по чет ку
ће у Цен тру би ти за по сле но два де се так
Ро ма, а они ће по ред са ку пља ња уско-
ро и пре ра ђи ва ти пла стич ну и ПЕТ ам-
ба ла жу. С. За ви шић
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здрав живот

Ми ри си ба ште и ли пеМи ри си ба ште и ли пе
Дин ста на бо ра ни ја

Са стој ци: 500 г бо ра ни је, 2 па ра дај за, 1
ти кви ца, цр ни лук, 2-3 че на бе лог лу ка, лист
пер шу на и бо сиљ ка, уље, со, би бер.

На чин при пре ме: бо ра ни ју очи сти ти,
опра ти и пре по ло ви ти. На уљу из дин ста ти
исец кан цр ни лук. Па ра дајз и ти кви цу опра-
ти, очи сти ти и исец ка ти на коц ки це, бе ли
лук сит но исец ка ти, и све то до да ти из дин-
ста ном цр ном лу ку. Дин ста ти још не ко ли-
ко ми ну та да пу сти сок. До да ти бо ра ни ју и
под ли ти са ма ло то пле во де. Дин ста ти 30-ак

ми ну та, док бо ра ни  ја не омек ша. До да ти со,
би бер, сец ка ни лист пер шу на и бо сиљ ка.

На по ме на: ова ко дин ста на бо ра ни ја се
мо же и за пе ћи ако се пре ба ци у од го ва ра-
ју ћи суд и пре ли је са 2-3 ја је та уму ће на са
ча шом па вла ке или јо гур та. Пе ћи око 15 ми-
ну та у рер ни за гре ја ној на 200 степени да
ле по по ру ме ни.

Кру то ни од 
ста рог хле ба

Са стој ци: 2-3 пар че та ста рог хле ба, чен
бе лог лу ка, гран чи ца за чин ског би ља – пер-
шун, бо си љак, на на, ма сли но во уље.

На чин при пре ме: хлеб исе ћи на коц ки це
око 1 цм. На уљу крат ко про пр жи ти круп но
исе чен бе ли лук и гран чи цу за чин ског би ља.
Из ва ди ти из ти га ња. Уба ци ти коц ки це хле ба,
не пре ста но ме ша ју ћи да се до бро об ло же
уљем и да до би ју злат ну бо ју и по ста ну хр-
ска ве. При пре ми ти ку хињ ски па пир на ко ји
тре ба из ва ди ти хлеб да би упио ви шак уља.

При лог од ти кви ца
Са стој ци: 3 ти кви це, 3 па ра дај за, цр ни лук,

два че на бе лог лу ка, шо ља гу стог со ка па ра дај-
за, лист пер шу на и бо сиљ ка, со, би бер, наврх
ка ши чи це ше ће ра, 2 ка ши ке гу сти на, уље.

На чин при пре ме: цр ни и бе ли лук очи-
сти ти и сит но исец ка ти и про пр жи ти на уљу.
Ољу шти ти ти кви це и исе ћи их на коц ке, као
и па ра дајз, и све до да ти лу ку. Сма њи ти тем пе-
ра ту ру и дин ста ти 10-ак ми ну та. До да ти по ла
со ка па ра дај за и ма ло ше ће ра и дин ста ти још
10-15 ми ну та. У остат ку со ка раз му ти ти гу стин
или бра шно и до да ти га уз ме ша ње. Пу сти ти да
крч ка пар ми ну та, па до да ти по уку су со, би бер
и сит но исец кан лист пер шу на и бо сиљ ка.

Са ла та од бо ра ни је
Са стој ци: 1 кг зе ле не бо ра ни је, 3 че на бе-

лог лу ка, лист пер шу на, со, би бер, уље, сок
од ли му на.

На чин при пре ме: бо ра ни ју опра ти, од се-
ћи кра је ве, исе ћи на ма ње де ло ве и ску ва ти
у од го ва ра ју ћој ко ли чи ни во де. Ску ва ну бо-

ра ни ју изручити у цедаљку и пре ли ти мла зом
хлад не во де, а за тим ста ви ти у чи ни ју за са ла-
ту. До да ти сит но сец кан бе ли лук и пер шун,
со, би бер, уље и сок од ли му на. Ла га но из ме-
ша ти и оста ви ти у фри жи дер до слу же ња.

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

Ле ко ви то би ље
Ли па

У на шим кра је ви ма ра сте не ко ли ко вр-
ста ли пе: сре бр на, ве ли ко ли сна, сит но ли-
сна. Ли па је ли сто пад но др во са ве ли ком
и гу стом кро шњом, мо же да оп ста не де-
це ни ја ма, чак ве ко ви ма. Цве та кра јем ма-
ја и по чет ком ју на, при јат ног је ми ри са.

Цвет ли пе се бе ре чим поч не да се отва-
ра, од но сно цве та. Бе ре се у ју тар њим са-
ти ма чим про ђе ро са, а пре ја ког сун ца. У 
цве ту има ви та ми на Це и та ни на. Нај че шће
се ко ри сти за спра вља ње ча ја про тив гр-
че ва, про тив пре ко мер ног зно је ња, за опу-
шта ње, про тив ка шља, пре хла де. Цве то ви се су ше у хла ду, на про зрач ном ме сту где има 
стру ја ња ва зду ха. Ве о ма је по пу ла ран и здрав и ли пов мед.

По ред цве та ли пе ко ри сти се и ко ра, и то њен уну тра шњи део, на ро чи то код про-
бле ма са је тром, ка ме ном у жу чи и на ди ма њем, јер де лу је као бла ги ко ле ре тик, од но-
сно ути че на об на вља ње је тре.

Чај од ко ре ли пе: 40 г ко ре сит но исец ка ти и ку ва ти у ли тру во де, док не уври до по ла. Пи-
ти две шо ље на дан. Чај од цве та ли пе: ка ши ку осу ше них цве то ва пре ли ти шо љом ки пу ће 
во де. По кло пи ти и оста ви ти пет ми ну та. Про це ди ти и по же љи за сла ди ти ме дом од ли пе.

Пље ска ви це од ти кви ца
Са стој ци: 2-3 ти кви це, 2-3 јајета, 150 г твр-

ђег бе лог си ра, ре жањ сла ни не, чен бе лог 
лу ка, пер шу нов лист, би бер, ма ло со ли, 1 дл 
јо гур та, бра шна по по тре би, по ла пра шка за 
пе ци во, уље за пр же ње.

На чин при пре ме: ти кви це ољу шти ти и из-
рен да ти. Ма ло их по со ли ти и оста ви ти пар 
ми ну та, а за тим оце ди ти ру ка ма и пре ба ци ти 
у дру гу по су ду. Умутити јаја, сир усит ни ти, сла-
ни ну исе ћи на сит не коц ки це, пер шу нов лист 
и бе ли лук сит но исец ка ти. Све то, као и оста-
ле са стој ке, до да ти ти кви ца ма. Бра шна до да ти 
то ли ко да бу де до вољ но гу сто да се ва ди ка ши ком и све сје ди ни ти да бу де ком пакт на 
ма са. За гре ја ти уље, ка ши ком ва ди ти пље ска ви це и пр жи ти на вре лом уљу, с јед не и 
дру ге стра не, да по ста ну зла тно жу те. За окре та ње пље ска ви ца ко ри сти ти ка ши ку за 
окре та ње или ви љу шку.

На по ме на: ове пље ска ви це уз са ла ту мо гу би ти ла ган оброк.
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Уба ци ва ње го то вих обје ка та
Па ле та Sha pes са сто ји се из ико ни ца ко је пред ста-

вља ју раз не об ли ке ко је мо же мо да уба ци мо у текст. 
Стре ли це, обла ци и зве зде увек мо гу на ћи ши ро ку 
при ме ну у до ку мен ти ма ко је ра ди мо. Ка да клик не мо 
на до њу стре ли цу па ле те Sha pes, по ја ви ће се про-
зор ко ји се са сто ји из га ле ри је сле де ћих на сло ва:

Га ле ри ја Име Ко ри сти се за:

Re cently Used Sha pe нај че шће ко ри шће ни об-
ли ци;

Li nes  ли ни је;
Ba sic Sha pes  основ ни об ли ци;

Block Ar rows  стре ли це;

Flow chart  блок ди ја гра ми;

Cal lo uts  обла чи ћи;

Stars and Ban ners  зве зде и ба не ри.

По сту пак уба ци ва ња го то вих обје ка та је:
1. клик не мо на ико ну Sha pes;
2. иза бе ре мо обје кат ко ји же ли мо да уба ци мо у текст;
3. кур сор ми ша (кр стић) до ве де мо на ме сто у тек сту где же ли мо 

да уба ци мо обје кат;
4. др жа њем ле вог та сте ра и по вла че њем ми ша при ка зу је мо обје-

кат на же ље ној по зи ци ји.
Ка да клик не мо (мар ки ра мо) обје кат на на слов ној ли ни ји, по ја ви-

ће се Dra wing To ols ко ји се са сто ји из оп ци је For mat.

Оп ци ја For mat

Ко ри сти мо је за фор ма ти ра ње уба че них об ли ка. Са сто ји се из па-
ле та:

1. Pa le ta In sert Sha pes – ко ри сти мо је за уба ци ва ње го то вих об-
ли ка (In sert Sha pes), про ме ну уба че них об ли ка (Edit Sha pe) и уба-
ци ва ње текст бок са (Text Box);

2. Pa le ta Sha pe Styles – ко ри сти мо је за про ме ну сти ла и бо је сти-
ла при ка зи ва ња по за ди не об ли ка (Sha pe Styles), бо је ње по за ди не 
об ли ка (Sha pe Fill), од ре ђи ва ње бо је, ши ри не и сти ла ли ни је иви ца 
об ли ка (Sha pe Outli ne), као и за про ме ну об ли ка (Chan ge sha pe);

3. Sha dow Eff  ects – при ме на ви зу ел них ефе ка та (по ста вља ње и 
по ме ра ње сен ке, ре флек си ја…);

4. 3-D Eff  ects – при ме на ви зу ел них 3-Д ефе ка та;
5. Pa le ta Ar ran ge – ак ти ви ра се ка да има мо ви ше од јед ног објек-

та и ко ри сти мо је за по ста вља ње објек та на же ље ну по зи ци ју у тек-
сту (Po si tion), по ста вља ње објек та на раз не по зи ци је у тек сту (Wrap 

Text), по ста вља ње се лек то ва ног објек та ис пред свих оста лих обје ка-
та (Bring For ward), по ста вља ње се лек то ва ног објек та иза свих оста-
лих обје ка та (Send Bac kward), по рав на ње иви ца ви ше се лек то ва них 
обје ка та (Align), гру пи са ње обје ка та та ко да се они мо гу по сма тра ти 
као је дан (Gro up) и ро ти ра ње се лек то ва ног објек та (Ro ta te);

6. Pa le ta Si ze – ко ри сти мо је за по де ша ва ње ви си не (Sha pe He-

ight) и ши ри не (Sha pe Width) об ли ка.

Уба ци ва ње 
Smar tArt гра фи ке

Smar tArt гра фи ку ко ри сти мо 
да би смо илу стро ва ли про це се 
хи је рар хи је. По сту пак за уба ци-
ва ње Smar tArt гра фи ке је:

1. кур сор ми ша до ве де мо на 
по зи ци ју где же ли мо да уба ци-
мо гра фи ку;

2. клик не мо на ико ну Smar tArt;
3. клик не мо на же ље ну 

SmartArt гра фи ку;
4. клик не мо на дуг ме OK.
Ка да клик не мо (мар ки ра мо) Smar tArt гра фи ку, на на слов ној ли-

ни ји по ја ви ће се:
1. Or ga ni za tion Chart To ols ко ји се са сто ји из оп ци је For mat за

ди ја грам Or ga ni za tion Chart;

2. Di a gram To ols ко ји се са сто је из оп ци је For mat за ди ја гра ме
Cycle, Ra dial, Pyra mid, Venn и Tar get.

Оп ци ја For mat

Ко ри сти мо је за ди зај ни ра ње Smar tArt гра фи ке. Са сто ји се из
сле де ћих па ле та:

1. Pa le ta Layout – ко ри сти мо је за до да ва ње об ли ка истог сти-
ла Smar tArt гра фи ци у за ви сно сти од иза бра не гра фи ке – про ме ну
при ка за гра не ни жег ни воа за се лек то ва ни об лик, по ве ћа ње ни воа
у хи је рар хи ји се лек то ва ног об ли ка, сма ње ње ни воа у хи је рар хи-
ји се лек то ва ног об ли ка, про ме ну сме ра об ли ку Smar tArt гра фи ке
уде сно или уле во итд.;

2. Pa le ta Styles – ко ри сти мо је за из бор сти ла ко ји же ли мо да до-
да мо од ре ђе ној ка те го ри ји Smar tArt гра фи ке из га ле ри је сти ло ва
(Di a gram Styles), из бор бо је по за ди не мар ки ра них де ло ва гра фи ке
(Sha pe Fill), из бор сти ла, де бљи не и бо је окви ра мар ки ра них де ло-
ва гра фи ке (Sha pe Outli ne), као и за про ме ну вр сте Smar tArt гра-
фи ке (Chan ge To);

3. Sha dow Eff  ects – при ме на ви зу ел них ефе ка та на Smar tArt гра-
фи ку (по ста вља ње и по ме ра ње сен ке, ре флек си ја…);

4. 3-D Eff  ects – при ме на ви зу ел них 3-Д ефе ка та на Smar tArt гра-
фи ку;

5. Pa le ta Ar ran ge – ак ти ви ра се ка да има мо ви ше од јед ног објек-
та и ко ри сти мо је за по ста вља ње објек та на же ље ну по зи ци ју у
тек сту (Po si tion), по ста вља ње објек та на раз не по зи ци је у тек сту
(Wrap Text), по ста вља ње се лек то ва ног објек та ис пред свих оста-
лих обје ка та (Bring For ward), по ста вља ње се лек то ва ног објек та
иза свих оста лих обје ка та (Send Bac kward), по рав на ње иви ца ви-
ше се лек то ва них обје ка та (Align) и гру пи са ње обје ка та та ко да се
они мо гу по сма тра ти као је дан (Gro up);

6. Pa le ta Si ze – ко ри сти мо је за по де ша ва ње ви си не (He ight) и
ши ри не (Width) Smar tArt гра фи ка.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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кроз Србијукроз Србију

Скуп шти ни СИР Вој во ди не, одр жа ној
не дав но на Ан дре вљу, по ред пред-
сед ни ка оп штин ских ор га ни за ци ја

ин ва ли да ра да из По кра ји не при су ство ва-
ли су и го сти, Сло бо дан Гам бер, по моћ ник
ди рек то ра По кра јин ског фон да ПИО, Бо жи-

дар Це кић, пред сед ник СИР Ср би је, Стан ко
Ним че вић, пот пред сед ник СИР Ср би је и
пред сед ник ООИР Су бо ти ца, Ми лан Не на-
дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не, и Не ђа Рад ми ло вић, по ча сни члан
СИР Вој во ди не.

Пред сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да Вој-
во ди не, Ста на Сви ла ров, по здра вља ју ћи
чла но ве и го сте ис та кла је до бру са рад њу
Са ве за са По кра јин ским фон дом ПИО, са
Са ве зом пен зи о не ра Вој во ди не, као и са
Са ве зом са мо стал них син ди ка та Вој во ди не,

са ко ји ма са ра ђу је на за шти ти ин те ре са ин-
ва ли да ра да ко ји су у рад ном од но су.

Бо жи дар Це кић је го во рио о до број са-
рад њи два са ве за ин ва ли да ра да, о ну жно-
сти пла ни ра ња про је ка та као глав них из во-
ра фи нан си ра ња ак тив но сти ор га ни за ци ја,

о по тре би да се по мог не со ци јал но нај у гро-
же ни јим чла но ви ма, као и о свом лич ном
ан га жо ва њу при ли ком пред ла га ња из ме на
и до пу на За ко на о ра ду, За ко на о здрав стве-
ној за шти ти и За ко на о ре ха би ли та ци ји и за-
по шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те том.

Ми лан Не на дић из СПВ је го во рио о уна-
пре ђе њу са рад ње два са ве за, по го то во на
по бољ ша њу по ло жа ја ин ва лид ских пен зи-
о не ра, док је Стан ко Ним че вић, из ла жу ћи
о за по шља ва њу ин ва ли да ра да, као до бар
при мер ис та као Су бо ти цу.

На Скуп шти ни су усво је ни Из ве штај о ра-
ду и Из ве штај о фи нан сиј ско-ма те ри јал ном
по сло ва њу Са ве за за 2012, као и Фи нан сиј-
ски план и Про грам и План ра да СИР Вој во-
ди не за ову го ди ну.

На сед ни ци на Ан дре вљу се, из ме ђу оста-
лог, мо гло чу ти да је је дан од нај ве ћих про-
бле ма са ко јим се су о ча ва ју пред сед ни ци
ОО ин ва ли да ра да на те ре ну те жак по ло жај
чла но ва са де ли мич ном ин ва лид ском пен-
зи јом, ко јих је у Вој во ди ни го то во 8.000, и да
се мо ра на ста ви ти са зах те ви ма пре ма за ко-
но дав цу да се они из јед на че са оста лим ин-
ва ли ди ма ра да.

За кљу чу ју ћи сед ни цу Скуп шти не, Ста на
Сви ла ров је на гла си ла да ће се на ста ви ти са
пра ће њем при ме не За ко на о ре ха би ли та-
ци ји и за по шља ва њу ОСИ, као и са ак тив но-
сти ма на ре ша ва њу ста ту са ин ва ли да ра да
са де ли мич ном ин ва лид ском пен зи јом. Она
је под се ти ла да ће се и ове го ди не обе ле жи-
ти 3. де цем бар – Ме ђу на род ни дан осо ба са
ин ва ли ди те том и на ја ви ла одр жа ва ње пла-
ни ра не лет ње ли ков не ко ло ни је.

Дра ган Ко раћ

Број ним ра зно вр сним ак тив но сти ма, 
Ро ми по же шке оп шти не скре ну ли су на 
се бе па жњу и ши ре јав но сти. По мно-
гим ак ци ја ма убра ја ју их у нај ак тив ни је 
у ужич ком кра ју, а глав ни за да так свих 
тих ак тив но сти је да се при пад ни ци ове 
на ци о нал не ма њи не укљу че у дру штве-
ни жи вот сре ди не у ко јој жи ве. Мла ди су 
по кре тач ка сна га, али у нај ве ћем бро ју 
ак ци ја уче ству ју и ста ри ји да би лак ше 

оства ри ли сво ја пра ва у оп штин ској са-
мо у пра ви.

Ве о ма успе шно ра де на здрав стве ном
про све ћи ва њу и на обра зо ва њу, али не
за бо ра вља ју ни ак ци је из обла сти кул-
ту ре и за ба ве. По же шки Ро ми тра ди ци о-
нал но има ју то ком го ди не ви ше зна чај них
да ту ма ко је до стој но и ре дов но обе ле жа-
ва ју. Нај ви ше њих обе ле жа ва Ни кољ дан,
за тим Ђур ђев дан, а зна ча јан је и „Ром ски

бал“, ко ји се од не дав но одр жа ва под на-
зи вом „Ве че до брог рас по ло же ња“.

Не над ма шна је ипак Би би ја, за јед нич-
ка сла ва свих Ро ма. Ове го ди не до ма ћи-
ни сла ве би ли су Дра ган Ва со вић Бе бе и 
ње гов син Вој кан, а сла ву је пре у зео но-
ви до ма ћин Бо бан Ва со вић ко ји ће сво ју 
го сто при мљи вост по ка за ти сле де ће го-
ди не. 

М. Па вло вић

ПО ЖЕ ГА

Ро ми ак тивни у ужичком крају

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Са рад њом до бо љег 
по ло жа ја
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Ско ро јед ну тре ћи ну
ста нов ни штва Ко-
сов ске Ми тро ви це

чи не пен зи о не ри. У гра ду
на Ибру, у се вер ном срп-
ском де лу Ко сов ске Ми-
тро ви це има 3.600 пен зи-
о не ра и они су нај стал ни-
ји жи те љи гра да, с об зи-
ром на то да од скром них
пен зи ја не мо гу се би ни
од мор да при у ште и не где
оду. Нај о ми ље ни је са ста-
ја ли ште ми тро вач ких пен-
зи о не ра је на Тр гу бра ће
Ми лић, у не по сред ној
бли зи ни глав ног град ског
мо ста на Ибру, где са уну-
чи ћи ма, уз шах, хра ње ње
го лу бо ва и дру же ње, про-
во де вре ме.

Пен зи о не ри у Ми тро-
ви ци не ма ју про стор за
за ба ву, осим скром не и до тра ја ле про сто-
ри је у оро ну лој згра ди из ме ђу Ко мер ци јал-
не бан ке и Тр га Шу ма ди је где им је ад ми ни-
стра ци ја. Све про сто ри је и објек ти ко је су
пен зи о не ри има ли оста ли су у ју жном де-
лу Ко сов ске Ми тро ви це. Са да су у ну жном

про сто ру оро ну ле згра де, а са мо 1.000 пен-
зи о не ра пла ћа ре дов но го ди шњу чла на ри-
ну од 200 ди на ра, те од тих скром них сред-
ста ва ма ло ко ме мо гу да по мог ну.

– Оп шти на нам је за 2012. го ди ну из дво-
ји ла 200.000 ди на ра, али и то је не до вољ но

да се не што ви ше учи ни
у по бољ ша њу стан дар да
нај ста ри јих. Има мо стал-
на обе ћа ња од њих да
ће нам ви ше по мо ћи али
све оста је на то ме – ка же
пред сед ник Удру же ња
пен зи о не ра СО Ко сов ска
Ми тро ви ца, Алек сан дар
Ба бин чев.

У скром ним и до тра ја-
лим про сто ри ја ма где се
оку пља ју пен зи о не ри је-
ди но је ве ли ка љу ба зност
и со ли дар ност до ју че-
ра шњих рад ни ка. Ад ми-
ни стра тив не и по сло ве
ра чу но вод ства у удру же-
њу во лон тер ски оба вља
Еми на Вла хо вић.

Ре дов ним чла но ви ма
про шле го ди не су обез-
бе ђе не на мир ни це, а 50

од сто од це не је аван си ра ло удру же ње.
То ком ове го ди не ор га ни зо ва на је на бав ка
су хо ме сна тих про из во да уз пла ћа ње у три
ме сеч не ра те. И по ред не до стат ка сред ста-
ва, удру же ње се тру ди да по мог не нај ви ше
што мо же. З. Вла шко вић

У Ге рон то ло шком цен тру
„Срем“ у Ру ми одр жа на је 15.
сли кар ска ко ло ни ја, на ко јој је
уче ство ва ло ше сна ест умет ни-
ка из овог ме ста и Срем ске Ми-
тро ви це. Ко ло ни ју под на зи вом
„Мај ско сун це“ рум ска уста но-
ва је ор га ни зо ва ла да би ста ра
ли ца ко ја у њој бо ра ве мо гла

да пра те ства ра ње умет нич ких
де ла.

Ге рон то ло шки цен тар је и
ово га пу та умет ни ци ма обез бе-
дио ма те ри јал за рад, а они су,
по тра ди ци ји, тој уста но ви по-
кло ни ли сли ке ко је ће кра си ти
ње не про сто ри је.

Д. Р.

ИЗ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА КО СОВ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

По треб ни бо љи усло ви

РУ МА

Сли ка ри у ГЦ „Срем”
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погледи

Ствар је са да ком пле ти ра на. Ле ко ви
тра же бо лест, бо ле сти тра же лек. Ова-
ко др Деј вид Кац из Ис тра жи вач ког

цен тра аме рич ког уни вер зи те та Јејл ко мен-
та ри ше за ни мљи ву ко ин ци ден ци ју и јед ну
од лу ку ко ја је не са мо у струч ним кру го ви-
ма, већ и у ши рој јав но сти САД, иза зва ла
жу стре и опреч не ре ак ци је.

У кон крет ном слу ча ју, има мо „бел вик”,
пре па рат про тив го ја зно сти ко ји се са
одо бре њем Аме рич ке упра ве за хра ну
и ле ко ве упра во по ја вио на тр жи шту, а у
исто вре ме до би ли смо и озва ни че ње бо-

ле сти. Го ја зност је као та ква ве ри фи ко ва-
на сре ди ном ју на, на го ди шњем са стан ку
Аме рич ке ме ди цин ске асо ци ја ци је (АМА)
у Чи ка гу.

Овај де кла ри са ни став нај у ти цај ни је и
нај ма сов ни је здрав стве не гру па ци је у Аме-
ри ци, ко ја оку пља ле ка ре и сту ден те ме ди-
ци не, а ба ви се прак тич ним и стра те шким
пи та њи ма здрав стве не де лат но сти, има ће,
по оп штем ми шље њу, да ле ко се жне по сле-

ди це на при ступ го ја зно сти. Ту са мо по се би
ни шта ни је спор но.

Циљ и је сте био да се до ђе до но вих спо-
зна ја у пре вен ци ји и ле че њу у си ту а ци ји ка-
да је 30 од сто Аме ри ка на ца го ја зно, а још
30 од сто има пре ко мер ну те жи ну. Да ли то,
ме ђу тим, зна чи да са да све њих тре ба про-
гла си ти за бо ле сни ке, по ста вља се пи та ње у
струч ним рас пра ва ма и на ин тер нет фо ру-
ми ма, по во дом од лу ке АМА.

На рав но да не, сви ће ре ћи, а ци ти ра ни
др Деј вид Кац у тек сту у ин тер нет ча со пи су
„Ха финг тон пост”, у овом по те зу ви ди ду гу

ру ку све моћ не фар ма ко ин ду стри је и ти ме
отво рен про стор за зло у по тре бе.

Дру гим ре чи ма, ако се не што про гла си за
бо лест, он да је ло гич но да мо ра да се по ну-
ди и лек. Го ја зност, пак, мо же да бу де ле ги-
тим но ме ди цин ско ста ње, а да ни је бо лест,
твр ди овај спе ци ја ли ста за пи та ња ис хра не
и да је сли ко ви то по ре ђе ње са да вље њем.

Као што и пот пу но здрав ор га ни зам, уко ли-
ко је пре ду го под во дом, без ки се о ни ка, тр пи

дра стич не, по жи вот опа сне по сле ди це и не
по сто је та бле те ко је у та квој си ту а ци ји мо-
гу да по мог ну, та ко и код го ја зно сти мо же мо
да го во ри мо о да вље њу у ка ло ри ја ма. Сто га,
мно го би де ло твор ни је би ло раз ми сли ти ка-
ко да се бро ко ли учи ни до ступ ни јим они ма
ко ји зна ју са мо за бр зу хра ну, уме сто што им
се олак ша ва при ступ фар ма ко ло шким или
хи рур шким ре ше њи ма, за кљу чу је Кац.

По ен та сва ка ко ни је у „та бле ти за ци ји” 
про бле ма. Су штин ски, од лу ка ле кар ског
удру же ња тре ба ло би да омо гу ћи из да шни-
је фи нан си ра ње ис тра жи вач ких про је ка-
та и но вих про до ра у ком плек сно пи та ње
узро ка ко ји су до ве ли до за па њу ју ћег про-
цен та љу ди пот пу но де фор ми са них ма сним
на сла га ма. Ма да нај ви дљи ви ји, естет ски
аспект ту до ла зи на кра ју при че.

Јер, чак и ако се не ги ра по став ка да пре ко-
мер ни ки ло гра ми не по сред но пред ста вља ју
бо лест, ни ко не мо же да оспо ри да су фак тор
ри зи ка за чи тав низ ди јаг но за и, сма тра се,
ди рект но или ин ди рект но у ве зи са на стан-
ком ви ше де се ти на ра зних обо ље ња (ди-
ја бе тес два, бо ле сти ср ца и крв них су до ва,
ор га на за ва ре ње, по ре ме ћај ме та бо ли зма,
де пре си ја, са мо су не ка од нај по зна ти јих).

Ду го се сма тра ло да је ви шак ки ло гра ма
ис кљу чи во лич ни про блем, плод не до стат-
ка во ље и са мо кон тро ле. Го ја зне осо бе су
би ле по го ђе не и осе ћа њем кри ви це, из-
ло же не под сме ху, обе ле же не. Сад се та кав
при ступ су штин ски ме ња.

Ста вља њем го ја зно сти у ра ван зва нич но
при зна те ме ди цин ске ка те го ри је, те осо бе
до би ја ју дру га чи ји, рав но прав ни ји трет-
ман, а ујед но би и ле ка ри тре ба ло да бу ду
под стак ну ти да се по дроб ни је ба ве те го-
ба ма ових па ци је на та. Ра чу на се, на и ме, да
ће до ћи до знат них по ма ка и уна пре ђе ња у
здрав стве ном оси гу ра њу и да ће се про ши-
ри ти број по кри ве них услу га. То се упра во
од но си на ну три ци о ни сте и срод не стру ке
ко је оси гу ра ње до сад ни је при зна ва ло.

А све ће то на кра ју кра је ва во ди ти пра вил-
ни јем усме ра ва њу сред ста ва и уште да ма има-
ју ћи у ви ду да тро шко ви за ле че ње ра зних бо-
ле сти ко је на ста ју као по сле ди ца го ја зно сти
го ди шње у САД пре ла зе 200 ми ли јар ди до-
ла ра. Про блем, да ка ко, ни је са мо аме рич ки. У 
све ту је да нас го ја зно 1,4 ми ли јар де љу ди.

У тој број ци уче ству је, сра змер но, и на ша
зе мља. Ср би ја спа да ме ђу по себ но угро же-
не зе мље, сто ји зва ни чан по да так. Ви ше од
по ло ви не од ра слих има про блем пре ко-
мер не ухра ње но сти, а чак пе ти на спа да у
ка те го ри ју го ја зних. Ка ква иро ни ја.

Д. Дра гић

КИ ЛО ГРА МИ КАО БО ЛЕСТ

Спор ни за ло га ји
Опреч на ре а го ва ња на но во
де фи ни са ње го ја зно сти 
од стра не Аме рич ке
ме ди цин ске асо ци ја ци је
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УФран цу ској је сре ди ном ју-УУна лан си ра на но ва ре фор-УУма пен зиј ског си сте ма, тре-УУ
ћа у по след ње две де це ни је. Ни је 
до шла као из не на ђе ње јер је већ 
ду го у на ја ви, а по све му су де ћи 
ви ше је ре зул тат спољ ног при ти-
ска не го уну тра шње при ну де.

Европ ска ко ми си ја и ми ни-
стри фи нан си ја Европ ске уни је 
већ одав но од Па ри за тра же да 
на ци о нал ни пен зиј ски си стем 
– ње гов део ко ји се од но си на 
пен зи је за по сле них у јав ном 
(др жав ном) сек то ру, пре у ре ди, 
ка ко због укуп не фи скал не ста-
бил но сти, та ко и због зја пе ће 
ру пе у том пен зиј ском фон ду 
ко ја ће пре ма са да шњим про-
ра чу ни ма до 2020. до сти ћи око 
20 ми ли јар ди евра.

Али са да шњи фран цу ски 
пред сед ник, со ци ја ли ста Фран-
соа Оланд, сма тра да ње го ва 
зе мља то тре ба да ре ша ва соп-
стве ним тем пом, а не да јој тем-
по „дик ти ра Бри сел“. Он си гур-
но зна да је про блем ве ћи не го 
што га пред ста вља сво јим би-
ра чи ма, а „игра ње на си гур но“ 
у пен зиј ској ре фор ми сва ка ко 
је је дан од на чи на да до не кле 
бар за у ста ви пад соп стве не по-
пу лар но сти због не ис пу ње ног 
глав ног обе ћа ња из пред из бор-
не кам па ње: да ће сма њи ти ве о-
ма ви со ку не за по сле ност.

Фран цу ска, дру га по сна зи 
еко но ми ја Европ ске уни је, већ 
ду го је у ста њу „плит ке“ ре це си-
је из ко је не успе ва да про на ђе 
из лаз, што сма њу је и њен ути цај 
у европ ским и свет ским по сло-
ви ма. Сма њи ва ње ме ђу на род не 
кон ку рент но сти је дру ги не же-
ље ни ре зул тат ова квог ста ња.

Ме ре ко је су на ја вље не као ре-
форм ске си гур но ће раз о ча ра ти 
чел ни ке у Бри се лу ко ји су тра жи-
ли ге не рал ни ре монт, а до би ли 
са мо пре прав ке, то ли ко ма ле да 
мно ги екс пер ти сма тра ју да уства-
ри и ни је реч о не кој ре фор ми.

Оланд је од ба цио пред ло ге 
да се, као и у ве ћи ни ЕУ зе ма-

ља, нај пре иде на по ве ћа ње 
ста ро сне гра ни це за пре ста нак 
ак тив ног ра да и од ла зак у пу ну 
пен зи ју. Она у Фран цу ској оста-
је на при лич но ни ској гра ни ци 
од 62 го ди не (док је ком ши је 
Нем ци, на при мер, по ме ра ју на 
67). Оланд ка же да је оно што је 
у том по гле ду 2010. про ме нио 
ње гов прет ход ник Ни ко ла Сар-
ко зи до вољ но.

Шта се ме ња? Они ко ји су ро-
ђе ни из ме ђу 1962. и 1966. мо ра-
ће за пу ну пен зи ју да оства ре 
рад ни стаж од 41,5 го ди на, а за 
оне ко ји су на свет до шли по сле 
1966, гра ни ца ће би ти 44. Али 
тек од 2025.

До при но си пен зиј ском фон-
ду ће се у на ред не че ти ри го ди-
не по ве ћа ва ти за сим бо лич них 
0,1 од сто по го ди ни. Не ће би ти 
ускла ђи ва ња ме то до ло ги је за 
из ра чу на ва ње пен зи ја за за по-
сле не у др жав ном сек то ру и оних 
ко ји ра де код при ват них по сло-

да ва ца. То је у Фран цу ској врућ
кром пир, јер се пр ви ма пен зи ја
од ре ђу је на осно ву про се ка за-
вр шних шест пла та, а дру гима је
осно ва про сек у по след њих 25
го ди на. Ви ше се, да кле, ис пла ти
би ти др жав ни на ме ште ник, бар
кад је о пен зи ји реч.

Оста ју и спе ци јал ни слу ча је ви
у ко ји ма не ко у пен зи ју мо же да
оде и са 52 го ди не. И у овом по-

гле ду Оланд сма тра да је Сар ко-
зи увео до вољ но огра ни че ња.

За ни мљи во је ипак да су са ми
Фран цу зи из гле да за ду бљи за-
хват. Ис тра жи ва ње јав ног мње-
ња спро ве де но у ма ју по ка за ло
је да је за „су штин ску ре фор му“
чак 64 од сто гра ђа на, ко ји при
том оце њу ју да је оно што пре-
д у зи ма вла да су ви ше спо ро.

Фра нцу ска је од Бри се ла ина-
че до би ла до дат них пет го ди на
да свој де фи цит све де на ЕУ стан-
дард од три од сто бру то дру-
штве ног про из во да (та по год-

ност да та је и Шпа ни ји, Пољ ској
и по след њих ме се ци фи скал но
та ко ђе за љу ља ној Сло ве ни ји).

За нај но ви ју ре фор му Оланд
тра жи са гла сност син ди ка та, увек
спрем них да штрај ку ју и де мон-
стри ра ју у од бра ну по сто је ћих
пен зиј ских пра ва, као и по сло да-
ва ца. На ја вио је, ме ђу тим, да њи-
хо ва ми шље ња не ће би ти оба-
ве зу ју ћа, већ ће са мо би ти узе та

у об зир. На црт но вог пен зиј ског
за ко на и јав на рас пра ва о ње му
на ја вљу ју се за сеп тем бар.

Фран цу ска еко но ми ја, чи ји је
укуп ни обим два би ли о на (хи-
ља да ми ли јар ди) евра, про шле
го ди не ни је оства ри ла ни ка кав
раст, а ове го ди не ће би ти у ми-
ну су за до ду ше ми ни мал них,
али као тренд ве о ма за бри-
ња ва ју ћих 0,1 од сто. Тре нут на
сто па не за по сле но сти је не што
из над 10 од сто, а ме ђу мла ди ма
без по сла је сва ки че твр ти.

М. Бе кин

ЈА СНИ ЈЕ КОН ТУ РЕ НО ВЕ ПЕН ЗИЈ СКЕ РЕ ФОР МЕ У ФРАН ЦУ СКОЈ

Игра ње на си гур но
На ја вље не про ме не ви ше ли че на конти ну и тет не го на за о крет, а оно што је но во 
по че ће да ва жи тек од 2025.
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У окви ру про јек та ме ђу ге не ра циј ске иУУпре ко гра нич не са рад ње и со ли дар но-УУсти „Дај ми ру ку“, чла но ви Удру же ња пен-У У
зи о не ра гра да Но вог Са да, за јед но са чла но ви-
ма КУД „Иси дор Ба јић“ и уче ни ци ма ОШ „Ко ста
Триф ко вић“, не дав но су по се ти ли Те ми швар
где су би ли го сти Са ве за Ср ба у Ру му ни ји.

Го сте из Но вог Са да при мио је Ог њан Кр-
стић, пред сед ник Са ве за Ср ба у овој су сед-
ној зе мљи, ко ји је из ра зио ве ли ко за до вољ-
ство ова квом са рад њом и ре као да се на да
да ће она по ста ти тра ди ционална.

Раз ме њу ју ћи сим бо лич не по кло не, Дра ги ца
Зе лен ба ба, се кре тар Удру же ња, за хва ли ла је на
го сто прим ству и пре не ла по зив пред сед ни ка
Удру же ња Мо ме Чо ла ко ви ћа да пред став ни ци
Ср ба из Ру му ни је на је сен по се те Но ви Сад.

То ком тро днев не по се те Ру му ни ји, Но во-
са ђа ни су об и шли кул тур не и исто риј ске
зна ме ни то сти Те ми шва ра, ме ђу њи ма и спо-
ме ни ке срп ске кул ту ре у овој зе мљи − Срп-
ску гим на зи ју, спо ме ник До си те ју Об ра до-
ви ћу, Срп ску са бор ну цр кву, Вла ди чан ски
двор, као и Срп ску чи та о ни цу у ко јој је би ста
Ми ло ша Цр њан ског. По се ти ли су, та ко ђе, и
Ча ков, род но ме сто До си те ја Об ра до ви ћа, у

ко ме су об и шли ло кал ну пра во слав ну цр кву
и из ло жбу на род них умо тво ри на, на кон че га
су се дру жи ли са Ср би ма из Ру му ни је уз за-
јед нич ки кул тур но-умет нич ки про грам.

Драм ска сек ци ја КУД-а пен зи о не ра из ве ла

је за до ма ћи не део свог ре пер то а ра, док су
но во сад ски основ ци глу ми ли и ре ци то ва ли.

Овај пре ко гра нич ни из лет пен зи о не ра
ис пра ти ла је и Ра дио те ле ви зи ја Вој во ди не.

Д. Ко раћ

ЧЛА НО ВИ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА ПО СЕ ТИ ЛИ ЗЕ МЉА КЕ 
У ТЕ МИ ШВА РУ

По че так ле пе са рад ње

Оп штин ско удру же ње пен зи-
о не ра Чо ка успе шно је 14. ју на
ор га ни зо ва ло, у На ци о нал ној
ку ћи „Бе ла ви ла“, про сла ву „Злат-
на свад ба“ за 70 брач них па ро ва
из ове оп шти не ко ји су про жи-
ве ли 50 и ви ше го ди на у срећ-
ној брач ној за јед ни ци. Пре ма
ре чи ма Ђу ре Ја и ћа, пред сед ни-
ка ОУП, по зив за уче шће на овој
ма ни фе ста ци ји био је отво рен
за све гра ђа не оп шти не Чо ка
ко ји су оства ри ли ова ко ду го ве-
чан и скла дан брак, без оба ве зе
да су чла но ви Удру же ња. Ја ић
је из ра зио за до вољ ство што су
ме ђу 200 уче сни ка про сла ве,
осим сла вље ни ка, би ли и дра ги
го сти: Мир ја на Мар ја нов, пред-
сед ни ца Скуп шти не оп шти не
Чо ка, Зо ран Јо ва нов, за ме ник
пред сед ни ка оп шти не, Јо ван
Му туц, шеф од бор нич ке гру пе
ПУПС-а у Скуп шти ни оп шти не

Чо ка, и Ра до ван Бо ља но вић, 
пред сед ник Оп штин ског удру-
же ња пен зи о не ра Сен та.

Ка ко ја вља Ми ле Чи кош из 
ОУП Чо ка, на кон бо га тог кул тур-
ног про гра ма и до де ле „злат них 
ди пло ма“ и скром них по кло на 

сла вље ни ци ма, за све уче сни ке 
и го сте би ла је при ре ђе на и све-
ча на ве че ра.

− Ми овом ма ни фе ста ци јом 
у ства ри про мо ви ше мо брач ну 
за јед ни цу и здрав на чин жи во-
та. Жи вот на ду го веч ност и ду го-

веч ност бра ко ва ве о ма су бли-
ске ка те го ри је, а ре цеп та за ту 
ду го веч ност не ма, не го је ва жна
љу бав и то ле ран ци ја − ис та као 
је на про сла ви Ђу ро Ја ић.

Ка ко је ма ни фе ста ци ја има-
ла по зи ти ван од јек у јав но сти, 
план је да она по ста не тра ди ци-
о нал на и да се ор га ни зу је сва ке 
го ди не. Ку ри о зи тет ово го ди-
шње про сла ве би ли су Бор ка 
Шан дор и ње го ва су пру га Илон-
ка из Чо ке ко ји су суд бо но сно 
„да“ из го во ри ли баш на тај дан, 
14. ју на, али пре по ла ве ка.

Ре а ли за ци ју овог до га ђа ја,
осим до ма ћи на, до на тор ски су 
по мо гли и Са вез пен зи о не ра 
Ср би је, Са вез пен зи о не ра Вој во-
ди не, ло кал на са мо у пра ва, СТУР 
На ци о нал на ку ћа „Бе ла ви ла“, 
„Се вер транс“ из Сен те и број на 
ма ла пред у зе ћа из Чо ке и Сен те.

М. Мек те ро вић

У ЧО КИ КО ЛЕК ТИВ НА „ЗЛАТ НА СВАД БА“

У сла ву брач не ду го веч но сти
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У ор га ни за ци ји Удру же ња гра ђа на „Ве-
ра, љу бав, на да“ и Ме шо ви то-ин клу зив ног
хо ра „Исон“ по чет ком ју на, у Но вом Са ду,
одр жан је Тре ћи ме ђу на род ни ин клу зив ни
му зич ки фе сти вал „He arts in har mony“ (Ср-
ца у хар мо ни ји). Део про гра ма одр жан је и
у Но вом Бе че ју.

Ма ни фе ста ци ја је отво ре на у но во сад-
ској Си на го ги из ло жбом 33 умет нич ке сли-
ке-ико не из кре а тив не ра ди о ни це де це са
смет ња ма у раз во ју „Дар“, Удру же ња гра ђа-
на „Ве ра, љу бав, на да“.

То ком три да на одр жа но је пет ра ди о ни-
ца за уче сни ке из Ср би је и ино стран ства,

а на сту пи ли 
су и уче ни-
ци му зич-
ких шко ла, со ло пе ва чи
сред њо школ ци, опер ски пе ва чи, во кал не
гру пе, фол клор ни ан самбл „Ве ли ко ко ло“,
хо ро ви на ци о нал них ма њи на и дру ги му-
зи ча ри. По след њег да на ма ни фе ста ци је у
цр кви на Те ки ја ма на Пе тро ва ра ди ну одр-
жан је и кон церт ду хов не му зи ке, а ве ли ки
за вр шни кон церт ује ди ње них хо ро ва упри-
ли чен је на но во сад ском Штран ду.

Јед на од по себ но сти овог фе сти ва ла, на
ко ме је на сту пи ло пре ко 700 пе ва ча, би ли
су и ро бо ти-му зи ча ри, од но сно аси стив ни
бенд жи ча них ин стру ме на та на ко ји ма мо-
гу да сви ра ју де ца са смет ња ма у раз во ју и
осо бе са ин ва ли ди те том.

Ова ма ни фе ста ци ја је од раз ин клу зив не
те жње Фе де ра ци је европ ских омла дин ских
хо ро ва „Евро па Кан тат“ за укљу чи ва ње
мар ги на ли зо ва них гру па и ОСИ у дру штво.
По кро ви тељ фе сти ва ла би ла је Вла да Вој во-
ди не. Д. Ко раћ

ИН КЛУ ЗИВ НИ ФЕ СТИ ВАЛ ХО РО ВА И ПЕ ВА ЧА У НО ВОМ СА ДУ

Ср ца у хар мо ни ји

УСвр љи гу је кра јем про шле 
го ди не фор ми ра но удру-
же ње за очу ва ње тра ди-УУ

ци је „Гор ска ви ла“, ко је у свом 
про гра му има за да так да чу ва 
и не гу је на род но бла го, одев не 
пред ме те и ру ко тво ри не свр-
љи шког кра ја. Ово удру же ње, 
ко је успе шно во ди мла да пред у-
зет ни ца Еми на Сте фа но вић, већ 
је у цен тру Свр љи га по ста ви ло 
из ло жбу до ма ће ра ди но сти. За-
ни мљи ва по став ка, ле па за око, 
са мно штвом одев них пред ме та 
из па ра ман ских сан ду ка ба ка, 
пра ба ка. Сли ка ви ше го во ри 
не го ре чи, ка же Еми на, али се 
тру ди да ово бу де и не ки увод 
и по зив ту ри сти ма и го сти ма да 
до ђу у Свр љиг. Исто вре ме но, на 
мно гим ма ни фе ста ци ја ма при-
ка зу ју се свр љи шке ру ко тво ри-
не ко је су чу ва не го ди на ма, али 
и ко је има ју и сво ју бу дућ ност.

На 43. ме ђу на род ној из ло жби 
ру ко тво ри на и ко лек ци о нар-
ства, одр жа ној у Бач кој Па лан ци, 
у кон ку рен ци ји че ти ри хи ља де 

из ла га ча „Гор ска ви ла“ се пред-
ста ви ла у нај бо љем све тлу. Сви 
свр љи шки уче сни ци до би ли су 
при зна ња, а Еми ни Сте фа но вић 
при па ла је по себ на на гра да за 

очу ва ње ба шти не и пр ва ме ста
за тра ди ци о нал ни вез, хе кла-
ње, пле те ње, тка ње за из ло же-
ни су ве нир – ли ци дер ско ср це,
и дру го ме сто за гра ђан ски вез.

Ани ца Ва сић про гла ше на је за
нај бо љу тка љу и пле ти љу, а ту
су и две дру ге на гра де за гра-
ђан ски вез. Ма ри на Јо ва но вић
из ло жи ла је нај леп ши су ве нир.
По себ ну па жњу и ин те ре со ва ње
јав но сти на овој ма ни фе ста ци ји
иза зва ли су при род ни са пу ни
др Да ли бо ра Јев ти ћа, ко ји је та-
ко ђе осво јио пр ву на гра ду.

Свр љи жа ни се спре ма ју да у
сеп тем бру на сту пе у Бу дим пе-
шти и до не су још ко је при зна-
ње и мај стор ска пи сма. Ло кал на
са мо у пра ва је спрем на да пре-
ко ра зних про је ка та по мог не
овом удру же њу ко је на нај бо-
љи на чин пред ста вља оп шти ну
Свр љиг, а циљ је и да до ма ће
ру ко тво ри не, ет но мо ти ви, као
и при род ни са пун про из ве ден
од би ља ка осво је тр жи ште.

У удру же њу „Гор ска ви ла“ ка-
жу да по себ ну за хвал ност ду гу-
ју Мо мир ки Ја бла но вић, пред-
став ни ци Удру же ња гра ђа на
„Ме ди ја на“ из Ни ша.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИ ЖА НИ УСПЕ ШНО НЕ ГУ ЈУ ДО МА ЋУ РА ДИ НОСТ

Гор ска ви ла чу ва тра ди ци ју
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пензионерски кутак

ДИ МИ ТРОВ ГРАД

До ђеш стар – одеш млад
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ди ми тров град про шле го-

ди не је би ло ак тив но на мно гим по љи ма ра да, а по себ но у ор-
га ни зо ва њу екс кур зи ја и дру же њу пен зи о не ра.

Из ве де но је шест екс кур зи ја, од то га две у Бу гар ску. По се ће-
но је ви ше гра до ва, ма на сти ра, из ле ти шта, спо ме ни ка и др.

За 2013. го ди ну пла ни ра но је де се так из ле та. Пр ви је био оби-
ла зак Со ко ба ње, Ни шке ба ње, Бо ван ског је зе ра и спо ме ни ка на
бр ду Че гар бли зу Ни ша. Пе де се так пен зи о не ра ле по се про ве-
ло у Со ко ба њи и, ка ко ка жу, под мла ди ло се баш као у пе сми. У 

Ни шкој ба њи пен зи о не ри су про ше та ли уре ђе ном пе шач ком
зо ном и од мо ри ли се у пре ле пом пар ку, по сле не за бо рав не
по се те спо ме ни ку Сте ва ну Син ђе ли ћу и ње го вим хра брим
бор ци ма по ги ну лим за осло бо ђе ње Ни ша 1809. го ди не. И. Д.

ПО ЖЕ ГА

Све је леп ше уз шах
Удру же ње рат них ве те ра на По же ге бро ји ви ше од хи ља ду

чла но ва, њи хо вих по то ма ка и по што ва ла ца. Осим ра зно вр сних
ре дов них оба ве за, ве ли ку па жњу по кла ња ју и за бав ним и спорт-
ским ак тив но сти ма. Та ко ве ћи део вре ме на про во де уз до ми не и
пи ка до, као и уз спорт ске игре, нај че шће сто ни те нис и шах.

По себ но је по пу ла ран шах  јер омо гу ћу је дру же ње, раз го-
во ре о исто ри ја ту ове игре, али и о ње ној бо га тој исто ри ји у
по же шком кра ју. Ор га ни зу ју се ча со ви на ко ји ма се учи шах и
одр жа ва ју ин тер ни ша хов ски тур ни ри и си мул тан ке.

Све ово до при но си да чла но ви Удру же ња рат них ве те ра на, ка-
ко са ми ис ти чу, има ју ве ли ки осе ћај сре ће и за до вољ ства. М. П.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Ви дов дан ски тур нир
Ша хов ска сек ци ја Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме-

де рев ске Па лан ке ор га ни зо ва ла је тур нир у ша ху по во дом ве-
ли ког срп ског пра зни ка Ви дов да на. По ред до ма ћи на, на тра-
ди ци о нал ном Ви дов дан ском ша хов ском тур ни ру уче ство ва ле
су еки пе спорт ског удру же ња глу вих и на глу вих Сме де рев ске
Па лан ке, оп штин ске ор га ни за ци је сле пих и сла бо ви дих Ве ли ке
Пла не и ком би но ва на еки па „Па лан ка – Пла на“.

Пр во ме сто при па ло је ша хов ској сек ци ји па ла нач ких пен зи о-
не ра, дру го ша хов ској еки пи СУГН Сме де рев ске Па лан ке, док је
тре ћа би ла ор га ни за ци ја сле пих и сла бо ви дих из Ве ли ке Пла не.
Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра, ка пи-
те ни ма по бед нич ких еки па уру чио је пе ха ре уз же љу да се и сле-
де ће го ди не оку пе на овом тра ди ци о нал ном тур ни ру. Сл. К.

ЗРЕ ЊА НИН

Син ди кат пен зи о не ра 
про сла вио Спа сов дан

Ре пу блич ка ор га ни за ци ја Не за ви сног син ди ка та пен зи о не ра
јав них слу жби про сла ви ла је, осму го ди ну заре дом, сво ју кр сну
сла ву Спа сов дан, ово га пу та у ре сто ра ну код ста ди о на ФК „Гран-
ду ли ца“ у Зре ња ни ну. Пре ма ре чи ма Је лен ка Кра јо ва на, пред-
сед ни ка овог удру же ња, на цен трал ној про сла ви Спа сов да на
оку пи ло се око 180 чла но ва и го сти ју из це ле Ср би је. 

Све ча ној про сла ви пра зни ка Ваз не се ња Го спод њег у Зре ња ни-
ну при су ство ва ли су и пен зи о не ри из Ки кин де, као и Ран ко Хр њез,
пот пред сед ник Не за ви сног син ди ка та јав них слу жби Ср би је, и
Вла да Ми ло шев, ду го го ди шњи са рад ник ове ор га ни за ци је. Об ред
ре за ња слав ског ко ла ча оба вио је све ште ник Сре тен Си ми кић, а
до ма ћин ово го ди шње про сла ве био је Не дељ ко Виг ње вић, пред-
сед ник МО „До си теј Об ра до вић“. На ред не го ди не ту част има ће
Сло бо дан То до ров, пред сед ник МО „Жар ко Зре ња нин“. М. М.
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КЊА ЖЕ ВАЦ

Из лет у три ба ње
Оп штин ска ор га ни за ци ја Удру же ња пен зи о не ра Кња же вац 

ор га ни зо ва ла је 12. ју на јед но днев ни из лет до Лу ков ске, Про-
лом и Ни шке ба ње. Бо жи дар Ми тро вић, члан Управ ног од бо-
ра ове ор га ни за ци је, био је во ђа пу та.

− На пу ту смо нај пре у Про ку пљу об и шли спорт ску ха лу, а по-
том смо свра ти ли у Кур шу мли ју. На пу ту ка Лу ков ској ба њи за у ста-
ви ли смо се ис пред бра не Се ло во, ко ја је у из град њи, а ка да бу де 
го то ва, ве ли ко ве штач ко је зе ро снаб де ва ће гра ђа не Про ку пља и 
Кур шу мли је пи ја ћом во дом. У Лу ков ској ба њи об и шли смо ха ле, 
ба зе не, спорт ске те ре не, ути сци су до бри и сви су за до вољ ни. У 

по врат ку смо ви де ли Про лом ба њу, ње не ре ха би ли та ци о не ба зе-
не и ше та ли „ста за ма здра вља“ на чи стом ва зду ху. И у овој ба њи 
смо ужи ва ли, као и у по се ти Ни шкој ба њи – ка же Ми тро вић.

И Дра ги ца Јо ва но вић, члан КУД-а „Сун ча на је сен“, за до вољ-
на је овим из ле том:

− Ле по је све ово ви де ти и до жи ве ти. Лу ков ска ба ња је 
окру же на ви со ви ма и сва је у зе ле ни лу, а до га ђај је и ба зен 
ис пред хо те ла са тер мал ном во дом, ког је ко ри сти ло ви ше 
ку па ча иако је па да ла ки ша.

Ста љин ка – Бе ба Ми лић, пред сед ни ца Сек ци је же на Клу ба 
пен зи о не ра, оду ше вље на је ле по том ових ба ња и њи хо вим 
окру же њем.

− На ме не је Лу ков ска ба ња оста ви ла нај леп ши ути сак, а по-
себ но хо тел „Је лак“ ис пред ко га се на ла зи олим пиј ски ба зен 
са тер мал ном во дом. Ов де љу ди по ред ле че ња про во де див-
не да не и тре нут ке у зе ле ни лу, ме ђу бр ди ма, у пра вом ми ру и 
ти ши ни. У овој ба њи ин те ре сан тан је и геј зир тер мал не во де 
из ко га стал но из ла зи па ра са ми ри сом сум по ра. И Ни шка ба-
ња је до бро уре ђе на и при ла го ђе на за све вр сте бо ле сни ка, 
а њен парк је по нај ви шим стан дар ди ма, па су пен зи о не ри са 
ужи ва њем ис ко ри сти ли из лет у ову ба њу – ре кла нам је Бе ба 
Ми лић. Д. Ђ.

НО ВИ САД

Ак ци ја „Здрав жи вот 
је мој из бор“

Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра „Пр ва вој во ђан ска бри га-
да“ из Но вог Са да не дав но је са исто и ме ном Ме сном за јед-
ни цом ор га ни зо ва ла ак ци ју бес плат них пре вен тив них здрав-
стве них пре гле да за сво је чла но ве.

Ак ци ја је ор га ни зо ва на у са рад њи са По кра јин ским за во-
дом за спорт и ме ди ци ну спор та, Кли нич ким цен тром Вој-
во ди не, као и са ин сти ту ти ма за кар ди о ва ску лар не бо ле сти,
плућ не бо ле сти, он ко ло ги ју, јав но здрав ство и здрав стве ну
за шти ту де це и омла ди не Вој во ди не.

Три ле ка ра и 15 ме ди цин ских се ста ра пен зи о не ри ма су ме-
ри ли крв ни при ти сак, ра ди ли ЕКГ мо ни то ринг, про ве ра ва ли
ка па ци тет и функ ци ју плу ћа − спи ро ме три ја, ме ри ли ин декс
те ле сне ма се, пре гле да ли мла де же и да ва ли здрав стве не са-
ве те.

У овој пре вен тив ној ак ци ји око 60 пен зи о не ра има ло је
при ли ку да бр зо и бес плат но оба ви ви ше спе ци ја ли стич ких
пре гле да, од но сно да пре кон тро ли ше сво је здрав стве но ста-
ње и кон сул ту је се са ле ка ри ма спе ци ја ли сти ма, за шта би им
ина че би ло по треб но до ста и нов ца и вре ме на. Д. К.

ВА ЉЕ ВО

Го сти из Сур чи на
У не де љу, 19. ма ја, гру па од око сто пен зи о не ра бе о град-

ске оп шти не Сур чин сти гла је у по се ту Удру же њу пен зи о не ра 
гра да Ва ље ва. Том при ли ком го сти су об и шли град на оба ли 
Ко лу ба ре и по се ти ли ње го ве зна ме ни то сти. Пет нич ка пе ћи-
на, ма на стир у Ле ли ћу и Ку ла Не на до ви ћа оста ће у ду гом се-
ћа њу го сти ју из Сур чи на.

Дру же ње пред став ни ка пен зи о не ра Ва ље ва са го сти ма из 
Сур чи на у ле пом ре сто ра ну „Па ви љон“ на бр ду Ви дра ку до-
при не ло је њи хо вом збли жа ва њу, а до го во ре ни су и дру ги 
об ли ци са рад ње, као и уз врат на по се та Ва ље ва ца.

Ина че, Удру же ње пен зи о не ра гра да Ва ље ва до бро са ра-
ђу је са удру же њи ма из ви ше гра до ва Ср би је, па је не дав но 
уго сти ло и ве ли ку гру пу ко ле га с под руч ја Кра ље ва и Ра шке 
ко ји су ишли на обе ле жа ва ње го ди шњи це про бо ја Срем ског 
фрон та. Д. Д. П.
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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

Бол нич ке
так се

За ко ном о оси гу ра њу рад ни ка
при си ли ла је др жа ва рад ни ка да
ште ди, док је здрав и док ра ди, да
се би на тај на чин оси гу ра нај ну-
жни ја сред ства за оп ста нак и за
ле че ње кад на до ђу цр ни да ни бо ле-
сти и не сре ће. Да не ма рад нич ког
оси гу ра ња, ни ка да не би рад ник мо-
гао да пла ћа бол нич ке при стој бе,

не го би их мо ра ла пла ћа ти др жа ва
или над ле жна са мо у пра ва. Због то-
га има рад нич ко оси гу ра ње ско ро у 
свим др жа ва ма ве ли ке по вла сти це
што се бол нич ких так са ти че. Код
нас не ма рад нич ко оси гу ра ње ни ка-
квих по вла сти ца осим јед не: да по
од ред би чла на 54 За ко на о оси гу ра-
њу рад ни ка пла ћа тро шко ве бол-
нич ког ле че ња са мо по нај ни жем
оп скрб ном раз ре ду.

(Сре ди шњи уред за оси гу-

ра ње рад ни ка у За гре бу, Из-

ве штај о по сло ва њу за 1935,

За греб, 1936)

Оси гу ра ни ци Ре пу блич ког фон-
да за здрав стве но оси гу ра ње 
(РФ ЗО) има ју пра во на хит ну ме ди-
цин ску по моћ то ком при вре ме ног 
бо рав ка у ино стран ству. Да би ре-
фун ди ра ли тро шко ве, уко ли ко им 
бу де по треб но, нео п ход но је да на 
пут по не су по твр ду РФ ЗО. До по-
твр де се до ла зи та ко што иза бра-
ни ле кар нај пре из да је по твр ду о 
здрав стве ном ста њу оси гу ра ни ка, 
а за тим је ове ра ва ко ми си ја ма тич-
не фи ли ја ле РФ ЗО. Ова про це ду ра 
је бес плат на.

Оси гу ра ник не пла ћа ни услу гу 
хит не ме ди цин ске по мо ћи у зе-

мља ма са ко ји ма Ср би ја има
пот пи са не ме ђу на род не спо-
ра зу ме. Те др жа ве су: Ве ли ка
Бри та ни ја, Сло вач ка, Пољ ска,
Ма ке до ни ја, Ру му ни ја, Ма ђар-
ска, Че шка, Ита ли ја, Фран цу ска,
Лук сем бург, Бел ги ја, Хо лан ди ја,
Не мач ка, Аустри ја, Цр на Го ра,
Бо сна и Хер це го ви на, Хр ват ска,
Бу гар ска, Сло ве ни ја. У оним
зе мља ма у ко ји ма оси гу ра ник
пла ћа услу гу, тро шко ве на кнад-
но ре фун ди ра РФ ЗО ако ко ми-
си ја утвр ди да се ра ди ло о хит-
ној ме ди цин ској по мо ћи.

Ј. О.

Пру жа ње хит не по мо ћи и у ино стран ству

По што ва ни при ја те љи,

При мам ваш, а ујед но и мој лист. У бро ју од 
31. ма ја сам ви део чла нак на 21. стра ни – го-
сти из оп шти не Лак та ши из Ре пу бли ке Срп ске 
по се ти ли по бра тим ску оп шти ну Ча је ти ну по-
сле ду жег пе ри о да. Ја ко ме об ра до ва ло што се 
уоп ште љу ди по се ћу ју, дру же, ме ња ју ис ку ства, 
оста ју успо ме не. Ка мо сре ће да се дру жи мо чак 
до Ба њалу ке јер имам мно го дру га ра ко ји су ра-
ди ли на бар ској пру зи и оста лим пру га ма у ско-
ро це лој бив шој Ју го сла ви ји. Мо жда ће по ла ко 
пен зи о не ри из Ср би је по се ти ти пен зи о не ре из 
Ре пу бли ке Срп ске.

Да пре ђем на те му, ја имам ро ђе ног бра та у 
Дер вен ти, Ре пу бли ка Срп ска. Он је ишао у вој-
ну шко лу, са да је у пен зи ји, и пи ше ми да сам ја 
са сво ји ма а он је та мо стра нац. Ја сам ра дио на 
ре мон ту пру ге, ни сам оста вио мо је се ло, про па-
тио сам и ја до ста али сам на свом ог њи шту.

Ја бих као брат же лео да ако мо же, ре дак ци ја
ње му ша ље лист „Глас оси гу ра ни ка“, бар да про-
чи та о ле по та ма на ше ле пе Ср би је, да га же ља
ми не, да се се ти де тињ ства. Ви ви ди те да ли је то
мо гу ће, ако не мо же, спре ман сам да ја пла ћам
да му се ша ље са мо на пи ши те ко ме но вац тре-
ба да се упла ти. Ша љем Вам адре су мо га бра та
у БиХ.

Ср да чан по здрав,
Ра дан Ра ди во је вић

Ре дак ци ја: Дра го нам је што са за до вољ-
ством чи та те наш лист ко ји је, као што Вам је
по зна то, бес пла тан. Ни сте је ди ни ко ји нам је
по ста вио ово пи та ње али ми, нажа лост, не ма мо
мо гућ ност да лист ди стри бу и ра мо у ино стран-
ство. Ме ђу тим, ако Ваш брат ко ри сти ра чу нар,
мо же „Глас оси гу ра ни ка“ да чи та он лајн на адре-
си www.pio.rs.

Електронско издање листа
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
Сло бо дан Па вло вић, Но ви Бе о град: Као вој ни пен зи о нер 

ра дио сам две го ди не на од ре ђе но вре ме и 4,5 го ди на на 

нео д ре ђе но вре ме у јед ној фир ми ко ја је све вре ме ре дов-

но упла ћи ва ла све по треб не до при но се за ме не. Ин те ре су је ме 

имам ли пра во на уве ћа ње пен зи је по том осно ву. Ако имам, 

шта ми тре ба од до ку ме на та и ко ме да се обра тим.

?
Све тла на Жу нић, Бо си ле град: Имам пи та ње у ве зи оства-

ри ва ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју. У тре нут ку ка да је 

су пруг пре ми нуо има ла сам 46 го ди на. Ро ђе на сам 30. 4. 

1963. го ди не. Су пруг је као пен зи о нер пре ми нуо у ав гу сту ме-

се цу 2009. го ди не. Ин те ре су је ме ка да оства ру јем пра во на ње-

го ву пен зи ју?

Од го вор: У Ва шем слу ча ју
је нај ва жни је да сте у тре нут ку
смр ти су пру га има ли ви ше од
45 го ди на жи во та та ко да трај-
но за др жа ва те пра во да Вам
се при зна пра во на по ро дич ну
пен зи ју ка да на вр ши те про пи-
са не го ди не жи во та. Ове 2013.
го ди не то још не ће би ти мо гу-
ће јер За кон о ПИО про пи су-
је да ове го ди не удо ва мо же
да оства ри пра во ако на вр ши
51 го ди ну жи во та. Ка ко сте Ви

ове го ди не на пу ни ли 50 го ди-
на жи во та, то ће те пра во мо ћи 
да оства ри те тек на ред не го ди-
не ка да на вр ши те 51 го ди ну и 6 
ме се ци жи во та или тач ни је 30. 
10. 2014. го ди не. Зах тев се под-
но си над ле жној фи ли ја ли ПИО 
пре ма ме сту пре би ва ли шта, а 
уз зах тев тре ба под не ти рад ну 
до ку мен та ци ју Ва шег су пру га, 
ако он већ ни је био пен зи о нер, 
и из во де из ма тич них књи га 
умр лих и вен ча них.

Зах тев за пре ра чун пен зи је

Од го вор: По За ко ну о ПИО са-
мо ста ро сни пен зи о не ри мо гу 
да ра де и при ма ју сво ју ста ро сну 
пен зи ју и по том осно ву оства-
ре нов из нос ста ро сне пен зи је. 
Пре ма то ме ако сте ста ро сни 
вој ни пен зи о нер, не ма ни ка квих 
пре пре ка да по осно ву сво га ра-
да по сле пен зи о ни са ња, по што 
сте на тим по сло ви ма про ве ли 
ви ше од го ди ну да на, оства ри те 
нов из нос сво је пен зи је, на рав-
но под усло вом да је она за Вас 
по вољ ни ја од пен зи је ко ју већ 

ко ри сти те. Зах тев за оства ри ва-
ње пра ва на нов из нос ста ро сне 
пен зи је мо же те под не ти над ле-
жној фи ли ја ли ПИО пре ма ме сту 
пре би ва ли шта. Уз зах тев оба ве-
зно под не си те до ка зе о Ва шем 
ра ду по сле пен зи о ни са ња, тј. 
рад ну књи жи цу, док би оста ли 
по да ци тре ба ло да су ре ги стро-
ва ни у ба зи ма тич не еви ден ци је 
оси гу ра ни ка, тј. при ја ве и од ја ве, 
као и оства ре на за ра да. Зах тев 
се под но си по пре стан ку но вог 
оси гу ра ња.

На кна да за ТПН пре ко бан ке

?
Дра ган Ву лић, Бе о град: Ја сам 15 го ди на на хе мо ди ја ли зи

и при мам нов ча ну на кна ду за ту ђу не гу не ких 8-9 го ди на.

За ни ма ме да ли мо гу но вац ко ји до би јам на кућ ну адре су

да пре ба цим и да до би јам пре ко ра чу на не ке бан ке.

Од го вор: Са ста но ви шта 
Фон да ПИО не ма ни ка квих 
пре пре ка да бан ка отво ри те-
ку ћи ра чун ко ри сни ку на кна-
де за ту ђу по моћ и не гу јер се 
ра ди о ре дов ном при ма њу од 
стра не Фон да ПИО. Уго во ри 
ко је Фонд ПИО скла па са бан-
ка ма увек се од но си на при-

јем пен зи ја, али сма тра мо да
не ма пре пре ка и што се ти че
оста лих ре дов них при ма ња
од стра не Фон да да се при-
ма ју пре ко те ку ћег ра чу на у
бан ци. У сва ком слу ча ју ово
пи та ње и ни је за Фонд већ за
бан ку у ко јој же ли те да отво-
ри те ра чун.

?
П. Јо си по вић, Ло зни ца: После за вр шет ка вој не ва зду хо-

плов не шко ле у Бе о гра ду, за по слио сам се у фа бри ци ави-

о на „Со ко” у Мо ста ру, БиХ. На кон 30 го ди на ста жа оства-

рио сам ин ва лид ску пен зи ју ко ју сам при мао све до из би ја ња

ра та 1991. го ди не, ка да сам од ве ден у ло гор. Раз ме ном рат них

за ро бље ни ка сти гао сам у Ср би ју где сам шест го ди на про вео у

сме шта ју за из бе гли це. По што пен зи ју ни сам при мао од 1991.

го ди не, обра тио сам се Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и

со ци јал не по ли ти ке где су ме оба ве сти ли да имам пра во да

при мим за о ста ле пен зи је и упу ти ли ме да се обра тим Фон ду

ПИО БиХ. По сту пио сам по са ве ту и по чео да при мам пен зи ју

од ПИО БиХ од 2008. го ди не. С об зи ром на то да ми ни су ис пла-

ће не за о ста ле пен зи је, пи там Вас да ли имам пра во на ис пла ту

за о ста лих пен зи ја као што су ме у Ми ни стар ству оба ве сти ли?

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

С ко јим да ту мом у ин ва лид ску пен зи ју

?
Јел ка Јо ви чић, Су бо ти ца: С ко јим да ту мом се до но си ре ше-

ње о од ла ску у ин ва лид ску пен зи ју, да ли је то да тум под-

но ше ња зах те ва? Ово нас ин те ре су је из раз ло га што на ша

ко ле ги ни ца ко ја је под не ла зах тев, о ко јем још ни је до не то ре-

ше ње, не ма ви ше мо гућ но сти за про ду жа ва ње бо ло ва ња.

Од го вор: Уко ли ко ор ган ве-
шта че ња до не се од лу ку да код
Ва ше ко ле ги ни це по сто ји пот-
пун гу би так рад не спо соб но сти,
са да ном ве шта че ња, од но сно
из ла ска на пре глед, а по пра ви-
лу пра во тре ба це ни ти и на дан
под не тог зах те ва, мо же из ја ви-
ти бла го вре ме ну жал бу и тра-
жи ти да јој се пра во утвр ди и на

дан под не тог зах те ва. Ако осо-
ба о ко јој је реч још ни је би ла на
ве шта че њу, при ли ком из ла ска
на ве шта че ње мо же на по ме-
ну ти да је за њу зна чај но да се
ње но пра во це ни и на дан под-
не тог зах те ва. На овај на чин ће
се из бе ћи до дат но ком пли ко ва-
ње по пи та њу пра ва из рад ног
од но са.

За о ста ле пен зи је из БиХ

Од го вор: Уз ду жно по што ва-
ње и раз у ме ва ње за вр ло те жак
пе ри од жи во та ко ји сте про шли
и пре жи ве ли, очи глед но је да се
као ли це из бе гло са те ри то ри је
БиХ у Ре пу бли ку Ср би ју ни сте на
вре ме упо зна ли са пра ви ма ко ја
има те као пен зи о нер из БиХ. Ра зу-
мљи во је да у окол но сти ма у ко ји-
ма сте се на шли ни сте има ли код
се бе до ка зе да сте пен зи о нер. Да
сте на кнад но, по сле за вр ше них
рат них деј ста ва, при ба ви ли би ло
ко ји до каз да сте оства ри ли пен-
зи ју из БиХ, мо гли сте у Ре пу бли-
ци Ср би ји да оства ри те пра во на
та ко зва ну пен зи ју по Уред би Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је. Ову пен зи ју

би сте при ма ли све до сту па ња на
сна гу Спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу са Ре пу бли ком БиХ, ка-
да би Вам по слу жбе ној ду жно сти
би ла ус по ста вље на Ва ша пен зи ја
из БиХ. Ка ко сте се за сво ја пра ва
по бри ну ли на кнад но, Фонд ПИО
БиХ Вам је ус по ста вио ис пла ту тек
ка да сте им се обра ти ли, при ме-
њу ју ћи сво је про пи се по пи та њу
пра ва и ро ко ва за при зна ва ње
тих пра ва. То све ску па не зна чи да
Ви не тре ба да по ку ша те да оства-
ри те сво је пра во од 2004. го ди не
ка да је сту пио на сна гу Спо ра зум
о со ци јал ном оси гу ра њу, али о
то ме ис кљу чи во од лу чу је Фонд
ПИО у БиХ.
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(МН.)
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ДИЈАТОНСКЕ 
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ДОКУМЕНТ
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ОСИГУРАНИКА

ЛОВАЧКИ ПАС

(МН.)

НОЖ ЗА

КАЛЕМЉЕЊЕ

ВРСТА МЕДИ-

ТЕРАНСКОГ 
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СТЕПЕН 

ЧИСТОЋЕ

ЗЛАТА (ТУР.)

ТРГОВАЧКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАЛАТА

У РИМУ

СИМБОЛ 

ЛАНТАНА

ПРАСТАН. 

БАЛКАНА

ДРАГУЉАР

ОЗНАКА 

ЕНЕРГИЈЕ

ОЗНАКА

ЗА ЗАПАД

СПАРИНА, 

ЖЕГА

ОЗНАКА

ЗА АЛТ

МОРСКА РИБА

ОЗНАКА 

АУСТРИЈЕ

ОЛИВЕР

ОДМИЛА

РАНИЈИ 

РУСКИ 

ДРЖАВНИК,

ВЈАЧЕСЛАВ

ВРСТА

ВИШЊЕ

ЗЕМЉОРАД-

НИЦИ

СИМБОЛ

ТАНТАЛА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

РАДМИЛА

ОДМИЛА

СИМБОЛ

ЗА БОР

ОЗНАКА 

ЗА ТОНУ

ОЗНАКА 

ЗА КАРАТ

СТАНОВНИЦА

БАРА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: призвук, реклама, уступак, спирант, онај, у, пн, 
д, лс, одводи, персоне, уротник, сиц, аја, т, лу, ав, када, и, крвавац, оп, љага, 
регата, авари, стареж, опет, на, цариник

СКАНДИНАВКА

Уси ја не гла ве
Ко нач но сам и ја до че као пен зи ју. Ба ба, ва ди па ре!
Због уси ја них гла ва го ри нам под но га ма.

По све ти ли су се бор би про тив си ро ма штва. Оти ма ју 
шта стиг ну!

Вре ме је но вац. Ко пла ти, до ћи ће и ње го вих пет 

ми ну та.

Ове го ди не ни смо по се ја ли ни шта та ко да ће нам при-
нос би ти ве ћи од оче ки ва ног.

Све па ре ко је имам уло жио сам у по сао. Ку пио сам 

рад но ме сто.

Рад ни ци свој но вац чу ва ју на си гур ном. Код по сло дав ца.
Де мон стран ти су мир но из не ли сво је зах те ве. На 

но си ли ма.

Без гре шан је – то му је је ди на ма на.
Афо ри сти ча ри су за хвал ни вла сти. Све их је за по-

сли ла. Не над Ћо ри лић

Мо лим за реч
Сит глад ном не ве ру је. А глад ни си ти ма још ма ње.

Ми смо по љо при вред на зе мља. И ква зипе ва чи це жи-
ве од „Фар ме“.

По сле пре си је бр зо до ђе до де пре си је.

У Бе о гра ду је при ме ће на кра ђа шах то ва. Под зе мље би 
хте ло у шет њу.

Ни је тач но да не ма ле ко ва. Има их у ТВ ре кла ма ма.

Пао је из воз хра не. Све нам из је до ше пен зи о не ри.
И ја сам за ди ја лог. Под усло вом да са мо ја при чам.

Ле то нам је све бли же. За раз ли ку од ле то ва ња.
Ако хо ће мо брз пут из кри зе, из бе га вај мо Ко ри-

дор 10.

У Сме де ре ву са ми се би сма њу ју пла те. Уско ро ће са ми 
се бе и да от пу шта ју.

Мо ја ле кар ка је мо ра ла да ра ди пре ко вре ме но. Ко 

јој је крив што ме је пи та ла: „Шта вам фа ли?“

Де јан Па та ко вић
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(Х)умор не ми сли
Жи ви мо све ди на мич ни је. Не кад смо пла ни ра ли пе то лет-

ке, а сад не мо же мо ни до су тра и пре ко су тра.

Од нас ста рих мла ђи су бр жи, здра ви ји, леп ши, пи сме ни ји...
Мла дост – лу дост!

Ак тив ни љу ди ду же жи ве, али од де бе ле хла до ви не не ма

сла ђег ужи ва ња.

Ни је све у нов цу – те шим се због ма ле пен зи је. Мно ге див не ства ри
су бес плат не – шет ња, гле да ње кроз про зор, се ћа ње на мла дост...

По не кад и два до бра иду за јед но. Са ла та је здра ви ја од ме-

са, а ду пло јеф ти ни ја.

Ко ле бам се око лет њег од мо ра. Да ли да се од ма рам у хла ду
шљи ве ран ке или кру шке ка ра ман ке?

Кад-тад сва ки кри ми на лац до ли ја. Ни је град за ли је већ

шу ма.

Не ћу да бу дем сит ни чар! Ако не мо гу да ку пим сва шта, не ћу ни-
шта.

Шта зна де те? Као ма ли шан ми слио сам да је ста рост да ле-

ка као веч ност. Сад ви дим да је мла дост да ле ка.

Ви то мир Те о фи ло вић

Мо зга ли це
Ко се тек у тре ћем до бу се ти да има до ста то га да ура ди, про-

ма шио је жи вот.
Иако је свет при лич но стар, ра то ви су још деч је бо ги ње чо-

ве чан ства.

Кук ња ва нам је у мо ди. На по ску пље ње стру је и га са жа ле се и
они ко ји не пла ћа ју ра чу не.

Ис тра жни ор га ни су по сти гли ве ли ки успех. Осум њи че ни

су про пе ва ли као да су на так ми че њу „Пр ви глас Ср би је“.

Код нас нај ве ћи про блем пра ва је што ми сли мо да смо сви у
пра ву.

Го то во сви на ши мо сто ви пре ко ре ка су мо сто ви уз ди са ја.

Мно го смо се са ги ња ли, са да је те шко да се ус пра ви мо.
Не раз у мем ро ди те ље ко ји ту ку де цу а ба ти не сво јим ро ди-

те љи ма још ни су опро сти ли.

Ту че те де те јер сла бо пам ти? Е, ово ће вам си гур но упам ти ти!
Сва ку гре шку су пру зи при знам два пу та. Он да тра жим да

ми све опро сти.

Мар ко Че лар

Да ли сте зна ли ...

 − да су, по по да ци ма Свет ске ту ри стич ке ор га ни за ци је УН, 

 ки не ски ту ри сти исто вре ме но и нај ве ћи свет ски по тро ша чи? 

Они су у 2012. ши ром све та по тро ши ли ре корд не 102 ми ли-

− да је по бро ју ту ри-

− да је (за оне ко ји се спре ма ју за пут) нај ску пљи град за ту-

јар де до ла ра, пре те кав ши не мач ке и аме рич ке ту ри сте ко ји јар де до ла ра, пре те кав ши не мач ке и аме рич ке ту ри сте ко ји 

ста нај по се ће ни ја зе-

ри сте Же не ва? На дру гом ме сту је Па риз, а сле де Осло, Сток-

су по тро ши ли око 84 ми ли јар де. Про се чан ки не ски ту ри ста 

мља и да ље Фран цу ска? 

холм, Ко пен ха ген, Рим, То кио, Лон дон, Сид неј и Хонг Конг.

на пу то ва њу тро ши око 1.230 до ла ра.

Од 76,8 ми ли о на ту ри ста 
ко ји су 2010. по се ти ли 

Фран цу ску, око 16 ми ли о на је бо ра ви ло у Па ри зу, ко ји је све 

до про шле го ди не био град са нај ви ше ту ри ста на све ту.

− да су нај број ни-

у ји ту ри сти у све ту 

 по след њих го ди на 
Ки не зи? Ис тра жи ва-

− да, пре ма по да ци ма Eurac tiv-а, ове го ди не ре корд но ма-

− да је нај по се ће ни ја 

− да су ове го ди не, ме ђу 650.000 хо те ла из це лог све та, ту ри-

ли број гра ђа на Евро пе пла ни ра од ла зак на од мор, што се 

 ту ри стич ка де сти на ци ја 

 сти за нај бо ље про гла си ли хо те ле лан ца „Fo ur Se a sons“? На ма 

сма тра ди рект ном по сле ди цом кри зе. Ле то ва ње пла ни ра са-

2012. го ди не био Лон дон 

нај бли жи су „Fo ur Se-

мо 54 од сто Евро пља на, што је за че ти ри од сто ма ње у од но-

 (због Олим пиј ских ига ра 

a sons Ho tel Is tan bul“ 

 и ди ја мант ског ју би ле ја 

(9. ме сто) и „Fo ur Se-

 кра љи це Ели за бе те II)? 

a sons Ho tel Gres ham 

 Про шле го ди не Лон дон 

Pa la ce“ у Буди м пе шти 

је уго стио око 17 ми ли о на ту ри ста ко ји су у ње му оста ви ли и је уго стио око 17 ми ли о на ту ри ста ко ји су у ње му оста ви ли и 

(23. ме сто).

нај ви ше па ра − 21,1 ми ли јар ду до ла ра.

 чи на во де да је број 
ме ђу на род них пу-

то ва ња ки не ских пут ни ка по рас тао са 10 ми ли о на у 2000. на 
чак 83 ми ли о на у 2012. го ди ни. За то је за слу жна убр за на ур-
ба ни за ци ја, раст лич них при ма ња и по пу шта ње ре стрик ци ја 
о пу то ва њи ма у ино стран ство.

су на 2012. и чак 12 про це на та ма ње не го у 2011. го ди ни.
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