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Олим пи ја да спор та, здра вља и кул ту ре тре-
ћег до ба, ко ја је одр жа на од 30. сеп тем бра 
до 4. ок то бра у Вр њач кој Ба њи, оку пи ла је 

ви ше од 900 пен зи о не ра из чи та ве Ср би је. Ве о ма 
је ва жно да љу ди у по зним го ди на ма схва те да мо-

гу би ти ак тив ни и кре а тив ни, глав ни је сло ган ове 
са да већ тра ди ци о нал не спорт ске ма ни фе ста ци је 
пен зи о не ра.

Нај а трак тив ни ја так ми чар ска гру па ових су-
сре та сва ка ко је би ла ни шка еки па под име ном 
„Ниш 90 плус”, ко ју чи ни че тво ро Ни шли ја про-
сеч не ста ро сти 91 го ди ну, а ка пи тен је и нај ста ри-
ји уче сник Олим пи ја де, де ве де се то смо го ди шњи 
Пе тар Миљ ко вић. Де ка Пе ри је ово пе то уче шће 
на Олим пи ја ди спор та, здра вља и кул ту ре тре ћег 
до ба, а на да се да ће на ста ви ти да се так ми чи и 
да ље, ма кар до сво је сто те.

Иако увек до ла зе оче ку ју ћи ре зул та те и по ко ји 

пе хар или ме да љу, дру же ње је свим уче сни ци ма
ипак нај ва жни је. Вр њач ка Ба ња је ове го ди не уго-
сти ла ре кор дан број уче сни ка, а так ми чи ли су се
у се дам ди сци пли на – бр зи ход, ко шар ка, фуд бал,
пе ца ње, шах, пи ка до и стре ља штво.

По ред спорт ских
ди сци пли на ор га-
ни зо ва не су ра ди о-
ни це и пре да ва ња о
здра вљу, пе снич ке
ве че ри, али и еду ка-
ци ја о ра ду на ра чу-
на ру.

Као под се ћа ње
на Ју го сла ви ју и
слав не ко шар ка шке
да не ор га ни зо ва на
је из ло жба, а уче-
сни ке су по се ти ле
з в е  з де - в е  те  р а  н и
овог спор та Иво
Да неу, Јо сип Ђер-
ђа и Ви тал Ај зелт, у
част ју би ле ја – 90
го ди на од пр ве ко-
шар ка шке лоп те, 65

го ди на Ко шар ка шког са ве за Ср би је и 50 го ди на
од пр ве сре бр не ме да ље на Свет ском пр вен ству
у Рио де Жа не и ру.

Нај ве ће при зна ње на Олим пи ја ди, „По бед ник
у тр ци жи во та”, и ове го ди не је осво јио ве те ран
овог так ми че ња, Ни шли ја Пе тар Миљ ко вић, ко ји
је са мо по го ди на ма нај ста ри ји уче сник, док му на
спорт ском ду ху мо гу по за ви де ти и по ла ве ка мла-
ђи так ми ча ри. Ина че, ова олим пи ја да је за мно ге
уче сни ке би ла при ли ка не са мо за спорт ска над-
ме та ња, већ и да, не ки и пр ви пут у жи во ту, по ка-
жу свој та ле нат, би ло да је реч о му зи ци, игри или
глу ми. В. Ана ста си је вић

ШЕ СТА ОЛИМ ПИ ЈА ДА СПОР ТА, ЗДРА ВЉА И КУЛ ТУ РЕ ТРЕ ЋЕГ ДО БА

Ре кор дан 
број уче сни ка
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Ни зом ма ни фе ста ци ја у 
Ср би ји је обе ле жен 1. 
ок то бар – Ме ђу на род-

ни дан ста ри јих. Под сло га ном 
„Бу дућ ност ка кву же ли мо – оно 
што ста ри је осо бе го во ре, ду-
го веч ност и раз вој: при ли ке и 
иза зо ви” у До му син ди ка та у 
Бе о гра ду одр жа на је цен трал на 
ма ни фе ста ци ја по све ће на ста-
ри ји ма. 

Хол До ма син ди ка та био је 
пре ма ли да при ми пред став ни-
ке ге рон то ло шких цен та ра из 
це ле Ср би је, ко ји су на број ним 
штан до ви ма при ка за ли ра до ве 
сво јих ко ри сни ка. Би ли су ту и 
ко ри сни ци днев них клу бо ва за 
ста ра ли ца, ко ји су та ко ђе из ло-
жи ли сво је ру ко тво ри не, за тим 
пред став ни ци Цр ве ног кр ста 
Ср би је, као и мно го број ни мла-
ди во лон те ри ко ји сва ко днев но 
ак тив но уче ству ју у жи во ту нај-
ста ри јих.

Пот пред сед ник Вла де Ср би је 
и ми ни стар ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, др Јо ван 
Кр ко ба бић, отва ра ју ћи ма ни-
фе ста ци ју че сти тао је пра зник 
свим ста ри јим су гра ђа ни ма.

– О ста ри ји ма тре ба бри ну ти 
сва ко га да на, на сва ком ме сту и 
у сва кој при ли ци, не са мо ка да 
је ме сец по све ћен њи ма. Ста ре-
ње ста нов ни штва је за јед нич ки 
про блем свих зе ма ља све та, а 
ми у Ми ни стар ству чи ни мо за 

ста ре оно што је мо гу ће, јер је 
зе мља у кри зи и те шко је у та-
квој си ту а ци ји би ти пра ве дан. 
Пен зи ја у Ср би ји је ре ла тив но 
ма ла, али и та ква пред ста вља 

не ку си гур ност. По сто је и не ка
ми шље ња да је пен зи ја ве ли ка и
да је тре ба сма њи ти на 43 од сто
про сеч не за ра де, то би мо гло
ка да би се сма њи ла на 43 од сто

не мач ке за ра де, али ка да би се
сма њи ла на 43 од сто срп ске за-
ра де, до шли би смо у си ту а ци ју
да ти љу ди жи ве ис под гра ни це
си ро ма штва, што ни ка ко не ће-
мо до зво ли ти. Не при хва тљи во
је сма ње ње пен зи ја јер су пен-
зи о не ри ства ра ли ову зе мљу –
ре као је ми ни стар Кр ко ба бић и
апе ло вао на ме ђу ге не ра циј ску
со ли дар ност, под се ћа ју ћи да ће-
мо сви јед ном би ти ста ри.

Др Јо ван Кр ко ба бић је ис та-
као да ће Ми ни стар ство ра да,
за по шља ва ња и со ци јал не по-
ли ти ке и Вла да Ср би је уло жи ти
све сна ге да би ова по пу ла ци ја
жи ве ла нор мал но у са да шњим
усло ви ма.

– Не мо гу да обе ћам ве ли-
ко по ве ћа ње стан дар да. У оној
ме ри у ко јој ви ше бу де ра ди ла
при вре да, бо ље ће жи ве ти и
пен зи о не ри. Нај ва жни ја је со-
ли дар ност ме ђу ге не ра ци ја ма,
а ху ма ност је нај леп ша и нај ва-
жни ја осо би на чо ве ка – на гла-
сио је др Кр ко ба бић.

Ср би ја, пре ма по след њем по-
пи су, од 7.186.862 ста нов ни ка има
1.177.766 ста ри јих од 65 го ди на,
по че му се убра ја у зе мље са нај-
ста ри јим ста нов ни штвом. Ви ше од
85 го ди на има 81.550 ста нов ни ка,
што је до бар тренд ко ји по ка зу је
да до ла зи до про ду же ња жи вот-
ног ве ка. Али, по ло жај ста ри јих у
Ср би ји да нас се ни ка ко не мо же

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ПР ВИ ОК ТО БАР – МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН СТА РИ ЈИХ

Ху ма ност је нај леп ша осо би на
О ста ри ји ма тре ба бри ну ти сва ко га да на

и на сва ком ме сту, не са мо ка да је
ме сец по све ћен њи ма

Потпредседник Владе Јован Кркобабић и државна секретарка 

Бранкица Јанковић (друга слева)
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По твр ђу ју ћи кре а тив ност осо ба тре ћег 
до ба, у До му Бе жа ниј ска ко са Ме ђу на род ни 
дан ста ри јих осо ба обе ле жен је све ча ним 
про гра мом ко ји су из ве ли ко ри сни ци Ге рон-
то ло шког цен тра Бе о град и наступoм хо ра, 
ду е та, при год ним сти хо ви ма, драм ским из-
во ђе њем и по зи тив ним рас по ло же њем.

Мир ја на Но ва ков, управ ни ца До ма Бе-
жа ниј ска ко са, че сти та ла је свим ко ри-
сни ци ма њи хов дан и ис та кла да Уста но-
ва Ге рон то ло шки цен тар тра ди ци о нал но 
обе ле жа ва овај пра зник. Она је под се ти ла 
јав ност да ста ра по пу ла ци ја не мо ра оба-
ве зно да бу де у сво јим ста но ви ма и со ба-
ма, и да са мо пи је ле ко ве и че ка пен зи је, 
а да Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар афир-
ми ше ста рост и по зи ва гра ђа не да за јед но 
по пу ла ри шу тре ће жи вот но до ба.

При мер ме ђу ге не ра циј ске со ли дар-

но сти сво јим на сту пом пру жи ла је фол-
клор на гру па Ви со ке ту ри стич ке шко ле
„Но ви Бе о град” (на слици). При сут ни су
мо гли да по гле да ју и по став ку фо то гра-
фи ја са раз ли чи тих дру же ња и из ле та ко-

ри сни ка, као и из ло жбу ра до ва на ста лих 
у окви ру рад не те ра пи је. Све ча ном про-
гра му при су ство ва ли су и чла но ви Град-
ског ве ћа оп шти не Зе мун, Жар ко Дро њак 
и Дра ган Ма ти је вић. J. Оцић

УГЦБ – ДОМ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА

За афир ма ци ју тре ћег до ба

на зва ти до брим и по вољ ним, јер
је нај ви ше си ро ма шних ме ђу нај-
ста ри јом по пу ла ци јом, што је про-
блем на ко ме тре ба да се ра ди у
на ред ном пе ри о ду.

Пред сед ник Цр ве ног кр ста
Ср би је, Дра ган Ра до ва но вић,
ис та као је да је ова нај ста ри-
ја ху ма ни тар на ор га ни за ци ја
нај ви ше усме ре на на пру жа ње
по мо ћи ста ром и угро же ном
ста нов ни штву, и да се та по моћ
огле да кроз по де лу ху ма ни тар-
них па ке та, пру жа ње здрав стве-

не за шти те, омо гу ћа ва ње бес-
плат ног обро ка пре ко на род них
ку хи ња. По се бан сег мент бри ге
о ста ри ма је во лон тер ски рад у
ко ји су, ка зао је Ра до ва но вић,
по ред мла дих, укљу че на и ста-

ри ја ли ца ко ја ак тив но по ма жу 
сво јим вр шња ци ма.

По ред ужи ва ња у из ло жбе-
ном де лу хо ла До ма син ди ка та, 
по се ти о ци су мо гли да из ме ре 
крв ни при ти сак, ни во ше ће ра 

у кр ви, да ура де пре глед крв-
них су до ва... а све то су им омо-
гу ћи ли ле ка ри и ме ди цин ско 
осо бље Ге рон то ло шког цен тра 
Бе о град са Бе жа ниј ске ко се.

У за бав ном де лу ма ни фе ста-

ци је уче ство вао је деч ји хор 
„Ча ро ли ја” са ди ри ген том Ле-
он ти ном Ву ко ма но вић и хор 
Ге рон то ло шког цен тра Београд 
„Распевана Шумадија”.

В. Анастасијевић

Све ча ну сед ни цу Са ве та за пи та ња ста ро-

сти и ста ре ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко ја

је одр жа на у окви ру ма ни фе ста ци је по во-

дом Ме ђу на род ног да на ста ри јих у До му

син ди ка та, отво ри ла је 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, ко ја је

и пред сед ни ца Са ве та. Ста ре ње по пу ла ци-

је, ре кла је Бран ки ца Јан ко вић, је дан је од 

нај ве ћих успе ха чо ве чан ства, али и је дан од

нај ве ћих иза зо ва јер ста вља пред нас број на 

пи та ња.

Ми лош Не ма њић, пред сед ник Ге рон то ло-

шког дру штва Ср би је и пот пред сед ник Са-

ве та, под се тио је да у 21. ве ку ула зи мо у еру

ста ри јих. Он је на вео да у Ср би ји има 17,5

про це на та ста рих и да је нео п ход но те жи ти

ква ли те ту жи во та, али да то ни је баш ла ко

по сти ћи јер по не кад ста ри љу ди и са ми до-

при но се дис кри ми на ци ји ове по пу ла ци је.

На ску пу је до го во ре но да на на ред ној сед-

ни ци, ко ја ће би ти одр жа на 17. и 18 ок то бра,

бу де раз ма тран Ак ци о ни план Са ве та за сле-

де ћу го ди ну. Ј. О.

Све ча на сед ни ца Са ве та за пи та ња ста ро сти и ста ре ња
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При ме на Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу Ср би је са Бо сном и Хер це го-
ви ном тра је већ де сет го ди на. На раз-

го во ри ма ор га на за ве зу Ре пу бли ке Ср би је и
БиХ у обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, у Мо ста ру, од 24. до 26. сеп тем бра,
члан срп ске де ле га ци је био је Ми ро слав Ми-
рић, по моћ ник ди рек то ра Фи ли ја ле за град
Бе о град Фон да ПИО. Зна ча јан део раз го во ра
био је по све ћен то ме што по след њих не ко ли-
ко го ди на но си о ци оси гу ра ња из БиХ тра же
од оси гу ра ни ка ко ји су та мо на вр ши ли стаж
да до ста ве из ја ву, од но сно до ка зе ко ји се од-
но се на то где су бо ра ви ли за вре ме рат них
су ко ба у БиХ, и да ли су би ли при пад ни ци не-
ке од вој них је ди ни ца у том пе ри о ду.

– Ус пе ли смо да об ра ди мо све те ме са днев-
ног ре да, у ве ћи ни смо се и са гла си ли око
по сту па ња, за пра во су рас пра вље на и раз ја-
шње на пи та ња ко ја се до ти чу нај ве ћег бро ја
оси гу ра ни ка, а ма њи број је остао отво рен за
сле де ће раз го во ре. По зна то је да је БиХ др жа-
ва са два ен ти те та, па су раз го во ри ма при су-
ство ва ле и ко ле ге из Ре пу бли ке Срп ске и из
Фе де рал ног за во да за ПИО. Мо гу да ка жем да
је де фи ни тив но по стиг нут на пре дак у по гле-
ду пи та ња под но ше ња из ја ва, од но сно до ка-
за ко ји се од но се на то где је оси гу ра ник бо-
ра вио за вре ме рат них су ко ба у БиХ, и да ли је
био  при пад ник не ке од вој них је ди ни ца у том
пе ри о ду. Пред став ни ци оба фон да су ис та кли
да је из ја ва о уче шћу у ору жа ним ак ци ја ма
бит на, јер се на осно ву ње оси гу ра ни ку утвр-
ђу је по се бан стаж, а на осно ву спо ра зу ма ко ји
по сто ји из ме ђу два но си о ца у два ен ти те та у
Бо сни и Хер це го ви ни утвр ђу је се над ле жност
пре ма по след њем оси гу ра њу, а ту се ура чу-
на ва и по се бан стаж. Та ко ће у ен ти те ту где је
оси гу ра ник на вр шио по се бан стаж ауто мат-
ски на но си о цу оси гу ра ња тог ен ти те та би ти
и над ле жност за ре ша ва ње пра ва на пен зи ју.
Ко ле ге из Фе де рал ног за во да и Фон да ПИО
Ре пу бли ке Срп ске об ја сни ле су да упра во
због по себ ног ста жа тра же од оси гу ра ни ка
по ме ну те из ја ве, јер се де ша ва ло да је дан
од но си ла ца до не се ре ше ње, а да ко ри сник
са зна на кнад но за пра во на по се бан стаж на
осно ву ко га мо же да уве ћа пен зи ју, и на кнад-
но га при ја ви, што мо же да ис ком пли ку је по-
сту пак, па је то раз лог за што је под но ше ње
ова кве из ја ве уве де но као оба ве за за оси гу-
ра ни ке. Ме ђу тим, но си о ци оси гу ра ња из БиХ
ви ше не ће тра жи ти до ка зе и из ја ву о ме сту
бо рав ка на кон апри ла 1992, као до  сада. Да-
кле, тра жи ће се од оси гу ра ни ка са мо из ја ва
о уче шћу у ору жа ним су ко би ма – на гла ша ва
Ми ро слав Ми рић.

Оба ве за пред став ни ка Фон да ПИО, ка ко ка-
же наш са го вор ник, је сте увек да за шти ти ин-
те ре се оси гу ра ни ка и за то је и овог пу та наша

де ле га ци ја зах те ва ла да, пре све га, има увид у
тра же ња, па ће се ова из ја ва убу ду ће тра жи ти
ис кљу чи во по сред ством Фон да ПИО.

– На и ме, де ша ва ло се да че ка мо да се у БиХ
од ре ђе ни по сту пак окон ча, а да ов де у Фон-
ду ни не зна мо да по сто је објек тив ни раз ло зи
за што по сту пак тра је, од но сно да је тра же на
из ја ва. До та квих про бле ма ви ше не ће до ла-
зи ти, јер ће из ја ва би ти тра же на по сред ством
на шег Фон да. Мо ћи ће мо да ви ди мо од ко га
је из ја ва тра же на и ка кво је да ље по сту па ње
по том пи та њу – ка же Ми ро слав Ми рић.

До го во ре но је да оси гу ра ник од ко га је из-
ја ва тра же на мо же и не мо ра да се из ја сни

о уче шћу у ору жа ним ак ци ја ма, од но сно да
мо же да из ја ви да не же ли да се из ја сни о то-
ме да ли је уче ство вао у ра ту или не.

– У од но су на то ка ко оси гу ра ник по сту пи,
ми смо се до го во ри ли да за тим Фонд ПИО, на-

кон ро ка за од го вор на за тра же ну из ја ву, оба-
ве сти над ле жног но си о ца оси гу ра ња у БиХ о
то ме ка ко је оси гу ра ник по сту пио, од но сно
да ли је же лео или не да да из ја ву. До го во ре-
но је и да се, без об зи ра на то ка ко оси гу ра-
ник по сту пи, ка да ми до ста ви мо оба ве ште ње,
по сту пак окон ча на осно ву рас по ло жи вих до-
ка за – об ја шња ва Ми ро слав Ми рић.

То зна чи да ви ше не ће би ти оду го вла че-
ња по сту па ка због то га што стран ка ни је
под не ла из ја ву.

– На са стан ку је до го во ре но да пре гле да мо
све до са да шње пред ме те за ко је има мо еви-
ден ци ју да је из ја ва тра же на, и да о то ме ка ко

је стран ка по сту пи ла оба ве сти мо над ле жне
но си о це оси гу ра ња. То ће убр за ти по сту пак
до но ше ња ре ше ња и омо гу ћи ти да се ре ше-
ње до не се на осно ву рас по ло жи вих до ка за.
Ре зул тат одр жа них раз го во ра је и то да не до-
ста вља ње из ја ве ви ше не мо же би ти раз лог за
об у ста ву по ступ ка, или за од би ја ње зах те ва.
Ди рек тор Фе де рал ног за во да је ис та као да је
дао пи са ни на лог, ко ји је до ста вљен њи хо вим
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма, да се по ступ ци
за до но ше ње ре ше ња не об у ста вља ју, а зах-
те ви за оства ри ва ње пра ва не од би ја ју за то
што оси гу ра ник ни је до ста вио из ја ву – на во-
ди Ми ро слав Ми рић, по моћ ник ди рек то ра
Фи ли ја ле за град Бе о град.

Тре ба ис та ћи и да су, у ве зи са уоче ним ду-
жим тра ја њем не ких по сту па ка, у Мо ста ру
раз ме ње ни по да ци о кон такт осо ба ма но си-
ла ца оси гу ра ња да би се убу ду ће та кве си ту-
а ци је бр же ре ша ва ле. Ко му ни ка ци ја ће би ти
лак ша и бр жа, зна ће се раз ло зи тра ја ња по-
ступ ка, ако бу де по треб но оба ве шта ва ће се и
оси гу ра ник да се укљу чи и до ста ви не што што
не до ста је за окон ча ње по ступ ка. Раз го во ри су
про те кли у при ја тељ ској и ко о пе ра тив ној ат-
мос фе ри, с обе стра не је по сто ја ла во ља да се
ре ше уоче ни про бле ми. Убу ду ће ће се ова кви
су сре ти че шће одр жа ва ти ра ди бр жег ре гу ли-
са ња спор них пи та ња, а сле де ћи би тре ба ло
да бу ду у Бе о гра ду. Је ле на Оцић     

РЕ ША ВА ЊЕ СПОР НИХ ПИ ТА ЊА ПРИ ОСТВА РИ ВА ЊУ ПРА ВА ПО КОН ВЕН ЦИ ЈИ СА БиХ

Из ја ве по сред ством Фон да ПИО

По твр де о жи во ту 
до кра ја го ди не
Пред став ни ци Фе де рал ног за во да пре не ли 

су ин фор ма ци ју да је Управ ни од бор, због 

не ми нов не по тре бе за штед њом, до нео 

од лу ку да се од ове го ди не ко ри сни ци ма 

ко ји жи ве ван те ри то ри је БиХ не ша љу оба-

ве ште ња о до ста вља њу уве ре ња, од но сно 

по твр да о жи во ту, ни ти ће се сла ти обра зац

по твр де. По твр де се мо гу до ста ви ти до кра-

ја го ди не, а оба ве ште ње се на ла зи на сај ту

www.fzmi o pio.ba, где је и линк до са мог 

обра сца по твр де. Пред став ни ци Ре пу бли ке 

Срп ске на ве ли су да је и њи хов Фонд до нео 

та кву од лу ку, с том раз ли ком што ће овај 

фонд још са мо ове го ди не (до кра ја 2013)

до ста вља ти обра сце по твр да ко ри сни ци ма, 

уз по зив да их по пу не и до ста ве, а од сле-

де ће го ди не не ће ви ше пи сме но оба ве шта-

ва ти ко ри сни ке и сла ти обра сце по твр да о

жи во ту. Ко ри сни ци и јед ног и дру гог но си о-

ца оси гу ра ња мо ра ју до кра ја ка лен дар ске 

го ди не да до ста ве по твр де о жи во ту.

СаСаСа р разазаззззззззззгогогоооооогоогоовововв рраааа у у  Мосо тат рруррррруурурурррррруррр
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интервју

Об ја сни те за што че сто на по ми ње те да

је пи та ње ста ро сти и ста ре ња мо жда и

нај ва жни је пи та ње?

– Де мо граф ска струк ту ра ста нов ни штва
се убр за но ме ња. Ста ре ње ста нов ни штва
је свет ски про блем, ко ји мно го те же па да
си ро ма шним зе мља ма. Пред ви ђа се да ће
сре ди ном овог ве ка, пр ви пут у исто ри ји чо-
ве чан ства, број ста рих у све ту пре ма ши ти
број мла дих. Ср би ја спа да у др жа ве са нај-
ста ри јом по пу ла ци јом у
Евро пи. Без ма ло јед ну
пе ти ну ста нов ни штва чи-
не ста ри ји од 65 го ди на,
а, пре ма про це на ма, они
ће 2050. го ди не чи ни ти
чак че твр ти ну ста нов ни-
ка на ше зе мље. За нас
као дру штво нај ва жни је
је да што пре при хва ти-
мо чи ње ни цу да све бр-
же ста ри мо, али и да су
ста ри у ста њу да ак тив но
до при но се за јед ни ци, па
дру штво тре ба да се ор-
га ни зу је та ко да ис ко ри-
сти њи хо ве по тен ци ја ле.
С дру ге стра не, нај ве ћи
број ста рих ће у до глед-
но вре ме, због си ро ма-
штва, бо ле сти, ин ва лид-
но сти, за тра жи ти услу ге
со ци јал не и здрав стве не
за шти те. Мо ра мо с тим
ра чу на ти, пла ни ра ти ка-
ко да им иза ђе мо у су-
срет, јер љу ди ни у јед ној
зе мљи не би сме ли да се
пла ше ста ро сти и не мо-
ћи, уса мље но сти, смр ти без све до ка. Они
иза ко јих су де це ни је жи вот не бор бе, не би
тре ба ло да се при кра ју жи вот ног пу та осе-
ћа ју бес ко ри сно, су ви шно.

У ју ну је одр жа на кон фе рен ци ја „Мој

свет... твој свет... свет без на си ља над ста-

ри ји ма”, чи ји сте би ли ини ци ја тор. Због

че га је би ло зна чај но да се она одр жи?

Та да је спро во ђе на и 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.

– По во дом 15. ју на, Ме ђу на род ног да на бор-
бе про тив на си ља над ста ри ји ма, 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 и уз по др-
шку УНДП, ор га ни зо ва ли су ову ме ђу на род ну
кон фе рен ци ју. Зло ста вља ње и дис кри ми на-
ци ја ста ри јих је про блем ко ји мо же да иза зо-
ве ве о ма озбиљ не, по жи вот опа сне фи зич ке
по вре де, као и ду го роч не пси хо ло шке по сле-

ди це. На осно ву по да та ка Свет ске здрав стве не
ор га ни за ци је, 4-6 од сто ста ри јих у раз ви је ним
зе мља ма ис ку си ло је не ки об лик зло ста вља-
ња. Ује ди ње не на ци је су, на за се да њу Ге не рал-
не скуп шти не 19. де цем бра 2011, у Њу јор ку,
зва нич но пре по зна ле зло ста вља ње ста ри јих
као јав но-здрав стве ни и со ци јал ни про блем
ко ји угро жа ва здра вље ста ри јих и кр ши њи-
хо ва људ ска пра ва. Због то га је 15. јун увр штен
у ка лен дар УН као Дан бор бе про тив на си ља
над ста ри ји ма. И ми свим си ла ма мо ра мо да се
од у пре мо на си љу над овим нај ра њи ви јим ка-
те го ри ја ма – де цом и ста ри ма.

На ше Ми ни стар ство чи ни све што мо же:
уз низ дру гих ак тив но сти, ор га ни зо ва на је и
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. Од ма ја до ок то бра
ове го ди не одр жа но је осам обу ка, ко је је
по ха ђа ло око 160 струч них рад ни ка и са рад-
ни ка из ге рон то ло шких цен та ра и до мо ва
за ста ре, а про грам обу ке „При ме на ан ти ди-
скри ми на ци о не прак се у ра ду са ста ри јим

осо ба ма” са чи нио је тим 
Ге рон то ло шког цен тра 
Бе о град. Ра ди се до ста, 
ма да ће бор ба про тив 
сва ког на си ља, па и на си-
ља над ста ри ји ма, ко ји су 
због сла бо сти и не мо ћи 
ла ке жр тве зло ста вља-
ња, да ти ре зул тат са мо у 
бла го вре ме ној, це ло ви-
тој, си стем ској са рад њи 
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”, с 
овим про бле мом не мо-
же да се из бо ри сам. Вр ло 
је ва жна и уло га ме ди ја у 
су зби ја њу на си ља, али се, 
на жа лост, овом фе но ме-
ну че сто при сту па сен за-
ци о на ли стич ки.

До кле се сти гло у 

про це су ли цен ци ра ња 

ор га ни за ци ја со ци јал-

не за шти те, и због че га 

је оно ва жно? Ко мо ра 

со ци јал не за шти те је 

осно ва на по чет ком 2013. Шта је она до са-

да ура ди ла по во дом ли цен ци ра ња струч-

них рад ни ка?

– Ли цен ци ра ње је ве о ма ва жно јер уво ди
си стем кон тро ле ква ли те та у со ци јал ну за-
шти ту, а то је пра ви на чин да се по диг не ква-
ли тет услу га. Пра вил ни ци ко ји бли же уре ђу-
ју ову област, усво је ни у ма ју 2013, про пи су ју
основ не усло ве за сти ца ње ли цен це. Пру жа-
о ци ма услу га ко ји има ју ис ку ство про пи са но
за ко ном дат је рок до ма ја 2016. да сво ју де-
лат ност, ак те и по сло ва ње ускла де са овим
стан дар ди ма и до на зна че ног да ту ма уђу

                                          БРАН КИ ЦА ЈАН КО ВИЋ, ДР ЖАВ НА СЕ КРЕ ТАР КА У МИ НИ СТАР СТВУ РА ДА,             

           СТАЛ НА ПОДРШКА     
Србија је по броју старијих од 65 година у европском врху, а стручњаци процењују да ће

до 2050. они чинити четвртину становништва. О проблемима старијих, али и других
осетљивих друштвених група, и широкој доступности социјалне заштите разговарали смо

са Бранкицом Јанковић, државном секретарком у ресорном Министарству
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           ЗА ПО ШЉА ВА ЊА И   СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

  О СЕ ТЉИ ВИ М ГРУ ПА МА
у про цес ли цен ци ра ња, док су 
но ви пру жа о ци услу га ду жни да 
про пи са не усло ве и стан дар де 
ис пу не од мах, и по том, у за ко ном 
про пи са ном ро ку, сти чу ли цен цу. 
До са да још ни је из да та ни јед на 
ли цен ца, јер од ма ја ни смо до би-
ли ни је дан зах тев са нео п ход ном 
ком плет ном до ку мен та ци јом. Ми-
ни стар ство ра да, за по шља ва ња и 
со ци јал не по ли ти ке, у са рад њи 
са Ре пу блич ким за во дом за со ци-
јал ну за шти ту, да је ин фор ма ци је, 
ту ма че ња и упут ства ве за на за 
про цес ли цен ци ра ња. У то ку је и 
се ри јал са ста на ка ко је сва ке не-
де ље одр жа ва мо са при ват ним 
пру жа о ци ма услу ге сме шта ја за 
ста ре. РЗСЗ је са чи нио тзв. ме ке ме ха ни зме
по др шке, упут ства пру жа о ци ма услу га со ци-
јал не за шти те, ко ји се мо гу на ћи на сај ту За-
во да. И на сај ту Ми ни стар ства се мо гу на ћи
пра вил ни ци ко ји бли же уре ђу ју ову област,
као и кон так ти ин спек то ра со ци јал не за шти-
те. Ту је и ажу ри ра ни спи сак др жав них и при-
ват них до мо ва за ста ре ко ји има ју до зво лу за
рад. Стал но се ажу ри ра ју и спи ско ви до мо ва
ко ји ма је из ре че на за бра на ра да. За ли цен-
ци ра ње струч них рад ни ка над ле жна је Ко-
мо ра со ци јал не за шти те, осно ва на ја ну а ра
2013. У Ко мо ру је до са да сти гло 300 зах те ва
из це ле Ср би је, а одо бре но је 220 ли цен ци,
што је тек око де сет од сто ли цен ци за ко је
се мо ра ју под не ти зах те ви до кра ја ја ну а ра
2014. године.

Мо же се ре ћи да, ка да је реч о ква ли-

те ту жи во та нај ста ри јих, при мер до бре

прак се ва нин сти ту ци о нал не за шти те

ста рих је су клу бо ви и днев ни цен три за

пен зи о не ре.

– Клу бо ви и днев ни цен три су нај по де сни-
ји об лик за шти те ста рих, за то што ова вр ста
услу га по др жа ва оста нак ко ри сни ка у при-
род ном окру же њу. Они у су шти ни не од ла зе
из сво јих по ро ди ца, а функ ци је за шти те ко је
њи хо ве по ро ди це не мо гу да оства ре пре у-
зи ма ју ова кви клу бо ви и днев ни цен три, ко ји
ко ри сни ци ма омо гу ћа ва ју ор га ни зо ва но сло-
бод но вре ме, ре дов ну, из ба лан си ра ну ис хра-
ну, не ку вр сту не ге, дру же ње, ис по ља ва ње
кре а тив них по тен ци ја ла... Ово је ефи ка сан и
еко но ми чан мо дел за шти те и по др шке нај-
ста ри јим гра ђа ни ма јер се та ко чу ва здра вље
и из бе га ва осе ћа ње уса мље но сти и бес ко ри-
сно сти нај ста ри јих чла но ва по ро ди це.

Мо же те ли нам ре ћи не што о уво ђе-

њу пра вил ни ка за ге рон то до ма ћи це и

пра вил ни ка о по ступ ку оства ри ва ња и

обез бе ђи ва ња пра ва за овај вид ва нин-

сти ту ци о нал не за шти те?

– Ми стал но ства ра мо усло ве за ве ћу до-
ступ ност услу га со ци јал не за шти те у свим
де ло ви ма зе мље. Да нас го то во сва ка ло кал-
на са мо у пра ва има раз ви је ну услу гу „По моћ
у ку ћи”, не увек у нео п ход ном оби му, али се
на то ме сва ко днев но ра ди. Спе ци фи ка ци јом
со ци јал не услу ге „По моћ у ку ћи” утвр ђе не су
циљ не гру пе ко ји ма је она на ме ње на, као и
свр ха ове услу ге – по др шка ко ри сни ци ма у
за до во ља ва њу сва ко днев них по тре ба ка ко
би се уна пре дио и одр жа вао ква ли тет њи хо-
вог жи во та, што ду же очу ва ло пси хо фи зич-
ко здра вље и од ло жио по тен ци јал ни раз вој
бо ле сти. Спе ци фи ка ци јом су утвр ђе не и ак-
тив но сти у скло пу ове услу ге ко је прак тич но
озна ча ва ју и нај ди рект ни је по сло ве ко је оба-
вља ге рон то до ма ћи ца у до му и за ко ри сни ка.
Не по сто ји пра вил ник за ге рон то до ма ћи це,
али по сто ји Пра вил ник о бли жим усло ви ма
и стан дар ди ма за пру жа ње услу га со ци јал не
за шти те, ко ји ва жи за це лу Ср би ју и ко ји ја сно
про пи су је усло ве и стан дар де ко јих се мо ра ју
при др жа ва ти сви пру жа о ци услу га со ци јал не
за шти те, па и пру жа о ци услу ге „По моћ у ку ћи”.
Ова услу га је у над ле жно сти ло кал них са мо у-
пра ва, што зна чи да ло кал не упра ве утвр ђу ју
бли же усло ве за ње но ко ри шће ње, али сви
има ју оба ве зу да по шту ју основ на пра ви ла и
на че ла, ми ни мал не усло ве на ве де не у Пра-
вил ни ку о стан дар ди ма.

Ка да го во ри мо о ра њи вим гру па ма

тре ба не из о став но по ме ну ти и осо бе са

ин ва ли ди те том. Ко ли ко је то ком 2013.

Ва ше Ми ни стар ство ура ди ло на пла ну

по бољ ша ња њи хо вог по ло жа ја?

– Из ра ђен је, пре све га, текст За ко на о
упо тре би зна ков ног је зи ка и от по че ла је
про це ду ра ње го вог усва ја ња. Та ко ће би ти

за кон ски уре ђе но оства ри ва ње пра ва глу-
вих осо ба на упо тре бу зна ков ног је зи ка у
по ступ ци ма пред ор га ни ма јав не вла сти, у
ко лек тив ним об ли ци ма ра да ор га на јав не
вла сти, у обла сти рад них од но са, обра зо-
ва ња и вас пи та ња, здрав стве не за шти те,
со ци јал не за шти те, ин фор ми са ња и те ле ко-
му ни ка ци ја, сти ца ње ста ту са ту ма ча за зна-
ков ни је зик, ме ре за уна пре ђе ње упо тре бе
зна ков ног је зи ка, као и пре кр ша ји за по-
вре ду оба ве за про пи са них овим за ко ном.
У про це ду ри је и усва ја ње 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. Усво јен је и Ак-
ци о ни план за спро во ђе ње Стра те ги је уна-
пре ђе ња по ло жа ја ОСИ у Ре пу бли ци Ср би ји
од 2013. до 2015. го ди не. Уз то, Ми ни стар-
ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли-
ти ке, на че лу са др Јо ва ном Кр ко ба би ћем,
пот пред сед ни ком Вла де Ср би је, стал но по-
др жа ва про гра ме и услу ге на ме ње не уна-
пре ђе њу по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том
ко је ре а ли зу ју 33 ре пу блич ка и по кра јин ска
са ве за са 526 ло кал них удру же ња. У скла ду
са од ред ба ма но вог за ко на о удру же њи ма
и ове го ди не смо рас пи са ли кон курс за уна-
пре ђе ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том
у Ре пу бли ци Ср би ји. На кон кур су су по др жа-
на 34 про јек та ре пу блич ких и по кра јин ских
са ве за, у укуп ном из но су од 230.711.278,60
ди на ра. Наш Сек тор за за шти ту осо ба са
ин ва ли ди те том рас пи сао је у 2013. и јав ни

по зив за под-
но ше ње пред-
ло га про је ка та
за уна пре ђе ње
по ло жа ја ОСИ
ко ји је на ме њен
свим со ци јал но
ху ма ни тар ним
ор га ни за ци ја-
ма ре ги стро ва-
ним у Ср би ји.
На овом кон-

кур су одо бре но је 95 про је ка та у уз но су од
61.056.527,96 ди на ра.

Пред во ди ли сте де ле га ци ју Ср би је на

55. за се да њу Ко ми те та УН за ели ми на-

ци ју свих об ли ка дис кри ми на ци је же на,

и пред ста ви ли из ве штај о за да ци ма ко је

је на ша др жа ва ис пу ни ла. Ка кву оце ну је

Ко ми тет дао Ср би ји?

– Упо зна ли смо Ко ми тет за свим за ко но-
дав ним и ин сти ту ци о нал ним ме ра ма ко је
др жа ва пред у зи ма да би уна пре ди ла по ло-
жај же на у Ср би ји и су зби ла њи хо ву со ци јал-
ну ис кљу че ност и дис кри ми на ци ју. За да так
на ше де ле га ци је био је да пред ста ви пе ри о-
дич ни из ве штај, пру жи од го во ре на до дат на

Стал но 
ства ра мо 

усло ве 
за ве ћу 

до ступ ност 
услу га 

со ци јал не 
за шти те

 у свим 
де ло ви ма 

         Србије

Ли цен ци ра ње 
је ве о ма ва жно 
јер уво ди 
си стем 
кон тро ле
ква ли те та
у со ци јал ну 
за шти ту

„

„

„      

„      
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пи та ња и уве ри Ко ми тет да Ср-
би ја по шту је оба ве зе пре у зе те
ра ти фи ка ци јом Кон вен ци је.
Пи та ња Ко ми те та углав ном су
се од но си ла на за шти ту же на
од на си ља, ме ха ни зме за за-
шти ту жр та ва тр го ви не љу ди-
ма, за по шља ва ње, обра зо ва-
ње, здрав стве ну за шти ту же на,
при ступ прав ди, пра ви ма и
услу га ма со ци јал не за шти те,
уче шће у по ли тич ком и јав ном
жи во ту. Из ве штај и на ступ де-
ле га ци је и са мог ше фа де ле га-
ци је то ком за се да ња Ко ми те та
оце ње ни су ве о ма до бро.

Ми ни стар ство при пре ма

Уред бу о на мен ским тран-

сфе ри ма. Ка ко ће она по-

мо ћи нај си ро ма шни јим оп-

шти на ма у Ср би ји?

– Уред ба о на мен ским тран-
сфе ри ма тре ба да омо гу ћи
од ре ђе ну фи нан сиј ску по моћ
сла би је раз ви је ним је ди ни ца-
ма ло кал не са мо у пра ве, ка ко
би и оне мо гле да раз ви ја ју
услу ге со ци јал не за шти те, чи-
ме би се по ди гао укуп ни ни во
за шти те гра ђа на у Ре пу бли ци.
Уред ба ће омо гу ћи ти да љи
про цес тран сфор ма ци је по-
сто је ћих уста но ва за сме штај,
од но сно про цес де ин сти ту-
ци о на ли за ци је – кроз раз вој
по сто је ћих и но вих услу га;
под ста ћи ће раз вој ино ва тив-
них услу га, као и услу га од
зна ча ја за Ре пу бли ку. За ко ном
о со ци јал ној за шти ти пред ви-
ђе но је да се пу тем на мен ских
тран сфе ра фи нан си ра ју услу-
ге со ци јал не за шти те ко је по
За ко ну фи нан си ра ју је ди ни це
ло кал не са мо у пра ве, и то у је-
ди ни ца ма ло кал не са мо у пра-
ве чи ји је сте пен раз ви је но сти
ис под ре пу блич ког про се ка;
услу ге со ци јал не за шти те у је-
ди ни ца ма ло кал не са мо у пра-
ве на чи јој те ри то ри ји има ју
се ди ште уста но ве за дом ски
сме штај у тран сфор ма ци ји
чи ји је осни вач Ре пу бли ка, од-
но сно Ауто ном на по кра ји на,
укљу чу ју ћи и тро шко ве тран-
сфор ма ци је тих уста но ва; ино-
ва тив не услу ге и услу ге со ци-
јал не за шти те од по себ ног
зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју.
Да кле, реч је о да љем раз во ју
ло кал них услу га у за јед ни ци,
што је је дан од нај ве ћих при-
о ри те та у си сте му со ци јал не
за шти те. Је ле на Оцић

САВЕТОДАВНИ ДАНИ СРБИЈЕ И ХРВАТСКЕ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
И БЕОГРАДУ

Задовољни и грађани 
и саветодавци
Уз до бру ор га ни за ци ју и у кон струк тив ној рад ној ат мос фе ри, 
ре шен ве ли ки број ди ле ма оси гу ра ни ка

Фи ли ја ла РФ ПИО у Срем-
ској Ми тро ви ци би ла је 
пр ви пут до ма ћин Ме-

ђу на род них са ве то дав них да на 
Ср би је и Хр ват ске, ко ји су одр-
жа ни 1. и 2. ок то бра ове го ди не.

То је би ла при ли ка да сви гра-
ђа ни ко ји су сте кли свој ство 
оси гу ра ни ка пре ма про пи си ма 
о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Хр ват ске, са пре би-
ва ли штем у Ср би ји, у не по сред-
ном раз го во ру са пред став ни-
ци ма но си ла ца овог оси гу ра ња 
из обе зе мље бу ду ин фор ми са-
ни о свим за њих бит ним пи та-
њи ма из ове прав не обла сти.

Уче шће на са ве то дав ним да-
ни ма у Срем ској Ми тро ви ци 
пра во вре ме но је за ка за ло 54 
гра ђа на, али је то ком њи хо вог 
тра ја ња тај број по ве ћан, та ко 
да је за два да на укуп но њих 62 

до би ло по треб не ин фор ма ци је.
Нај ве ћи број пи та ња ко ја су 

оси гу ра ни ци из Ср би је по ста-
вља ли пред став ни ци ма Ми ро-
вин ског за во да Хр ват ске од но-
сио се на: тра ја ње по сту па ка 

ком пле ти ра ња свих по да та ка о 
пен зиј ском ста жу ко ји је на вр-
шен пре ма хр ват ским про пи-
си ма, тра ја ње по сту па ка по већ 
под не тим зах те ви ма за при зна-
ва ње пра ва на пен зи ју, про блем 
не при зна ва ња пен зиј ског ста жа 
ко ји је на вр шен за вре ме рат них 
де ша ва ња на те ри то ри ји Хр ват-
ске (кон ва ли да ци ја ста жа), за тим 
на усло ве за при зна ва ње пра ва 
на пен зи ју пре ма хр ват ским 
про пи си ма, ис пла ту за о ста лих 
из но са пен зи је, те на об ра чун и 
ви си ну пен зи је при зна те пре ма 
хр ват ским про пи си ма.

Са ве то дав ни да ни одр жа ни са 
пред став ни ци ма Хр ват ског за-

во да за ми ро вин ско оси гу ра ње, 
пре ма ре чи ма Да ми ра Бог да на 
из Ди рек ци је ПФ ПИО у Но вом 
Са ду, би ли су, из ме ђу оста лог, и 
при ли ка да се на пра ви увид у 
по је ди не кон крет не пред ме те 

у ко ји ма, због раз ли чи тог ту-
ма че ња и при ме не по је ди них 
од ред би ва же ћег Спо ра зу ма о 
со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу 
Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке 
Хр ват ске, још ни су до не те од лу-
ке о при зна ва њу пра ва на пен-
зи ју.

Пред став ни ци оба но си о ца
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња са гла сни су да са ве то-
дав не да не и да ље тре ба одр-
жа ва ти.

– Ди рек тан кон такт са оси гу-
ра ни ци ма мно го је бо љи не го 
до пи си ва ње ко је тра је знат но 
ду же, и ви ше се про бле ма ре ши, 
а и ка сни ји кон так ти те ле фо ном 

Учесници

 саветодавних

 дана 

у Сремској 

Митровици
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су мно го јед но став ни ји – ка же 
Ду шка По точ њак Ка ра ва нић из 
Сре ди шње слу жбе у За гре бу.

До бра ор га ни за ци ја, кон-
струк тив на рад на ат мос фе ра и 
ре шен ве ли ки број ди ле ма оси-
гу ра ни ка, ре чи су ко је украт ко 
мо гу опи са ти ове са ве то дав не 
да не.

Још јед ни успе шно ор га ни-
зо ва ни да ни раз го во ра са хр-
ват ском стра ном за вр ше ни су и 
овог пу та у Бе о гра ду, 3. ок то бра, 
а про те кли су у рад ној и пре 
све га по зи тив ној ат мос фе ри.

Са ве то дав ци из Фон да ПИО 
и из Хр ват ског за во да за ми ро-
вин ско оси гу ра ње за слу жни су 
што је око 70 за ин те ре со ва них 
гра ђа на у Бе о гра ду оти шло са 
са ве то ва ња за до вољ но. На сво-
ја пи та ња до би ли су од го во ре, 
да те су им нео п ход не ин фор ма-
ци је и пру же на прав на по моћ, а 
нај че шће ди ле ме би ле су у ве зи 
са по да ци ма о пе ри о ди ма оси-
гу ра ња на вр ше ним у Хр ват ској, 
са усло ви ма за оства ри ва ње 
пра ва по хр ват ским про пи си ма, 
као и са по ступ ком кон ва ли да-
ци је од лу ка и ака та из обла сти 
пен зиј ског оси гу ра ња. За хва-
љу ју ћи ефи ка сном ра ду са ве-
то да ва ца и њи хо вом ве ли ком 
ис ку ству у обла сти спро во ђе ња 
си сте ма пен зиј ског оси гу ра-
ња, а по себ но ис ку ству у ра ду 

са стран ка ма, при мље ни су и 
по са ве то ва ни сви гра ђа ни ко ји 
су до шли: они ко ји су тер мин 
до ла ска бла го вре ме но за ка за-

ли те ле фо ном, али и они ко ји 
су са за ка зи ва њем за ка сни ли, 
јер су тер ми ни би ли по пу ње ни, 
или они ко ји се чак ни су ни на-
ја ви ли.

Са ве то дав ни да ни су, по ред 
оста лог, би ли и при ли ка да се са 
ко ле га ма из Хр ват ске ажу ри ра-
ју и раз ме не спи ско ви ур ген ци-

ја, као и оба ве ште ња у ве зи са 
они ма ко је су ра ни је до ста вље-
не. За јед нич ки је кон ста то ва но 
да је нео п ход но да се ре ша ва њу 
по тим пред ме ти ма и са јед не и 
са дру ге стра не да при о ри тет, 

има ју ћи у ви ду ду жи ну тра ја ња 
по ступ ка у овим слу ча је ви ма. За 
наш лист су, по из ла ску од са ве-
то да ва ца, сви на гла ша ва ли да су 

ја ко за до вољ ни што ов де, у сво-
јој зе мљи, има ју мо гућ ност да за
крат ко вре ме са зна ју оно за шта
би им слу жбе ним пу тем би ло по-
треб но ви ше ме се ци или од ла зак
у За греб, што ви ше ко шта, а ни су
сви ни у мо гућ но сти да пу ту ју.

Мил ка Бо жић из Ба тај ни це
ни је на вре ме до би ла „особ ни

број” из Хр ват ске та ко да, иако
је до би ла ре ше ње, ни је при ми-
ла ни јед ну пен зи ју из Хр ват ске.

– Ре ше ње сам до би ла на кућ-
ну адре су са из но сом пен зи је и
би ла сам ја ко за до вољ на. Ипак,
то је би ло још де цем бра про шле
го ди не, а ја до да нас ни јед ну
упла ту ни сам при ми ла. До шла
сам да ви дим о че му се ра ди и
са зна ла да је у пи та њу гре шка
јер не мам тај особ ни број (по што
сам ја увек ов де ра ди ла, са мо је
фир ма би ла хр ват ска), па је то
раз лог што још не сти жу пен зи-
је. Сад су за бе ле жи ли о че му се
ра ди и ре кли да ће гре шка би ти
ис пра вље на чим се вра те у За-
греб, та ко да мо гу да оче ку јем
за о ста ле пен зи је и по том ре дов-
ну ис пла ту убу ду ће – за до вољ на
је на ша са го вор ни ца.

Мир ја на Ко зар Мра шо вић из
Бе о гра да до шла је са мо да про-
ве ри да ли је све у ре ду са ње-
ним ста жом у Хр ват ској.

– И по на шим и по њи хо вим
про пи си ма, ја имам још не ко-
ли ко го ди на до пен зи о ни са ња,
али по што су већ ту, од лу чи ла
сам да се на вре ме рас пи там да
ли је сав мој стаж у Хр ват ској, а
то је око шест го ди на, еви ден ти-
ран, и са зна ла да је све у нај бо-
љем ре ду. Не же лим да до ђем у

си ту а ци ју да тек кад тре ба да се
пен зи о ни шем са знам да ми не-
ке го ди не ста жа ни су еви ден ти-
ра не ка ко тре ба и да он да због
то га че кам ме се ци ма, или чак
и го ди на ма на ре ше ње. А кад
су већ са ве то дав ци из За гре ба
ов де, било ми је ве о ма јед но-
став но да све про ве рим. То сам

и ура ди ла и ја ко сам за до вољ на
што мир но мо гу да че кам услов
за пен зи о ни са ње – ка же за „Глас
оси гу ра ни ка” Мир ја на Ко зар
Мра шо вић.

За до во љан је по сле раз го во-
ра са хр ват ским са ве то дав ци ма
био и Бе о гра ђа нин Бран ко Ко-
лат.

– Имам 12 го ди на ста жа у Хр-
ват ској, а тре ба да оства рим
пра во на ин ва лид ску пен зи ју.
Са да сам са знао да и пре ма њи-
хо вим про пи си ма ис пу ња вам
усло ве, тре ба са мо у Не ма њи-
ној да под не сем зах тев. До био
сам пра ву и де таљ ну ин фор-
ма ци ју и упут ство шта тре ба да
ура дим и ја ко ми је дра го што
сам то мо гао ов де, у Бе о гра ду,
уме сто да пу ту јем у За греб, та-
ко да ми слим да су ова ква са ве-
то ва ња пра ва ствар а и ја ко су
до бро ор га ни зо ва на – ја сан је
Бран ко Ко лат.

Прак са одр жа ва ња са ве то-
дав них да на са Хр ват ском два
пу та го ди шње, у ма ју у За гре бу
и у сеп тем бру у Бе о гра ду, већ је
уста ље на, што је од из у зет ног
зна ча ја за ефи ка сно спро во-
ђе ње спо ра зу ма о со ци јал ном
оси гу ра њу из ме ђу две зе мље.

И. Ми тро вић

В. Ана ста си је вић

Што пре доставити захтев за ОИБ
Било да корисници пензије живе на њеној територији или не, 

Република Хрватска уводи обавезан „особни идентификациони

број (ОИБ)”. Хрватски завод за мировинско осигурање (ХЗМО) 

пролетос је доставио корисницима обавештење и захтев за

одређивање и додељивање ОИБ, који је требало да испуне и

доставе надлежној пореској управи. Маријана Планк Бобинац 

из Хрватског завода каже да је увидом у базу података утврђено 

да одређени број корисника са пребивалиштем ван Хрватске

није поднео захтев за одређивање и додељивање ОИБ, на

адресу било ког подручног уреда Пореске управе у РХ. Да би им 

се доделио ОИБ и наставила несметана исплата пензија, апелује

се да то учине до краја октобра 2013. године.

У Републици Хрватској је од 14. септембра на снази Уредба 

о допунама Закона о мировинском осигурању, према којој

се кориснику пензије који на захтев ХЗМО у предвиђеном 

року није доставио исправу или податак потребан за исплату 

примања обуставља исплата, ако ХЗМО до тог податка не може

да дође службеним путем.

Обра зац зах те ва мо же се на ћи и на ин тер нет адре си ХЗМО: 

www.mi ro vin sko.hr, где корисник та ко ђе мо же про ве ри ти да ли

му је ОИБ већ до де љен. Ј. О.

Са саветовања

 у Београду

у жижи
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између два броја

Лак ше до ле ка

На сај ту Ре пу блич ког фон да за здрав стве но 
оси гу ра ње (РФ ЗО) од не дав но гра ђа ни мо гу да се 
ин фор ми шу о то ме где се на ла зи нај бли жа апо те-
ка ко ја има лек ко ји им је по тре бан.

По се том сај ту РФ ЗО или не ке апо те кар ске уста-
но ве гра ђа ни ће, ло ци ра њем сво је по зи ци је на да-
тој ма пи, мо ћи да ви де пет нај бли жих апо те ка ко је 
има ју лек ко ји им је по тре бан, али и ње го ве за ли хе 
у тим апо те ка ма.

Пре ма на ја ва ма, по ло ви ном овог ме се ца тре ба 
да поч не и при ме на но вог софт ве ра у здрав стве-
ним уста но ва ма, пу тем ко јег ће гра ђа ни на сај-
то ви ма кли ни ка мо ћи да ви де и по дат ке о бро ју 
рас по ло жи вих по сте ља, ис прав но сти апа ра та и 
по и ме нич ном де жур ству ле ка ра. У на ред них пет 
ме се ци у овај си стем би тре ба ло да бу ду укљу че-
не све здрав стве не уста но ве.

У са рад њи Цен тра за со ци јал ни рад
и фи ли ја ле На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње у Про ку пљу, у окви ру
про гра ма јав них ра до ва, обез бе ђен
је по сао и за осо бе са ин ва ли ди те том
(ОСИ) ко је ће ра ди ти по сло ве при клад-
не њи хо вим фи зич ким спо соб но сти ма.
Ме сеч на пла та за те по сло ве из но си ће
око 20.000 ди на ра.

У Цен тру за со ци јал ни рад на ја вљу ју
да ће са про јек том „Со ли дар ност осо ба
са ин ва ли ди те том” убу ду ће кон ку ри са-
ти за по сло ве у јав ним ра до ви ма, што
ће по мо ћи да и дру ге осо бе до би ју по-
сао на од ре ђе но вре ме и та ко обез бе де
ег зи стен ци ју бар за је дан пе ри од.

Са вез са мо стал них син ди ка та Вој во ди-
не (СССВ) обе ле жио је у Но вом Са ду 7. ок-
то бар, Свет ски дан до сто јан стве ног ра да. 
До сто јан ствен рад као иде ју и циљ уве ла 
је Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да 1999. 
го ди не. Обе ле жа ва ју ћи овај дан, СССВ се 
со ли да ри ше са син ди ка ти ма ши ром све та.

Го во ре ћи о на ја ва ма про ме на За ко на 
о ра ду, За ко на о штрај ку и За ко на о ПИО, 
Го ран Ми лић, пред сед ник СССВ, и Вла ди-
мир Гво зде но вић, пред сед ник ССС Но вог 
Са да, ис та кли су да је у Ср би ји од по чет ка 

кри зе из гу бље но око 600.000 рад них ме-
ста, од че га 150.000 у Вој во ди ни. Пре ма
на во ди ма СССВ, 70 од сто рад ни ка у Ср-
би ји при ма ми ни ма лац, а нај у гро же ни ји
су рад ни ци у при ват ном сек то ру, ко ји ма
се пла те не ис пла ћу ју ре дов но, као ни до-
при но си за со ци јал но оси гу ра ње.

Пред став ни ци СССВ су на гла си ли да се
без про дук тив ног за по шља ва ња, за шти те
пра ва рад ни ка и ствар ног со ци јал ног ди-
ја ло га не мо же го во ри ти о до сто јан стве-
ном ра ду.

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је (ТОС) омо гу ћи ла је свим по тен-
ци јал ним ту ри сти ма из Фран цу ске да се убу ду ће на јед ном ме сту 
ин фор ми шу о све у куп ној ту ри стич кој по ну ди на ше зе мље.

Овај ин фор ма тив ни ку так зва нич но је отво рен 28. сеп тем бра 
2013. у про сто ри ја ма Кул тур ног цен тра Ср би је у Па ри зу. Тим по-
во дом, у про сто ри ја ма овог Цен тра ор га ни зо ван је све ча ни при-
јем ко јем су при су ство ва ли пред став ни ци ме ди ја, ту ри стич ки 
по сле ни ци из Фран цу ске и дру ге углед не зва ни це.

На ску пу је го во рио ам ба са дор Ср би је у Фран цу ској, Рај ко Ри-
стић, и Гор да на Пла ме нац, ди рек тор ка ТОС-а.

ТОС отво рио ин фор ма тив ни 
ку так у Па ри зу
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Но ви Сад: обе ле жен Свет ски дан 
до сто јан стве ног ра да

Про ку пље: по сао за ОСИ

Ис тра жи ва ње
о здра вљу
ста нов ни штва
Ср би је

Ми ни стар ство здра вља у са рад њи с Ин-
сти ту том „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” 4. ок-
то бра је по че ло да спро во ди ис тра жи ва ње 
о здра вљу ста нов ни штва Ср би је у ци љу пла-
ни ра ња да љих ак тив но сти и де фи ни са ња 
здрав стве ног си сте ма. Ис тра жи ва ње ће тра-
ја ти до 30. но вем бра, а у ње му ће уче ство ва-
ти 6.500 по ро ди ца, од но сно не што ви ше од 
19.000 љу ди, у Бе о гра ду, Вој во ди ни, Шу ма ди-
ји, ис точ ној, за пад ној и ју жној Ср би ји. Пр ви 
ре зул та ти оче ку ју се по чет ком 2014.

Ова ква ис тра жи ва ња спро ве де на су и 
2000. и 2006. го ди не да би се са гле да ле 
здрав стве не по тре бе ста нов ни штва, ста ње 
здрав стве ног си сте ма, као и по на ша ње и на-
ви ке ста нов ни штва ко је су по ве за не са здра-
вљем.

По што је ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња 
ускла ђе на са зе мља ма ЕУ, по сто ји мо гућ-
ност за упо ре ђи ва ње па ра ме та ра.
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Трећа рата
по мо ћи
бе о град ским
пен зи о не ри ма

На осно ву Од лу ке о фи нан-
сиј ској по мо ћи пен зи о не ри-
ма, 30. сеп тем бра по че ла је
ис пла та тре ће ра те по мо ћи
нај ста ри јим Бе о гра ђа ни ма са
нај ни жим при ма њи ма.

Град Бе о град ову по моћ
обез бе ђу је за 105.000 пен зи-
о не ра у укуп ном из но су од
245.837.000 ди на ра.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла
сеп тем бар ских при на дле-
жно сти пен зи о не ри ма из
ка те го ри је за по сле них
по че ла је 10. ок то бра.

Пен зи о не ри ма са мо-
стал них де лат но сти сеп-
тем бар ске пен зи је су ис-
пла ће не 3. ок то бра.

Бив ши по љо при вред-
ни ци и вој ни пен зи о не ри
при ми ли су сво је це ле
сеп тем бар ске пен зи је 5.
ок то бра.

Пре ма по да ци ма Аген ци је за при вред-
не ре ги стре, број ак тив них пред у зет нич-
ких рад њи и пред у зе ћа у Кра гу јев цу у
пр вих шест ме се ци 2013. био је у бла гом
по ра сту у од но су на про шлу го ди ну. У 
том пе ри о ду у Кра гу јев цу је осно ва но 79

пред у зе ћа и 487 пред у зет нич ких рад њи. 
Број уга ше них при вред них дру шта ва је 
ско ро три пу та ма њи од но во о сно ва них, 
док је број за тво ре них пред у зет нич ких 
рад њи ско ро на истом ни воу са бро јем 
но вих.

Кра гу јев ча ни се нај че шће од лу чу ју за
отва ра ње уго сти тељ ских обје ка та и фри-
зер ских са ло на. Ме ђу но вим пред у зет ни-
ци ма под јед нак је број му шка ра ца и же-
на, а све је ви ше и мла дих љу ди ко ји се
од лу чу ју да по кре ну соп стве ни по сао.

Oд 20. до 27. ок то бра у Бе о-
гра ду ће би ти одр жан 58. Ме ђу-
на род ни са јам књи га, а по ча сни 
гост ове го ди не би ће Пољ ска. 
У ха ла ма 1, 1А, 2 и 4 Бе о град-
ског сај ма пред ста ви ће се нај-
по зна ти ји из да ва чи, књи жа ри, 
ди стри бу те ри, би бли о те ка ри и 
мно ги пи сци из зе мље и ино-
стран ства. На гра де ко је ће и 
ове го ди не би ти до де ље не су 

„Из да вач го ди не”, „Из да вач ки 
по ду хват го ди не”, „Деч ја књи га 
го ди не” и „Нај леп ша књи га”.

За школ ски дан на ме њен ор га-
ни зо ва ним по се та ма уче ни ка, сту-
де на та, на став ни ка и про фе со ра, 
ко ји је са став ни део Сај ма књи га 
од 2005. го ди не, из да ва чи при пре-
ма ју по се бан про грам. По ред то га, 
уве де ни су и по ро дич ни да ни ка да 
ће мо ћи да се ку пи по ро дич на ула-
зни ца уз по се бан по пуст.

Рад но вре ме Сај ма би ће од 10 
до 21 сат, а по се ти о ци ће за по-

је ди нач не ула зни це из два ја ти 
250, док ће це на груп не ула зни-
це из но си ти 150 ди на ра.

Мла ди пред у зет ни-
ци убу ду ће ће мо ћи да
де лу ју кроз Удру же ње
мла дих при вред ни ка
Ср би је – УМПС, ко је је
не дав но осно ва но с ци-
љем кре и ра ња бо љег
по слов ног ам би јен та за
вр шња ке ко ји се ба ве
соп стве ним би зни сом.
Ка ко на во де осни ва чи,
Удру же ње би тре ба ло
да по мог не у ре ша ва-
њу про бле ма са ко ји ма
се мла ди пред у зет ни-
ци су о ча ва ју у по слу и
исто вре ме но да шти ти
њи хо ве ин те ре се за сту па њем пред над ле жним ор га ни ма и до но си-
о ци ма од лу ка.

У ра ду осни вач ке скуп шти не уче ство ва ли су пред став ни ци 17
пред у зе ћа, а за пред сед ни ка Удру же ња иза бран је Фи лип Ра до ји-
чић, вла сник фир ме Да мек д. о. из Чач ка.

У УМПС-у ка жу да ће оку пља ти нај ак тив ни је и нај спо соб ни је мла-
де љу де у Ср би ји ко ји же ле да осну ју соп стве на пред у зе ћа или их
већ има ју. Удру же ње ће за њих ор га ни зо ва ти обу ке за из ра ду би-
знис пла но ва и уна пре ђе ње по сло ва ња, оба ве шта ва ће их о кон-
кур си ма за фи нан си ра ње и под сти ца ње ино ва ци ја и о про гра ми ма
кроз ко је мо гу до би ти мен тор ску по др шку. У Удру же ње ће се сли-
ва ти ин фор ма ци је о струч ним ску по ви ма, сај мо ви ма, али ће оно
би ти и ме сто за раз ме ну иде ја, зна ња и ис ку ста ва.

Осни ва ње Удру же ња по др жао је УСА ИД-ов Про је кат одр жи вог
ло кал ног раз во ја.

Кра гу је вац: ра сте број
ак тив них пред у зе ћа

Фор ми ра но удру же ње мла дих при вред ни ка

Бе о град ски са јам књи га
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поводи

На не дав но одр жа ној сед ни ци ИО Са ве-
за пен зи о не ра Вој во ди не раз го ва ра ло се
о кре та њу пен зи ја и со ци јал ном по ло жа ју
пен зи о не ра, о утро шку пла ни ра них сред-
ста ва и о пред сто је ћим ак тив но сти ма.

Ка ко је ис та као Ми лан Не на дић, пред-
сед ник СПВ, Про гра мом ра да Са ве за за ову
го ди ну из ме ђу оста лог је пред ви ђе но и
пра ће ње кре та ња пен зи ја и ма те ри јал ног
по ло жа ја пен зи о не ра.

– У усло ви ма ка да је по тро шач ка кор па
два и по пу та ве ћа од про сеч не пен зи је, а пет
пу та ве ћа од нај ни жег пен зиј ског из но са, ја-
сно је да је па ла ре ал на вред ност пен зи ја, да

су ку пов на моћ и со ци јал ни по ло жај пен зи о-
не ра све ло ши ји – на гла сио је Не на дић.

На сед ни ци се го во ри ло и о За ко ну о ПИО
и о пла ни ра ним по ве ћа њи ма пен зи ја у 2013.
и 2014. го ди ни. Ис так ну то је да ће Са вез на-
ста ви ти да ука зу је над ле жним ин сти ту ци ја ма
на не по во љан со ци јал ни по ло жај пен зи о не-
ра и да ће тра жи ти да се пен зи је ускла де са
кре та њем ин фла ци је и по тро шач ких це на.

Пред сед ник СПВ је ин фор ми сао чла но ве
да је Устав ни суд од ба цио ини ци ја ти ву Са ве за
ко јом се тра жи ла оце на устав но сти чла на 80а
За ко на о ПИО и 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.

– И по ред од ба ци ва ња на шег зах те ва,
сма трам да се из обра зло же ња Су да ја сно
ви ди да је ини ци ја ти ва би ла оправ да на –
ис та као је Не на дић.

Чла но ви ИО раз ма тра ли су и утро шак
сред ста ва из опе ра тив не ре зер ве за кул-
тур но-умет нич ке и спорт ске ма ни фе ста ци-
је, за са на ци ју по слов ног про сто ра и дру ге
по тре бе град ских, оп штин ских и гран ских
удру же ња, чла ни ца Са ве за. Одо бре на су
сред ства Град ском удру же њу пен зи о не ра
Срем ске Ми тро ви це за ор га ни за ци ју ово го-
ди шње Смо тре хо ро ва пен зи о не ра Вој во-
ди не. Дра ган Ко раћ

Ре зул та ти мо ни то рин га људ-
ских пра ва ста ри јих на ре-
зи ден ци јал ном сме шта ју у

20 уста но ва со ци јал не за шти те
у Ср би ји, 15 при ват них и пет др-
жав них до мо ва, у ко ји ма жи ви
1.610 ко ри сни ка, и оби ла зак два
не ре ги стро ва на до ма, пред ста-
вље ни су 30. сеп тем бра у Ме ди ја
цен тру Бе о град. Ис тра жи ва ње је
са мо део ак тив но сти про јек та ко-
ји спро во ди ор га ни за ци ја Amity
у парт нер ству са Ауто ном ним
жен ским цен тром и у са рад њи са
Ти мом за со ци јал но укљу чи ва ње
и сма ње ње си ро ма штва Вла де
Ре пу бли ке Ср би је, а фи нан си ра
га де ле га ци ја Европ ске уни је у
Ср би ји.

На де жда Са та рић из Amity-ја
ис та кла је да је по сто ја ла пу на
са рад ња са Ми ни стар ством ра-
да, за по шља ва ња и со ци јал не
по ли ти ке, а да је са мо јед на уста-
но ва од би ла са рад њу – „Дол че
ви та – Кеј” из Бе о гра да, ко ја је
по се ту усло ви ла пла ћа њем.

– Сви дру ги су отво ри ли вра та,
мо гли смо да за ви ри мо у сва ки
ћо шак, а по све ти ли су нам и сво је
вре ме. Ис тра жи ва ње је спро ве де-
но и за хва љу ју ћи из у зет ној са рад-
њи са са мим ко ри сни ци ма ре зи-
ден ци јал ног сме шта ја. Раз го ва ра-
ли смо са 161 осо бом. У про јек ту
је уче ство ва ло и 18 пред став ни ка
ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва –
на ве ла је На де жда Са та рић.

Вла ди мир Пе шић, по моћ ник 
ми ни стра за рад, за по шља ва ње 
и со ци јал ну по ли ти ку, ре као је 
да је ово ми ни стар ство ве о ма 
ан га жо ва но на за шти ти угро же-
них дру штве них гру па, и да ста-
ри у на шој зе мљи спа да ју у нај о-

се тљи ви ју гру пу. Ми ни стар ство 
је, у са рад њи са ор га ни за ци ја ма 
ци вил ног дру штва, раз ви ло раз-
ли чи те сер ви се од ко јих је тре-
ћи на на ме ње на за шти ти ста рих.

О на чи ну, ква ли те ту и са мо-
стал но сти свог жи во та го во ри-
ла је ко ри сни ца из До ма Во ждо-
вац, Да ни ца Хра мов, а уче сни ци 
кон фе рен ци је су се сло жи ли 
да је кључ жи во та у до му то да 
од лу ку да ли ће у ње му жи ве ти 
или не до не се са ма осо ба. То не 

сме би ти од лу ка дру гих. Ре че но 
је и да је ве о ма ва жан са др жај 
со ци јал ног и кул тур ног жи во-
та у до мо ви ма, ко ји је раз ви јен 
у др жав ним до мо ви ма, док је у 
при ват ним фо кус са мо на не зи 
и ис хра ни.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да 
не до след но по што ва ње пра ва 
ста ри јих по чи ње већ у по ро-
ди ци, а на ста вља се у уста но ви 
услед не до вољ не оба ве ште но-
сти и осо бља и ста ри јих о пра-
ви ма, не до вољ но обез бе ђе них 
ме ха ни за ма за шти те и не раз ра-
ђе них стан дар да ква ли те та не ге 
и људ ских пра ва ста ри јих.

У си сте му за шти те се ус кра-
ћу ју пра ва ста ри ји ма да до но се 
соп стве не од лу ке, мно ги ни су 

ин фор ми са ни ни ти под стак ну-
ти да уче ству ју, чак ни у др жав-
ним до мо ви ма, где су обез бе-
ђе ни ме ха ни зми уче шћа ко јих 
у при ват ним до мо ви ма и не ма. 
Због то га ће Amity са сво јим 
парт не ри ма за по че ти еду ка ци ју
пру жа ла ца услу га и ко ри сни ка 
о људ ским пра ви ма ста ри јих у 
уста но ва ма у ко ји ма је оба вље-
но над гле да ње.

Из ре зул та та ис тра жи ва ња
мо же се, по ред оста лог, ви де ти и 
да основ на здрав стве на за шти-
та ни је у јед на кој ме ри до ступ на 
ко ри сни ци ма при ват них до мо-
ва, као што је то слу чај са они ма 
ко ји жи ве у др жав ним до мо ви ма. 
Усло ви сме шта ја су раз ли чи ти, 
од од лич них до при хва тљи вих. 
При ме ће на је пре на се ље ност у 
по је ди ним др жав ним, и у со ба ма 
не ких при ват них до мо ва. По сто-
је, ме ђу тим, и до мо ви са ве о ма 
ква ли тет ним усло ви ма сме шта-
ја, где има до вољ но про сто ра за 
при ват ност и за јед нич ких про-
сто ри ја, ко ји ну де и бо га те са др-
жа је ак тив но сти.

На кон фе рен ци ји су уче ство-
ва ли и Жар ко Шун де рић из Ти-
ма за со ци јал но укљу чи ва ње 
и сма ње ње си ро ма штва Вла де 
РС, др Алек сан дра Ми ли ће вић 
Ка ла шић, струч ни са рад ник 
Amity-ја, и Та ња Иг ња то вић из 
Ауто ном ног жен ског цен тра.

Је ле на Оцић

ПРА ВА СТА РИ ЈИХ НА РЕ ЗИ ДЕН ЦИ ЈАЛ НОМ СМЕ ШТА ЈУ

Дом мо ра би ти лич ни из бор

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

О со ци јал ном по ло жа ју пен зи о не ра
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Но во сад ски ху ма ни тар ни цен тар (НСХЦ),
у парт нер ству са По кра јин ским за во дом
са со ци јал ну за шти ту, ор га ни зо вао је пр ву
од пла ни ра не че ти ри ра ди о ни це у окви ру
НЕТ-Ејџ про јек та.

Ра ди о ни це су део ме ђу на род ног про јек та
фи нан си ра ног сред стви ма ЕУ ИПА Ја дран ског
про гра ма пре ко гра нич не са рад ње, чи ји је циљ
осна жи ва ње и раз вој одр жи вих ка па ци те та за
ино ва тив не со ци јал не и здрав стве не услу ге за
ста ри је, као и про мо ци ја ак тив ног ста ре ња.

На ра ди о ни ца ма ће уче ство ва ти пред-
став ни ци уста но ва и ор га ни за ци ја укљу че-
них у пру жа ње со ци јал них услу га за ста ри је
у Но вом Са ду и Вој во ди ни. Оче ку је се да ће
се кроз ра ди о ни це фор му ли са ти пре по ру-
ке за ини ци ра ње по ли ти ке за ста ре у По-
кра ји ни.

На пр вој ра ди о ни ци, по ред НСХЦ и По кра-
јин ског за во да, уче ство ва ли су и пред став ни-
ци По кра јин ског се кре та ри ја та за здрав ство,
со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју, цен та ра
за со ци јал ни рад, ге рон то ло шких цен та ра,
цр кве них ху ма ни тар них ор га ни за ци ја, Удру-
же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да, као и
Удру же ња гра ђа на „Ал цхај мер” Но ви Сад.

Пре ма ре чи ма Чи ле Сто ја но вић, аси стент-
ки ње на про јек ту, пред ста вље ни су ре зул та ти
ана ли зе ста ња, пре пре ка и мо гућ но сти услу га
за ста ре у Вој во ди ни, а за тим се у гру па ма ра ди-
ло на раз ли чи тим те ма ма ве за ним за про је кат.

– За кљу че но је да је по треб но по ве зи ва-
ње пру жа ла ца со ци јал них услу га на ло кал-
ном ни воу да би се услу ге на до пу ња ва ле а
не ду пли ра ле, ве ћа ме ђу сек тор ска са рад-
ња, као и да у ак тив но сти тре ба укљу чи ти

при ват не пру жа о це со ци јал них услу га и
здрав стве не уста но ве – на гла си ла је Сто ја-
но вић.

До кра ја го ди не би ће одр жа на још јед на
ра ди о ни ца и две у 2014, на кон че га ће пре-
по ру ке би ти пред ста вље не над ле жном по-
кра јин ском се кре та ри ја ту. Д. Ко раћ

РА ДИ О НИ ЦА НО ВО САД СКОГ ХУ МА НИ ТАР НОГ ЦЕН ТРА

Раз вој со ци јал них услу га за ста ри је

Удру же ње син ди ка та пен зи о не ра Ср-УУби је (УСПС) 30. сеп тем бра ор га ни зо ва-
ло је окру гли сто на те му „Син ди ка тиУУ

да нас – шта и ка ко да ље”. Уче сни ци су би ли
пред став ни ци ре пре зен та тив них син ди ка-
та, на уч ни рад ни ци и про фе со ри уни вер зи-
те та ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком.

Жи во мир Те шић, за ме ник пред сед ни ка
УСПС, у увод ном из ла га њу је на гла сио да
раз је ди ње ност и усит ње ност син ди ка та, из-
о ста нак за јед нич ких ак ци ја и ме ђу соб ни су-
ко би не до при но се од бра ни ин те ре са рад-
ни ка, већ про из во де су прот не ефек те. Има-
ју ћи у ви ду дру штве но-еко ном ску си ту а ци ју
и на ја вље не ме ре, Те шић је по звао на хит ну,
је дин стве ну и сна жну син ди кал ну ре ак ци ју.

Кри ти ке су упу ће не и на ра чун син ди кал ног
ру ко вод ства, а ис так ну то је и да је не је дин-
ство и не ко рект ност у од но си ма ме ђу син-
ди ка ти ма пре све га су бјек тив не при ро де. Из
УСПС су та ко ђе по ру чи ли да основ ни циљ
тре ба да бу де ства ра ње што ма њег бро ја
сна жних син ди ка та са ре пре зен та тив ним
бро јем чла но ва, као и да тре ба омо гу ћи ти
члан ство не за по сле ни ма, по љо при вред-
ни ци ма и пен зи о не ри ма. Као пре ла зну фа-
зу УСПС пред ла же да по сто је ћи син ди ка ти
фор ми ра ју син ди кал ни пар ла мент на ко ме
би се од лу чи ва ло о свим кључ ним пи та њи-
ма и пред у зи ма ле је дин стве не ак ци је.

У Ср би ји да нас по сто ји шест син ди кал них
цен тра ла и 23.310 ре ги стро ва них син ди кал-

них ор га ни за ци ја, а, илу стра ци је ра ди, са мо
у окви ру ГСП Бе о град по сто ји 21 син ди кат,
док их у „Же ле зни ца ма Ср би је” има чак 28.
Пре ма по да ци ма ко је је из нео проф. др Зо-
ран Иво ше вић, тај број је још ве ћи и пре-
ма шу је 25.000, а прак са по ка зу је да мно ги
син ди ка ти по сто је упра во због при ви ле ги ја
син ди кал ног ру ко вод ства, а не због ин те ре-
са рад ни ка.

Со ци о лог Срећ ко Ми ха и ло вић глав не раз-
ло ге про па да ња син ди ка та ви ди у сма ње њу
бро ја чла но ва, опа да њу дру штве не мо ћи
син ди ка та, по ве ре ња и со ли дар но сти. Син-
ди кал на ру ко вод ства су, пре ма Ми ха и ло ви-
ћу, раз ви ла „кул ту ру ме ђу син ди кал них су ко-
ба”, где се од го вор ност за ло ше ста ње рад ни-
ка, ни ске пла те, ло ше усло ве ра да и ви со ку
не за по сле ност при пи су је дру гом син ди ка ту,
а не по сло дав цу или др жа ви. Иако се про-
па да ње син ди ка та де ша ва у це лом све ту,
па мет ни син ди ка ти тра га ју за стра те ги ја ма
ожи вља ва ња и за у ста вља ња про па да ња,
док син ди ка ти у Ср би ји још ни су ни све сни
да про па да ју. У овом мо мен ту уса гла ше ни
син ди кал ни ста во ви о За ко ну о штрај ку и За-
ко ну о ра ду су услов за оп ста нак син ди ка та,
на вео је Срећ ко Ми ха и ло вић.

Проф. др Дар ко Ма рин ко вић из ме ђу оста-
лог је ис та као да су зна ње и ин фор ма ци ја
кључ но оруж је де мо крат ских, раз ви је них
син ди ка та, а да у на шој зе мљи не ма си сте-
мат ског при сту па син ди кал ном обра зо ва њу.
Ма рин ко вић је на гла сио и ва жност кон тро-
ле син ди кал них фи нан си ја, тј. по сто ја ње не-
за ви сног фи нан сиј ског ор га на син ди ка та.

Пот пред сед ник Ве ћа Са ве за са мо стал них
син ди ка та Ср би је и пред сед ник ССС Бе о-
гра да, Вла да Ан дрић, ис та као је да је син-
ди ка ту по треб на по моћ и да је и тај скуп у
функ ци ји мо би ли за ци је свих дру штве них
сна га у Ср би ји. Ве сна Ка дић
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на штету радника

Чи ла 

Сто ја но вић
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здрав живот

Шта има на пи ја циШта има на пи ја ци
Ро ло ван пла ви па тли џан

Са стој ци: 4 па тли џа на, 100 г пи рин ча, 300 г мле ве ног
ме са, 2 гла ви це цр ног лу ка, 3-4 че на бе лог лу ка, 3 па ра дај-
за, ма ло бо сиљ ка и пер шу но вог ли ста, 2-3 ка ши ке ки се ле
па вла ке, 1 дл ме ша ви не бе лог ви на и во де, уље, со, би бер.

На чин при пре ме: па тли џан опра ти, од се ћи му кра је-
ве, исе ћи га по ду жи ни на тан ке шни те. Ма ло га по со ли ти
и оста ви ти да пу сти гор чи ну. Пи ри нач опра ти и оба ри-
ти. Цр ни и бе ли лук очи сти ти, исе ћи сит но и про пр жи ти
на уљу. Лу ку до да ти мле ве но ме со. За тим до да ти сит но
исец кан па ра дајз и ма ло дин ста ти. Сит но исец ка ти пер-
шу нов лист и бо си љак па до да ти ме су. Скло ни ти са ва тре
и у то уме ша ти оце ђе ни пи ри нач, па вла ку и за чи не. Убру-
сом осу ши ти па тли џан и на сва ку шни ту ста ви ти по ма ло
на де ва. Чвр сто уви ти у рол ну, при чвр сти ти чач ка ли цом.
По ре ђа ти у на у ље ну теп си ју и под ли ти ви ном. Пе ћи у
рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни око 20 ми ну та.

За су ву ко су: уму ти ти бе лан це и два жу ман це-
та, до да ти ка ши чи цу ме да, су пе ну ка ши ку ма сли-
но вог уља, сок од јед ног ли му на. Све сје ди ни ти и 
ума си ра ти у мо кру ко су. Уви ти у пе шкир и оста ви-
ти да де лу је пет на е стак ми ну та. До бро ис пра ти.

За оште ће ну ко су: на пра ви ти ме ша ви ну од 10 г
 мај чи не ду ши це, 10 г ру зма ри на, 10 г ли сто ва ко-
при ве, 40 мл ри ци ну со вог уља, 20 мл ма сли но вог 
уља. Све из ме ша ти, ста ви ти у по су ду са по клоп-
цем. До бро за тво ре но не ка од сто ји 48 са ти. Оце-
ди ти од би ља ка. На не ти по те ме ну и дуж вла си. 
Уви ти у фро тир и оста ви ти да де лу је не ко ли ко са-
ти. На кон то га опра ти ко су бла гим шам по ном.

За сјај се де ко се: две су пе не ка ши ке су вог раз лич ка 
пре ли ти са ½ л кљу ча ле во де. По кло пи ти и оста ви ти 
2-3 са та да од сто ји. Оце ди ти и до да ти сок од по ла ли-
му на. На већ опра ну и ма ло про су ше ну ко су на не ти 
уме сто ре ге не ра то ра. Не тре ба ис пи ра ти.

Про тив пе ру ти: на пра ви ти ме ша ви ну од 2 ка пи 
уља ру зма ри на, 2 ка пи уља ли му на, 3 ка пи уља ке-
дро ви не и су пе не ка ши ке уља пше нич них кли ца. Све 
по ме ша ти и ума си ра ти у ко жу гла ве. Нај бо ље оста ви-
ти це лу ноћ да де лу је. Ко су опра ти и до бро ис пра ти.

Про тив опа да ња ко се: за овај про блем до бро 
ће де ло ва ти ме ша ви на од 50 г се мен ки ли сто ва 
дра го љу ба, 50 г на сец ка не мај чи не ду ши це са ли-
тром 60 про цент ног ал ко хо ла. Ме ша ви ну оста ви-
ти да од сто ји 10 да на, по том оце ди ти. Сва ки дан 
утр ља ва ти у те ме гла ве, мо же и два пу та.

Ора да са по вр ћем
Са стој ци: ора да око 1 кг, 400 г це ле-

ра, 250 г па ра дај за, 2 цр ве на лу ка, љу та
па при чи ца, 2 че на бе лог лу ка, 2 сред ње
шар га ре пе, 125 мл бе лог ви на, со, би-
бер, уље, лист пер шу на.

На чин при пре ме: це лер опра ти, ли-
шће сит но исец ка ти, а бе ли део исе ћи
на шта пи ће. Па ра дајз пре ли ти вру ћом
во дом да му се ски не ко жи ца и исе ћи
на круп но. Лук исе ћи на кру го ве, а љу ту
па при чи цу очи сти ти од се ме на и исе ћи.
Бе ли лук ис ти сну ти, а шар га ре пу сит но
исец ка ти на коц ки це. Рер ну за гре ја ти
на 180°Ц. У по су ди у ко јој ће се пе ћи риба за гре ја ти уље, до да ти по вр ће. Ри-
бу за ре за ти са обе стра не на 2-3 ме ста, по со ли ти и по би бе ри ти па ста ви ти на
по вр ће. Пре ли ти ви ном помешаним са три ка ши ке уља. Пе ћи око 35 ми ну та,
по вре ме но пре ли ва ти. Пе че ну ри бу по су ти сит но сец ка ним пер шу ном.

Ти кви це 
са пи ле ти ном

Са стој ци: 5 ма њих ти кви ца, 
300 г пи ле ти не, 2 цр на лу ка, 3 
че на бе лог лу ка, 2 дл ки се ле па-
вла ке, со, би бер, ма ло ми ро ђи је и 
пер шу но вог ли ста, уље.

На чин при пре ме: ти кви ца ма 
од се ћи кра је ве, опра ти их, пре-
се ћи по ду жи ни и из ду би ти. Из-
ду бље ни део сит но исец ка ти. На 
уљу про пр жи ти сит но исе чен цр-
ни лук, до да ти бе ли лук и исец ка-
ни део ти кви ца. Пи ле ће ме со сит-
но исе ћи и до да ти лу ку. Дин ста ти 
на ти хој ва три око 15 ми ну та па 

до да ти за чи не. Овим пу ни ти ти кви це и ре ђа ти их у на у ље ну теп си ју. Пе-
ћи у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни да до би ју ле пу бо ју. Пред крај сва ку 
пре ли ти ки се лом па вла ком и на крат ко вра ти ти у рер ну да се за пе ку.

Јед но став на 
чо ко лад на тор та

Са стој ци: по две шо ље од бе-
ле ка фе ше ће ра, јо гур та, бра шна, 
око по ла шо ље уља, 3-4 ка ши ке 
ка каа, по ла ке си це со де би кар бо-
не, 200 г чо ко ла де, 150 г ше ће ра, 
150 г мар га ри на, 1 дл мле ка.

На чин при пре ме: у по су ди по-
ме ша ти ше ћер, јо гурт, уље, ка као, 
бра шно, со ду би кар бо ну. На пра-
ви ти хо мо ге ну ма су. Пе ћи у под-

ма за ном пле ху у рер ни за гре ја ној на 180°Ц око 30 ми ну та. У ме ђу вре ме ну 
рас то пи ти мар га рин, до да ти ше ћер, мле ко и чо ко ла ду. Кад се све ото пи, 
пре ли ти пе че ни ко лач. Оста ви ти да се охла ди.

На по ме на: ко лач се мо же се ћи у штан гле или као тор та и слу жи ти уз 
уму ће ни шлаг.

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

При ро да 
за не гу 

ко се
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Оп ци ја Re fe ren ces

Оп ци ја Re fe ren ces је тра ка са алат ка ма ко ја се са сто ји из па ле та 
Ta ble of Con tents, Fo ot no tes, Ci ta ti ons & Bi bli o graphy, Cap ti ons, 
In dex и Ta ble of Aut ho ri ti es. На сва кој од ових па ле та на ла зе се 
ико не ко је из вр ша ва ју од ре ђе не ко ман де.

Па ле та Ta ble of Con tents

Са сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за

 Ta ble of Con tents  до да ва ње са др жа ја до ку мен та;
 Add Text до да ва ње ни воа на ко ме се на ла зи са др жај;

Up da te Ta ble сре ђи ва ње та бе ла са др жа ја по бро ју 
стра ни це и ни во и ма.

Из ра да са др жа ја

По сту пак за из ра ду са др жа ја је:

1. мар ки ра мо на сло ве до ку мен та 
ко је же ли мо да уба ци мо у са др жај;

2. иза бе ре мо оп ци ју Ho me;
3. на па ле ти Styles иза бе ре мо 

стил (нпр. He a ding 1) ко јим же ли-
мо да се при ка жу на сло ви;

4. клик не мо из над по чет ка тек ста 
да би смо на пра ви ли про стор за са-
др жај;

5. иза бе ре мо оп ци ју Re fe ren ces;
6. клик не мо на ико ну Ta ble of Con tents;
7. иза бе ре мо оп ци ју In sert Ta ble of Con tents;
8. по ред оп ци је Show le vels иза бе ре мо ко ли ко ни воа же ли мо да 

има ју на сло ви;
9. по ред оп ци је Tab le a der иза бе ре мо вр сту ли ни је ко ја ће да нас 

во ди до бро ја стра ни це на ко јој се на ла зи же ље ни са др жај;
10. клик не мо на дуг ме Op ti ons;
11. от че ки ра мо Outli ne le vels да би се на слов по ја вио без тек-

ста;
12. клик не мо на дуг ме OK.

На екра ну ће се по ја ви ти на сло ви са др жа ја ко је са да мо же мо 
сре ди ти по ни во и ма по сле де ћем по ступ ку:

1. мар ки ра мо под на сло ве;
2. иза бе ре мо оп ци ју Ho me;
3. на па ле ти Styles иза бе ре-

мо стил ко јим же ли мо да се
при ка жу на сло ви;

4. иза бе ре мо оп ци ју Re fe-

ren ces;
5. клик не мо на ико ну Add Text и до да мо ни вое на сло ва;
6. мар ки ра мо на слов у са др жа ју на ко ме же ли мо да до да мо под-

на сло ве;
7. клик не мо на ико ну Up da te Ta ble;
8. че ки ра мо Up da te en ti re ta ble (сре ди це ло куп ну та бе лу);
9. клик не мо на дуг ме OK.
Са др жај је са да сре ђен по ни во и ма.

Па ле та Fo ot no tes

Са сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за

In sert Fo ot no te  до да ва ње фу сно та тек сту у до ку мен ту 
(бро је ви фу сно та се са ми од ре ђу ју);

In sert End no te  до да ва ње енд но те тек сту у до ку мен ту
(сме шта ју се на кра ју це лог до ку мен та);

 Next Fo ot no te при ка зи ва ње прет ход не или сле де ће
фу сно те у до ку мен ту;

 Show No tes  при ка зи ва ње где се на ла зе све фу сно-
те и енд но те у до ку мен ту.

Уба ци ва ње фу сно те

Ка да же ли мо да не ке ре чи у тек сту бо ље об ја сни мо, по ред њих
ће мо ста ви ти не ки знак, а он ће се по ја ви ти и на дну стра ни це где
мо же мо от ку ца ти об ја шње ње те ре чи. По сту пак за уба ци ва ње фу с-
но те је сле де ћи:

1. до ве де мо кур сор ми ша иза ре чи по ред ко је же ли мо да се на ђе
не ки број;

2. клик не мо на ико ну In sert Fo ot no te;
3. ра чу нар ће сам пре ба ци ти број на крај стра ни це, па на тој по-

зи ци ји мо же мо уку ца ти об ја шње ње (фу сно та по чи ње од бро ја 1).
Ка да се вра ти мо из под нож ја у текст, мо же мо да ви ди мо број под

ко јим смо ну ме ри са ли од ре ђе ну фу сно ту по ред же ље не ре чи. Уко-
ли ко клик не мо на ико ну Show No tes и кур сор ми шем до ве де мо на
же ље ну реч, по ја ви ће се ба лон чић са об ја шње њем те ре чи из над
ње. Ка да ле вим та сте ром ми ша клик не мо на стре ли цу ко ја се на ла-
зи у де сном до њем углу па ле те Fo ot no tes, на екра ну ће се при ка за-
ти про зор Fo ot no te and End no te. У ње му мо же мо да по де ша ва мо
по зи ци ју и из глед фу сно те:

1. у по зи ци ји Lo ca tion од ре ђу је мо по-
зи ци ју у до ку мен ту где ће би ти сме ште не 
Fo ot no tes и End no tes (на дну стра ни це, 
по ред тек ста...);

2. у по зи ци ји For mat би ра мо:
а) стил бро је ва за ну ме ри са ње фу сно-

те;
б) ако же ли мо да не ки сим бол сто ји до 

ре чи ко ју тре ба да об ја сни мо, ко ри сти мо 
по доп ци ју Cu stom mark: уку ца мо би ра-
ни сим бол, па клик не мо на OK;

ц) у по љу Start at би ра мо од ког бро ја по чи ње мо да бро ји мо фус-
но ту;

д) уко ли ко у до ку мен ту има мо ви ше ре чи ко је тре ба да об ја сни-
мо, ко ри сти мо оп ци ју Num be ring ко ја од ре ђу је ода кле по чи ње
бро ја ње (Con ti nu o us – не пре кид но од по чет ка до ку мен та, Re start

each sec tion – бро ја ње по чи ње од сва ке но ве сек ци је и Re start

each pa ge – бро ја ње по чи ње од сва ке но ве стра ни це);
3. клик не мо на дуг ме In sert.

Па ле та Ci ta ti ons & Bi bli o graphy

Са сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за:

 In sert Ci ta tion уба ци ва ње на по ме не ко ја је ве за на за
ци тат (из ко је књи ге, но ви на, и чи ји је од-
ре ђе ни ци тат ко ји је ко ри шћен у тек сту);

 Ma na ge So ur ces  пре глед глав не ли сте из во ра и те ку ће
ли сте свих из во ра ко ји су ци ти ра ни у
до ку мен ту;

 Style из бор сти ла за ода бра ни ци тат;
 Bi bli o graphy при каз ли сте свих из во ра ко је смо ко-

ри сти ли при кре и ра њу до ку мен та (че-
сто је сме ште на на кра ју до ку мен та).

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди-
не у про гра му ра да пла ни ра и
спорт ске су сре те сво јих чла но-
ва, па су та ко не дав но одр жа ни
Спорт ски су сре ти ин ва ли да ра-
да Бач ке у Оџа ци ма и Спорт ски
су сре ти ин ва ли да ра да Ба на та у
Но вом Бе че ју.

У Оџа ци ма је, у ор га ни за ци ји
ООИР Оџа ци, уче ство ва ло 18 оп-
штин ских ор га ни за ци ја са укуп-
но 120 так ми ча ра, док се у Но-
вом Бе че ју над ме та ло 16 ООИР
са 34 еки пе и 115 так ми ча ра.

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва-
ли да ра да Но ви Бе чеј, уз по моћ и
по др шку ло кал не са мо у пра ве, у

До му кул ту ре при пре ми ла је бо-
гат про грам то ком ове спорт ско-
ре кре а тив не ма ни фе ста ци је. Сви 
уче сни ци и го сти до че ка ни су уз 
већ по сло вич но го сто прим ство, 
а по здра ви ли су их Во ји слав Лу ка-
чев, пред сед ник ООИР Но ви Бе-
чеј, Ста на Сви ла ров, пред сед ник 
СИР Вој во ди не, Стан ко Ним че вић, 
пот пред сед ник СИР Ср би је, као и 
пред став ни ци ло кал не упра ве и 
фи ли ја ле Фон да ПИО Зре ња нин.

У по зо ри шној са ли До ма кул-
ту ре до ма ћи ни су кроз пре зен-
та ци ју под на зи вом „Пла во не-
бо, жу то жи то” пред ста ви ли свој 
крај и при ка за ли ин сер те са ра-

ни јих так ми че ња и дру же ња ин-
ва ли да ра да Вој во ди не.

У спорт ском де лу ма ни фе ста-
ци је му шко-жен ске еки пе так ми-
чи ле су се у пи ка ду, пло чи ца ма и 
ша ху. На кон уз бу дљи вог и не из-
ве сног над ме та ња, уз бо дре ње 

пу бли ке, еки па из Вр шца по бе ди-
ла је у пи ка ду и пло чи ца ма, док
је еки па из Жа бља би ла нај бо ља
у ша ху. По бед нич ки то мо ви су
до би ли пе ха ре и ди пло ме, а чла-
но ви три пр во пла си ра не еки пе
ме да ље. Д. Ко раћ

СПОРТ СКИ СУ СРЕ ТИ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА БА НА ТА У НО ВОМ БЕ ЧЕ ЈУ

Вр шча ни нај бо љи

Уокви ру обе ле жа ва ња че тр де се то го-
ди шњи це Ге рон то ло шког дру штваУУСр би је (ГДС) и Фе сти ва ла ства ра ла-

штва „Злат но до ба” Уста но ве Ге рон то ло шки
цен тар, 25. сеп тем бра је одр жа на три би на
„Ста рост као књи жев ни мо тив”. По вод за

ову три би ну би ла је збир ка при ча „Ста рост” 
из да вач ке ку ће „Ар хи пе лаг”, ко ју су при ре-
ди ли Да вид Ал ба ха ри и Ср ђан В. Те шин.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка ГДС, Ми ло-
ша Не ма њи ћа, де мо граф ска сли ка Ср би је
је та ква да се те ма ста рост на ме ће књи жев-
но сти. У овој ан то ло гиј ској збир ци су при-
че 21 ауто ра, од нај мла ђег Ми ће Ву ји чи ћа,

ро ђе ног 1979, до нај ста ри јег Јо ви це Аћи на
(1946), а оне су ре зул тат про јек та ко ји по-
ку ша ва да од го во ри на пи та ња: ка да се по-
ста је стар, шта оче ку је мо од ста ро сти, страх
од ста ро сти, жа ље ње за мла до шћу, ста рост
као ра дост или ту го ва ње и та ко да ље.

За ни мљи во је, ка же Не ма њић, да од 21
ауто ра са мо њих пе то ро при па да ге не ра ци-
ји на пра гу та ко зва ног тре ћег до ба (ро ђе-
них од 1945. до 1949).

Гој ко Бо жо вић, ди рек тор и глав ни уред ник
из да вач ке ку ће „Ар хи пе лаг”, на во ди да је те-
мат ска ан то ло ги ја „Ста рост” на ста ја ла го ди ну
да на, а да је иде ја по те кла од Да ви да Ал ба-

ха ри ја и Ср ђа на В. Те ши на, ко ји су по зва ли
два де се так пи са ца да из јед не ду бо ко лич-
не, ин ди ви ду ал не пер спек ти ве од го во ре на
пи та ње шта је то ста рост. По себ на дра го це-
ност ове књи ге је што при по ве да чи по ка зу ју
уме ће да јед ну те му из ме сте из ти пи зи ра них
пред ста ва ко је обич но по сто је у на шем дру-
штву, а вр ло че сто и у на шој књи жев но сти.
Пи сци у овој књи зи ста рост ви де као ви та-
лан део жи во та, у ко ме чо век мо же да осми-
сли и ис пу ни сво је вре ме, у ко ме мо же да
се су о чи са вр ло иза зов ним те ма ма за ко је
ра ни је ни је имао вре ме на или је, при ти снут
сти хи јом сва ко днев ног жи во та, од тих те ма
бе жао у не што што је су ви ше прак тич но.

Из ове књи ге се ви ди ко ли ко ста рост мо-
же да бу де от кри ће ра до сти, от кри ће са-
ме спо зна је и сми сла жи во та. Књи жев ник
Ду шко М. Пе тро вић сма тра да ову вред ну
књи гу с ма ло ви ше ма ште мо же мо ви де ти и
као ро ман чи ји је глав ни ју нак ста рост.

Ми ли ца Ми лић, по ча сни члан ГДС, ка же да
жи ви мо у вре ме ну у ко ме вла да све мир ска
рав но ду шност пре ма људ ској пат њи и уми-
ра њу и да на ше дру штво гу би што не ко ри-
сти ве ли ке по тен ци ја ле љу ди тре ћег до ба.

У ан то ло ги ји „Ста рост” об ја вље не су при че
Јо ви це Аћи на, Сло бо да на Ти шме, Ми ли це Ми-
ћић Ди мов ске, Жар ка Ра да ко ви ћа, Да ви да Ал-
ба ха ри ја, Све ти сла ва Ба са ре, Љу би це Ар сић,
Ми хај ла Пан ти ћа, као и при че Је ле не Лен голд,
Ми ле те Про да но ви ћа, Зо ра на Ћи ри ћа, Ве се ли-
на Мар ко ви ћа, Мир ка Де ми ћа, Ил ди ко Ло ваш,
Ср ђа на В. Те ши на, Угље ше Шај тин ца, Са ше
Или ћа, Бо ри во ја Ада ше ви ћа, Ан дри је Ма ти ћа
и Ми ће Ву ји чи ћа. Ј. Оцић

ТРЕ ЋЕ ДО БА У КЊИ ЖЕВ НО СТИ

Ста рост као веч ност

Са три би не посоо вев ћећћћ не 

књижевним делима 

чија је тема старост
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Тра ди ци о нал ни, 32. су сре ти пен зи о не ра
три окру га, Ни шав ског, Пи рот ског и То-ТТплич ког, ор га ни зо ва ни су ове го ди не у

Га џи ном Ха ну, оп шти ни два де се так ки ло ме-
та ра уда ље ној од Ни ша. Би ли су то су сре ти
на ко ји ма је ви ше од 400 уче сни ка по ру чи-
ло да ће њи хо ва удру же ња са чу ва ти сте че на
пра ва и за ла га ти се за но ве бе не фи ци је. Као
и прет ход них го ди на, и скуп у Га џи ном Ха ну
је био при ли ка за дру же ње, али и за раз го-
вор о ак тив но сти ма за по бољ ша ње ма те ри-
јал ног ста ту са нај ста ри је по пу ла ци је.

Оку пље ни ма у са ли На род не би бли о те ке
„Бран ко Миљ ко вић” до бро до шли цу је нај пре
по же лео Ми ле Мла де но вић, пред сед ник пен-
зи о нер ске ор га ни за ци је Га џин Хан. Уче сни ке
су сре та по здра вио је и пред сед ник оп шти не
Са ша Ђор ђе вић ко ји их је упо знао са „лич ном
кар том” ме ста. Ђор ђе вић је на гла сио да пен-
зи о не ри чи не јед ну тре ћи ну од укуп но осам
и по хи ља да ста нов ни ка ове оп шти не.

– На ши пен зи о не ри ни су са мо по тро ша-
чи, већ и про из во ђа чи јер и као пен зи о не-

ри об ра ђу ју зе мљу, по ма жу ћи та ко и сво јој
де ци и уну ци ма од ко јих су мно ги не за по-
сле ни. Пен зи о не ри су глав ни фи нан си је ри
у мно гим по ро ди ца ма – ре као је Ђор ђе вић
и до дао да оп шти на Га џин Хан пу но па жње
по све ћу је нај ста ри јим жи те љи ма, нај пре

кроз про гра ме по мо ћи у ку ћи, али и они ма
ко ји су при ну ђе ни да се хра не пре ко на род-
не ку хи ње.

Да ма те ри јал ни ста тус ве ћи не пен зи о не ра
у ре ги о ну ни је за ви дан илу стро вао је Ми ро-
љуб Стан ко вић, пред сед ник Окру жног од бо-
ра пен зи о не ра Ни шав ског окру га, на гла ша-
ва ју ћи да од 90.000 пен зи о не ра у том окру гу
ви ше од јед не тре ћи не има пен зи ју ни жу од
18.000 ди на ра. Слич но је и у оста лим сре ди-
на ма, о че му су го во ри ли Ве ли мир Пеј чић,
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Пи рот-
ског окру га, и Ми ло ван Ву ки че вић, пр ви чо-
век пен зи о не ра То плич ког окру га.

Уче сни ци ма 32. су сре та обра тио се и Ђу-
ро Пе рић, за ме ник пред сед ни ка Са ве за
пен зи о не ра Ср би је, и пре нео им по здра ве

пред сед ни ка Са ве за и пот пред сед ни ка Вла-
де и ми ни стра ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке, Јо ва на Кр ко ба бић, ко ји је
био спре чен да уче ству је у ра ду ску па. Пе-
рић је ис та као да су то нај зна чај ни ји су сре-
ти у Ср би ји јер има ју нај ду жу тра ди ци ју и
нај ве ћи зна чај за нај ста ри ју по пу ла ци ју. Он
је под се тио на бит ке ко је су прет хо дих го-
ди на до би је не за ста бил ни ји со ци јал ни ста-
тус пен зи о не ра и по звао све да се укљу че
у рад пен зи о нер ских ор га ни за ци ја јер са мо
удру же ни и ја ки мо гу да са чу ва ју сте че на
пра ва и из бо ре се за но ве бе не фи ци је.

Да су сре ти у Га џи ном Ха ну про тек ну у ле-
пој ат мос фе ри, осим до брих до ма ћи на, до-
при не ло је и при јат но дру же ње и за јед нич-
ки ру чак. Љ. Гло го вац

На 32. су сре ти ма пен зи о не ра уче ство ва ло ви ше од че ти ри сто ти не 
пред став ни ка Ни шав ског, Пи рот ског и То плич ког окру га

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ТРИ ОКРУ ГА У ГА ЏИ НОМ ХА НУ

Удру же ни су ја чи

ПЕ ТИ СА ЈАМ СТВА РА ЛА ШТВА СЕ О СКИХ ЖЕ НА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Бо гат ство иде ја и ру ко тво ри на
Пе ти са јам ства ра ла штва се о ских же на у

Вој во ди ни одр жан је 21. сеп тем бра у Ки кин-
ди. Ор га ни за то ри сај ма би ли су По кра јин ски
се кре та ри јат за при вре ду, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва и За вод за рав но-
прав ност по ло ва, у са рад њи са Ту ри стич ком
ор га ни за ци јом ове се вер но ба нат ске оп шти-
не. Ки кин да је пе ти град у Вој во ди ни ко ји је
ука зао го сто прим ство овој ма ни фе ста ци ји
на ко јој се оку пи ло ви ше од 1.700 же на из
170 удру же ња са под руч ја 37 оп шти на. Су де-
ло ва ле су и го шће из Ма ђар ске и Ру му ни је.

Уче сни це су из ло жи ле сво је ру ко тво ри не на 
око 200 штан до ва. На фо ру му за пре ко гра нич ну 
са рад њу се о ских же на раз ме ње не су иде је и ис-
ку ства, а умет ни ца Сла ђа на Ми ло ше вић је пред-
ста ви ла сво ју књи гу „Ци ви ли за ци ја и же на”.

Ис тра жи ва ња о по ло жа ју се о ских же на за-
по че ла су пре пет го ди на. Са мо ове го ди не 
По кра јин ски се кре та ри јат за при вре ду, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по ло ва из дво јио 
је пет ми ли о на ди на ра за про гра ме ру рал ног 
раз во ја, а ова сред ства су до де ље на пу тем 
кон кур са. С. За ви шић
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погледи

Уда ла се мла да, оти шла уУУНе мач ку ода кле је био иза-
бра ник, жи вот та мо про ве-УУ

ла али не пре ки да ју ћи ве зе са
род ним Бе о гра дом и у ду би ни
ду ше ве ру ју ћи да ће се јед ног
да на, у ста ро сти, ипак вра ти ти.

Ово га ле та, на пра гу ше зде-
сет пе те, по сле још јед не по се те
одав но пра зном ро ди тељ ском
до му, схва ти ла је да мо ра ко нач-
но да се опре де ли. И од лу чи ла је,
те шка ср ца. Про да ће стан и убу-
ду ће до ла зи ти са мо као гост јер,
на жа лост, за раз ли ку од Не мач ке,

ов де јој се не ну ди ни ка ква си гур-
ност у слу ча ју не мо ћи и бо ле сти.

За из о штра ва ње кон тра ста ни је
нео п ход но по ре ди ти Не мач ку са
Ср би јом, као у овом аутен тич ном
при ме ру. И мно го бо га ти ји од нас
за о ста ју за овом зе мљом ка да су
у пи та њу за шти та и до бро бит нај-
ста ри јих гра ђа на. Уоста лом, ни је
се слу чај но Не мач ка на шла, од-
мах иза Швед ске и Нор ве шке, на
тре ћем ме сту упра во об ја вље не
свет ске ранг ли сте са ста вље не
пре ма ква ли те ту жи во та спе ци-
фич не ка те го ри је ста нов ни штва,
од 60 го ди на на ви ше.

Гло бал ни ин декс ста ре ња, пр-
ви те вр сте у све ту, из ра чу нат је

у са рад њи По пу ла ци о ног фон-
да УН и Ме ђу на род не ор га ни-
за ци је за по моћ ста ри ма (Хелп 
ејџ ин тер не ше нел), а по ја вио се 
1. ок то бра, на Ме ђу на род ни дан 
ста ри јих, да би, од Швед ске, као 
пр ве, до Ав га ни ста на, по след-
њег, уз оче ки ва не пла сма не до-
нео и не ка из не на ђе ња.

Ни је сва ка ко из не на ђу ју ће 
што врх ли сте за у зи ма упра во 
Швед ска, а по сле већ по ме ну-
тих Нор ве шке и Не мач ке, сле-
де Хо лан ди ја и Ка на да, за тим 
Швај цар ска, Но ви Зе ланд, САД, 

Исланд и Ја пан, да на ве де мо 
са мо пр вих де сет од укуп но 91 
ран ги ра не др жа ве. Све су то бо-
га те зе мље са ста бил ном со ци-
јал ном по ли ти ком, где се упр кос 
не из бе жним кри за ма не до во де 
у пи та ње еле мен тар на да ва ња.

Ве ћи на ве ро ват но не зна да 
Швед ска баш ове, 2013. го ди не 
обе ле жа ва сто го ди шњи цу уни-
вер зал них пен зи ја. Још 1913, као 
пр ва у све ту, омо гу ћи ла је це ло-
куп ном ста ри јем ста нов ни штву 
оно што би се мо гло на зва ти ег-
зи стен ци јал ним ми ни му мом.

Че тврт ве ка ка сни је, 1937, на 
исти ко рак од лу чи ла се Нор ве-
шка. Два нор диј ска су се да да нас 

су си но ни ми бла го ста ња али, ка-
ко на по ми ње Марк Гор ман, ди-
рек тор Хелп еј џа, у вре ме ка да су 
се од ва жи ли на ова кав пен зиј ски 
си стем би ли су да ле ко од бо гат-
ства. Ни је, да кле, био пре су дан 
но вац, не го про ми шље на по ли-
ти ка и ре ал на про це на да да ва ња 
да нас мо гу да зна че уште ду су-
тра, с об зи ром на то да ће се ква-
ли тет ни јим жи во том омо гу ћи ти 
бо ље здра вље, па са мим тим и 
сма њи ти тро шко ви ле че ња.

На дру гом кра ју ле стви це бо-
га тих, а и све та, усред Ин диј ског 

оке а на, на Ма у ри ци ју су, ру ко во-
ди ли су се слич ним прин ци пом. 
По ли ти ка оп штих пен зи ја уве де на 
је 1958. го ди не, што је са да ову ма-
лу острв ску др жа ву свр ста ло на 
33. по зи ци ју ин дек са ста ре ња, као 
нај бо љу од свих зе ма ља Афри ке и 
Ази је (из у зи ма ју ћи Изра ел).

На до жи вот на ми ни мал-
на при ма ња, као и бес плат ну 
здрав стве ну за шти ту, мо гу да ра-
чу на ју и гра ђа ни јед не од нај си-
ро ма шни јих зе ма ља, Бо ли ви је, 
исто као и ста нов ни ци Не па ла 
ста ри ји од 70 го ди на. Обе зе мље 
су се у том по гле ду по ка за ле из-
да шни је и успе шни је од не у по-
ре ди во имућ ни јих. Хи ма лај ска 

кра ље ви на, због сла би јих ре зул-
та та по оста лим став ка ма, на шла 
се до ду ше на 77. ме сту, али та-
ман ис пред ру ског џи на.

Лош пла сман Ру си је, као и
Ин ди је, Тур ске, Ин до не зи је, све 
ис под 70. ме ста, по го то во је за-
бри ња ва ју ћи уз по да так да те 
чла ни це Гру пе 20 раз ви је них 
зе ма ља спа да ју у ред оних са 
нај бр жом сто пом ста ре ња, где 
ће се број ста ри јих удво стру чи-
ти у на ред них 40 го ди на, упо зо-
ра ва се у ко мен та ри ма по во дом
об ја вљи ва ња ли сте.

Тре ба при том има ти у ви ду да
је ре до след пред ста вљао ко на чан 
ре зул тат ме ре ња и збра ја ња 13 
раз ли чи тих фак то ра, гру пи са них 
у че ти ри основ не ка те го ри је: ма-
те ри јал на си гур ност, здрав стве на 
за шти та, за по шља ва ње и обра зо-
ва ње и, нај зад, со ци јал но окру же-
ње, пра ва, по ло жај у дру штву.

Тек све то за јед но чи ни јед-
ну зе мљу узор ном у пру жа њу 
оно га што је по треб но за ква-
ли те тан, дру гим ре чи ма до сто-
јан ствен жи вот и у по зним го ди-
на ма. То је оно у че му у нај ве ћој 
ме ри ужи ва ју гра ђа ни Швед ске, 
од но сно че га су ли ше ни ста нов-
ни ци Ав га ни ста на или, уз ње га 
на са мом за че љу, Тан за ни је, Па-
ки ста на, Јор да на и Ру ан де.

Из на шег су сед ства, та ко ни-
ско ран ги ра на, на 83. ме сту је 
са мо Цр на Го ра, ујед но и нај-
ни же у Евро пи. Што се нас ти-
че, 64. ме сто је ре а лан од раз 
ста ња, при че му се у за кључ ку 
ка же да су ни ска при ма ња и ма-
те ри јал на не си гур ност нај ве ћи 
про блем. Исто вре ме но се ука-
зу је на до бар за кон ски оквир и 
ге не рал не по став ке, али мањ ка-
ва је при ме на, као и до ступ ност 
од ре ђе них слу жби и услу га. 
Ина че, од узе тих кри те ри ју ма, 
нај бо љи ре зул тат до би јен је у 
со ци јал ној ка те го ри ји, што је 
знак да нај ста ри ји гра ђа ни има-
ју си гур ност у по гле ду бли ског 
и ши рег окру же ња и не осе ћа ју 
се из оп ште ним. У вре ме ну ова-
квог оси ро ма ше ња, ко је се и те 
ка ко од ра жа ва и на ме ђу људ ске
од но се, бар овај по да так зву чи 
уте шно. Д. Дра гић

Од „Ш” до „А”
ПР ВО СВЕТ СКО РАН ГИ РА ЊЕ ЗЕ МА ЉА ПО КВА ЛИ ТЕ ТУ ЖИ ВО ТА СТА РИ ЈИХ

Швед ска без прем ца, Ав га ни стан по след њи, 

али рас по ред оста лих на ли сти 91 др жа ве 

по ка зу је да но вац, ма ка ко ва жан, 

не мо ра увек да бу де и нај ва жни ји

ШШШ рррр  Швед ска без прем ца, Ав га ни стан по след њи,Швед ска без прем ца, Ав га ни стан по след њи,

ааааа рррррррррррр  рррррррррррррррр  рррррррали рас по ред оста лих на ли сти 91 др жа веали рас по ред оста лих на ли сти 91 др жа ве

пппппп ууууујјј   по ка зу је да но вац, ма ка ко ва жан,по ка зу је да но вац, ма ка ко ва жан,

нннннннннннннн ууууу уууууууу  јјј јјјне мо ра увек да бу де и нај ва жни јине мо ра увек да бу де и нај ва жни ји
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Вла да у Ма дри ду усво ји ла је бу џет за
2014, а шпан ски пен зи о не ри су га по-
здра ви ли из ла ском на ули це. Не да би

апла у ди ра ли по ви ши ци од пре скром них 0,25
од сто ко ју им је до нео, не го да би про те сто ва-
ли про тив пен зиј ске ре фор ме ко ју је на ја вио.

По ме ну та че твр ти на про цен та, ко ја ина-
че из но си про сеч но 2,92 евра по пен зи о-
нер ској гла ви, до де ље на им је као ком пен-
за ци ја за по ве ћа не тро шко ве жи во та, али
они твр де да ће их пред сто је ћа ре фор ма
учи ни ти нај ра њи ви јим чла но ви ма дру штва,
у окол но сти ма ка да им је у по след њих го-
ди ну да на ку пов на моћ опа ла за 1,75 од сто,
или пре ра чу на то на ста ти стич ки про сек,
пен зи је су им та ње за по 9,45 евра.

Као и дру где, нео п ход ност ре фор ме је обра-
зло же на обез бе ђи ва њем ду го роч не сол вент-
но сти си сте ма ко ји тре нут но из др жа ва 8,2 ми-
ли о на Шпа на ца ста ри јих од 65 го ди на, или че-
твр ти ну од ра слог ста нов ни штва (ко ли ко 2007,
Шпа ни ја је има ла 7,5 ми ли о на се ни о ра).

Пен зи је су нај ве ћа став ка у бу џе ту, пре ко
јед не тре ћи не укуп них из да та ка. Про сеч на
пен зи ја са да је 859 евра ме сеч но (али је сва-
ка дру га ис под 650), од ко је мно ги пен зи о-
не ри из др жа ва ју сво ју де цу, с об зи ром да
је сто па не за по сле но сти ме ђу мла ди ма (56
од сто) мно го ве ћа од, по ЕУ стан дар ди ма,
екс трем но ви со ке, на ци о нал не сто пе ко ја
је до сти гла 26 од сто. Кри за ко ја и та мо тра је
већ пет го ди на без рад них ме ста је оста ви-
ла шест ми ли о на љу ди.

Кључ на ме ра ре фор ме ко јој се про ти-
ве шпан ски пен зи о не ри је сте по ве зи ва ње
пен зи ја са бу џет ским при хо ди ма и њи хо во

ин дек си ра ње не са мо са ра стом тро шко ва
жи во та, не го и са оче ки ва ним жи вот ним ве-
ком, по ком пли ко ва ној фор му ли ко ју је те шко
раз у ме ти али је очи глед но да би ре зул тат био
сма њи ва ње пен зи ја. Но ва пра ви ла би, до ду-
ше, на сна гу сту пи ла тек 2019, па вла да твр ди
да ће се до тле еко ном ске при ли ке у зе мљи
по бољ ша ти, али ма ло је у то убе ђе них.

Шта ви ше, јед на ши ро ка не фор мал на гру-
па екс пе ра та, ме ђу ко ји ма су и углед ни про-
фе со ри и прав ни ци, од ба ци ла је ар гу мен те
у при лог ре фор ми ко је је из не ла зва нич на,
од вла де име но ва на екс перт ска ко ми си ја за
пен зиј ску ре фор му. Глав на те за про тив ни ка
ре фор ме, бар у фор ми у ко јој је пред ло же на,
је сте да јав ни пен зиј ски си стем „ни је сред-
ство за бор бу са еко ном ском кри зом”, већ да
су на ја вље не про ме не са мо „још је дан ко рак
ка де мон ти ра њу со ци јал не др жа ве”.

У до ку мен ту ко ји су са чи ни ли, ови про-
тив ни ци ре форм ског пред ло га као глав ни
раз лог за што не тре ба сма њи ва ти пен зи је
на во де упра во вла ди но обе ћа ње да ће се
при ли ке по пра ви ти. Ако се, на и ме, сма њи
не за по сле ност, ви ше ће се упла ћи ва ти у
пен зиј ске фон до ве, а ста ње би по пра ви ло
ма кар и ма ло по ве ћа ње про дук тив но сти.

Ауто ри до ку мен та су све сни да њи хов на-
пор не ће до не ти ре зул тат, али сма тра ју да
им је ду жност би ла да из не су исти ну.

На исти ни ин си сти ра и вла да: пен зиј ски
си стем ће до 2016. би ти у ми ну су од 36,5
ми ли јар ди евра, због сма ње ња бро ја по је-
ди нач них упла ти ла ца до при но са у си стем
со ци јал ног оси гу ра ња, док ће ми нус за про-
шлу и ову го ди ну би ти 23,6 ми ли јар ди.

За тим, број пен зи о не ра у Шпа ни ји се по ве-
ћа ва за око 100.000 го ди шње, а де мо граф ске
про јек ци је по ка зу ју да ће њих до 2050. из-
др жа ва ти де вет ми ли о на за по сле них ма ње
не го са да. До тле ће и ви ше од 30 од сто свих
Шпа на ца би ти пен зи о не ри, или у за вр шни ци
рад ног ве ка, да кле ста ри ји од 50 го ди на.

По врх све га, пен зиј ска ре фор ма је и услов
ЕУ по ста вљен у апри лу ове го ди не, ка да је
Ма дри ду одо бре но дво го ди шње про ду же-
ње ро ка за сво ђе ње бу џет ског де фи ци та
на три од сто. Не то ре зул тат ре фор ме је да
пен зи је не ће мо ћи да ра сту за ви ше од 0,25
од сто го ди шње, док су прог но зе да ће сто-
па ин фла ци је би ти два од сто. Ни је те шко из
ово га за кљу чи ти да ће пен зи о не ри стал но
си ро ма ши ти. То је по твр дио и та мо шњи Еко-
ном ски и со ци јал ни са вет кон ста та ци јом да
ће но ви за кон у кон тек сту еко ном ске кри зе
„иза зва ти гу би так ку пов не мо ћи (пен зи о не-
ра) ко ји не ће мо ћи да бу де на док на ђен”.

Због енорм не не за по сле но сти, да нас у
Шпа ни ји чак 4,6 ми ли о на до ма ћин ста ва за-
ви си од при ма ња пен зи о не ра, ко ји на тај
на чин убла жа ва ју му ке по ро ди ца и одр жа-
ва ју ка кву-та кву дру штве ну ко хе зи ју.

Ово ме тре ба до да ти и да је но ви бу џет
већ че твр ту го ди ну уза стоп но оста вио за-
мр зну тим пла те око 2,8 ми ли о на оних чи ји
је по сло да вац др жа ва, због че га су за по сле-
ни у јав ном сек то ру из гу би ли пе ти ну сво је
ку пов не мо ћи. А кад се узме у об зир и јав ни
сек тор, пла те су сма ње не за 6,3 од сто.

У Шпа ни ји је ина че жи вот но до ба за од ла-
зак у пен зи ју прет ход ном ре фор мом по ве-
ћа но са 65 на 67 го ди на. М. Бе кин

Ком пли ко ва на 
фор му ла 
за ре фор му

УДАР НА ШПАН СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ком пли ко ва на 
фор му ла 
за ре фор му
Пен зи је ће за ви си ти 

од мно го фак то ра,

од бу џет ских при хо да 

до здра вља 

оних ко ји су 

за вр ши ли 

рад ни век
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хроника

Вред ни по љо при вред ни ци
у до ли ни Там на ве про из во-
де во ће и по вр ће на бли зу

че ти ри хи ља де хек та ра, а са мо
ма ли део про да ју као си ро ви ну.
У број ним до ма ћин стви ма осу ши
се хи ља де то на шљи ве и при пре-
ма се нај ква ли тет ни ја зим ни ца
ко ја је по ста ла бренд це лог кра ја.
Јед ном го ди шње, на је дин стве-
ном Фе сти ва лу зим ни це, до ма ћи-
це из не су хи ља де те гли и фла ша
са уку сним и ми ри сним је се њим
пло до ви ма при пре мље ним за
зи му по про ве ре ним ре цеп ти ма.
На ово го ди шњем, пе том по ре ду
фе сти ва лу, пред ста ви ло се 140
из ла га ча – нај ви ше от ка ко се са-
јам одр жа ва.

Слат ко, сла но и ки се ло за
сла до ку сце и гур ма не, све на
јед ном ме сту, ма ми ло је ша ре-
ни лом ам ба ла же са уку сно уре-
ђе них штан до ва.

– И укус је је дин ствен – хва-
ли се Спо мен ка Со фра нић Ста-
но је вић, ко ја је на са јам до не ла
ај вар. – При пре мљен је ис кљу-
чи во од пе че не до ма ће па при-
ке, са уљем и со ли, без кон зер-
ван са и дру гих до да та ка.

На штан до ви ма све га у из о би-
љу. Кла сич на зим ни ца – ај вар,
кра став чи ћи, ки се ле па при ке,
ку ва ни па ра дајз, све вр сте слат-
ког, мед, со ко ви и до ма ћа ра ки-
ја, а до ма ћи це из Ко це ље ве су,
по ка зу ју ћи ма што ви тост и кре а-
тив ност, ну ди ле и дру ге уку сне
ђа ко ни је.

– Пр ви пут ове је се ни при-
пре ми ла сам ај вар са шар га ре-
пом. Од ли чан је, а ре цепт не ка
оста не тај на – ка же Ви до са ва
Ми ја ји ло вић.

На те зги Је ле не Ми тро вић па-
жњу при вла чи слат ко од че ри
па ра дај за.

– Не ма на ро чи те тај не, ово
нео бич но слат ко се ку ва као

сва ко дру го, са мо се до да је 
шип ка ва ни ле – об ја шња ва она.

Сла до ку сци су се гу ра ли да 
про ба ју пи ја не ви шње са бе лом 
чо ко ла дом и ме дом, по ре цеп ту 
ко ји је осми сли ла Љи ља на Пе-
тро вић, док је Дра ган Нин ко вић 
хва лио свој „елик сир за ср це” 
од до ма ће ра ки је и ви ше при-
род них пло до ва – гло га, шип-
ка, тр њи не, дре њи не и ме да. 
Нео бич ну ком би на ци ју ме да са 
ма ли на ма, ви шња ма, кај си ја ма, 
кру шка ма, шљи ва ма и ја бу ка ма 
убра ним на пла ни ни Ме двед-
ник на пра ви ла је Љи ља на Ко-
ва че вић.

– Ова те гла са ме дом и во ћем 
је пра ва енер гет ска бом ба. Све 
је при род но, ве о ма уку сно и 
ве о ма здра во јер по ма же у пре-
вен ци ји и ле че њу број них обо-
ље ња, по себ но у зим ском пе ри-
о ду – на гла ша ва Љи ља на.

Са не ко ли ко штан до ва ми-
ри са ле су су ве шљи ве, ко је су 
про на шле куп це у ско ро свим 
европ ским зе мља ма. По ро дич-
ну фир му из Го ло че ла, ко ја у 
је ку се зо не ме сеч но из ве зе три-
де се так шле пе ра су вих шљи ва, 

пред ста вља ла је Сло бо дан ка 
Са вић.

– На ше до ма ћин ство по се ду је 
воћ њак од 15 хек та ра. Ком плет-
ну про из вод њу шљи ва су ши мо 
у соп стве ним су ша ра ма и из во-
зи мо – ка же Сло бо дан ка.

И до ма ћин ство Ми тро вић не-
ма про бле ма са пла сма ном ква-
ли тет не и уку сне зим ни це.

– На ова квим и слич ним сај-
мо ви ма и пи ја ца ма про да мо све 

што про из ве де мо, а по че ли смо 
про да ју и пре ко дру штве них 
мре жа. Куп ци из би ло ког ме ста 
мо гу да по ру че зим ни цу, а ми је 
ша ље мо бр зо по штом – на во ди 
Сла ви ца Ми тро вић.

За два да на фе сти ва ла у Ко-
це ље ви је бо ра ви ло око 20.000 
го сти ју. Рет ко је ко одо лео да ку-
ћи по не се те глу нај бо ље срп ске 
зим ни це.

– Фе сти вал је био нај у спе шни-

ји до са да. Има ли смо ве ћи број 
из ла га ча, а на ши про из во ђа чи 
су пред ста ви ли здра ву хра ну од
пре ра ђе ног во ћа и по вр ћа ко-
је су са ми про из ве ли. Пе ти Фе-
сти вал зим ни це је но ви ве ли ки 
ко рак у афир ма ци ји пред у зет-
ни штва у на шем кра ју – ис та као 
је Ве ро љуб Ма тић, пред сед ник 
оп шти не Ко це ље ва.

По др шку вред ним про из-
во ђа чи ма здра ве хра не из ко-
це ље вач ког кра ја пру жио је и 
Алек сан дар Ву чић, пр ви пот-
пред сед ник Вла де Ср би је, ко ји 
је пре отва ра ња фе сти ва ла раз-
го ва рао са из ла га чи ма.

Д. Гру јић

У КО ЦЕ ЉЕ ВИ ОДР ЖАН ПЕ ТИ ФЕ СТИ ВАЛ ЗИМ НИ ЦЕ

Здра ва хра на 
за сла до ку сце
и гур ма не

Љи ља на Ко ва че вић

Спо мен ка Со фра нић Ста но је вић (седи
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По во дом два зна чај на исто риј-
ска да ту ма – 8. сеп тем бра, Да на 
осло бо ђе ња Пи ро та од бу гар-
ских фа ши ста, и Да на не за ви-
сно сти Ма ке до ни је, Ак тив же на 
„Злат ни пр сти” ор га ни зо вао је 
ма ни фе ста ци ју „Ма ке дон ска на-
ци о нал на је ла и на род не ру ко-
тво ри не”. „Злат ни пр сти” де лу ју 
при Удру же њу гра ђа на ма ке дон-
ске на ци о нал не ма њи не „Бе ли 
му гри” у Пи ро ту, а при ред ба је 
одр жа на у пре кра сном ам би јен-
ту дво ри шта Му зе ја По ни ша вља.

О зна ча ју овог оку пља ња го-
во ри ла је пред сед ни ца Удру же-
ња Ве се ла Ђор ђе вић, ко ја је за-
хва ли ла го сти ма на ве ли ком од-
зи ву. За све Пи ро ћан це ко ји су се 
на шли у дво ри шту Му зе ја би ла је 
то при ли ка да по дру ги пут истим 
по во дом ужи ва ју у уку сним ма-

ке дон ским спе ци ја ли те ти ма, за 
шта за слу ге при па да ју чла ни ца-
ма Удру же ња „Бе ли му гри” из Пи-
ро та и Ди ми тров гра да.

На ме ни ју су се, из ме ђу оста-
лог, на шли тур ли та ва, тав че 
грав че, па ста мар ли ја, ба мја, пи-
лав..., као и раз не вр ста ко ла ча 
и пи та. Ори ле су се ма ке дон ске 
и срп ске пе сме, раз ви ло се и 

Тра ди ци о нал ни Кр стов дан ски ва шар,ТТ179. по ре ду, ко ји је у Сме де рев ској Па-
лан ци одр жан од 25. до 30. сеп тем бра,ТТ

по се ти ло је ско ро 300.000 љу ди из чи та ве
Шу ма ди је, По мо ра вља, али и дру гих де ло ва
Ср би је. Ово го ди шњи па на ђур имао је бо гат

и ве о ма за ни мљив са др жај: од раз ме не ту-
ри стич ких по ну да и по слов них су сре та, до
из ло жбе ме да, цве ћа, ста рих за на та, до ма-
ће ра ди но сти... Би ло је, као и увек, на сту-
па фол клор них гру па, пе ва ча ама те ра, а на
са мом ва ша ру по се ти о ци су мо гли да ку пе

оде ћу, обу ћу, деч је играч ке, ка за не за пе че-
ње ра ки је, чак и на ме штај.

Сво је уме ће по се ти о ци ма ва ша ра пред-
ста ви ле су и чла ни це ет но у дру же ња из Во-
ди ца, Аза ње, Вла шког До ла, Гли бов ца... Пр-
ви пут су уче ни ци Еко ном ско-уго сти тељ ске

шко ле „Вук Ка ра џић” из Ве ли ке Пла не го сти-
ма бес плат но ну ди ли ко ла че и дру ге ђа ко-
ни је ко је су са ми при пре ми ли. Сво јих ру ку
де ло пред ста ви ли су и чла но ви удру же ња
осо ба са ин ва ли ди те том „Во ља за жи во том” 
из Ве ли ке Пла не и Дру штва за по моћ мен-

тал но не до вољ но раз ви је ним ли ци ма из
Сме де рев ске Па лан ке.

Ор га ни за то ри ва ша ра на во де да се за пет
да на под ша то ри ма по је ло не ко ли ко во ло-
ва, на то не пра се ћег и јаг ње ћег пе че ња, ку-
пу са ис под са ча... По тра ди ци ји, по се ти о це

ва ша ра уве се ља ва ле су по зна те зве зде са
естра де. Сле де ћи, ју би лар ни 180. Кр стов-
дан ски па на ђур у Сме де рев ској Па лан ци,
ка жу ор га ни за то ри, би ће још леп ши, бо љи
и, на да ју се, по се ће ни ји од ово го ди шњег.

Сл. Ко стан ти но вић

ПИ РОТ

У част два пра зни ка

КР СТОВ ДАН СКИ ПА НА ЂУР У СМЕ ДЕ РЕВ СКОЈ ПА ЛАН ЦИ

Ва шар је био, а на ва ша ру...

ко ло, а у ње му Вос кре из Охри-
да, Ве се ла из При ле па, Су за из 
Шти па, Бор че из Ку ма но ва, Јо-
ван ка из Стру ге... све са да Пи-
ро ћан ке, као и њи хо ви при ја-
те љи и су гра ђа ни.

У до бро при пре мљен и 
осми шљен про грам од лич но 
се укло пио и на ступ цр кве ног 
хо ра „Све ти Јо ван Зла то у сти” 
из Пи ро та.

С. Па на ки јев ски

УчУчУччччУчУ еееенененененненннннницициии и и шшккшшколололее е „В„В„Вуукуук К КККарарарараџаџџџићићћ””””””

Жеенее и ииизз ззз

ВВВВВВВВВВВВВВВВВлВлВлВлВлВлВВВВВВВВВВВВВВВлВлВВВВВВВВВВВВВлВлВВВВВВВВВВВВВлВВВВВВВВВВВВлВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ ашашашашкоокоог гг ДоДолалааа
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пензионерски кутак

ИВА ЊИ ЦА

Обез бе ђен огрев 
за зи му

Шум ско га здин ство „Го ли ја” у Ива њи ци већ че твр ту го ди-
ну за ре дом омо гу ћа ва пен зи о не ри ма ове оп шти не ку по ви ну 
огрев ног др ве та на шест ме сеч них ра та, а нај ста ри ји жи те љи 
су ве о ма за ин те ре со ва ни да по по вољ ним усло ви ма и при-
сту пач ним це на ма обез бе де огрев за зи му.

У Шум ском га здин ству ка жу да је од 900 уго во ре них куб них 
ме та ра ква ли тет ног бу ко вог др ве та већ ис по ру че но 700 ку-
би ка. Це на, са ПДВ-ом и ура чу на тим пре во зом, из но си 3.554 
ди на ра по ме тру.

На бав ка огре ва за зи му са мо је јед на од број них ак ци ја ко је 
ор га ни зу је ру ко вод ство ива њич ког Удру же ња пен зи о не ра у 
на сто ја њу да бар до не кле по мог не нај ста ри јим су гра ђа ни ма 
да пре ва зи ђу фи нан сиј ске про бле ме. Из ме ђу оста лог, ак тив-
ност је усме ре на и на на бав ку ме да, су хо ме сна тих про из во да 
и оста лих на мир ни ца, али и на дру ге вр сте по мо ћи ма те ри-
јал но угро же ним пен зи о не ри ма. Зна ча јан број нај ста ри јих 
ста нов ни ка ива њич ке оп шти не сва ког ле та ко ри сти и по вољ-
но сти за опо ра вак у ба ња ма. М. П.

ГЛЕ ДИЋ

Иван Jовић по бед ник 
Ра ки ја де

У се лу Гле дић је кра јем сеп тем бра одр жа на тре ћа „Гле дић-
ка ра ки ја да”. Ор га ни за тор ма ни фе ста ци је, Удру же ње во ћа ра
„Шљи вик”, по тру дио се да оку пи про из во ђа че ра ки је и дру гих
про из во да од шљи ве из го то во свих се ла Гру же и Шу ма ди је.

Пред струч ни жи ри сти гао је 51 узо рак ра ки је, а за нај бо љу
пре пе че ни цу про гла ше на је ра ки ја Ива на Јо ви ћа из Чу ко јев-
ца, ко ме је као на гра да при пао апа рат за де сти ла ци ју, вре дан
око 1.300 евра. По бед нич ку пре пе че ни цу из 1961. го ди не Јо-
вић је на сле дио од свог де де. У ка те го ри ји воћ них ра ки ја за
нај бо љу је про гла ше на ду ње ва ча Сла во љу ба Ни ко ли ћа из Го-
да чи це, ко ме је као на га да при па ло хра сто во бу ре.

Тре ћа „Гле дић ка ра ки ја да” при ву кла је ве ли ки број по се-
ти ла ца, а ма ни фе ста ци ју су улеп ша ле пе вач ке и фол клор не
гру пе Кул тур но-умет нич ког дру штва „Гру жа”. Одр жа ва ње Ра-
ки ја де по мо гли су гра до ви Кра гу је вац и Кра ље во. М. С.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Ви де ли Опле нац
На ста вља ју ћи ово го ди шње пла но ве из ле та, Оп штин ска ор-

га ни за ци ја пен зи о не ра Кур шу мли је ор га ни зо ва ла је пу то ва-
ње до То по ле и Кра гу јев ца.

Оби ла зе ћи То по лу кур шу млиј ски пен зи о не ри, њих ви ше
од 50, има ли су при ли ку да ви де Опле нац и по став ке и објек-
те ве за не за ди на сти ју Ка ра ђор ђе вић.

Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Ја ко вље ви ћа, пр вог чо ве ка пен зи о-
не ра Кур шу мли је, у То по ли су се сре ли са пред сед ни ком та мо шње

пен зи о нер ске ор га ни за ци је и са ко ле га ма и раз го ва ра ли о про ши-
ре њу са рад ње, што ће би ти је дан од за да та ка у иду ћој го ди ни.

У по врат ку су по се ти ли Кра гу је вац и об и шли Шу ма ри це, а
до кра ја го ди не у пла ну је из лет до Про лом ба ње и Ђа во ље
ва ро ши. Ж. Д.

  ЗА ЈЕ ЧАР

 Ба шта Бал ка на
У се лу Ве ли ки Из вор на до мак За је ча ра пр вог ок то бар ског ви-

кен да одр жа на је дво днев на ма ни фе ста ци ја под на зи вом „Ба шта
Бал ка на”. Про грам је по чео про мо ци јом тра ди ци о нал них оби-
ча ја то га кра ја и про дај ном из ло жбом до ма ће ра ди но сти.

„До ма ћи не, бра зду за о ри”, био је на зив так ми че ња ора ча
у ко ме је уче ство ва ло 18 так ми ча ра из Ми ло ше ва и Ве ли ког
Из во ра. Укуп ни по бед ни ци су ве ли ко и звор ски ора чи Дар ко
Јо то вић (21), у ка те го ри ји се ни о ра, и Ми лан Ра то вић, (18) у
ка те го ри ји ју ни о ра.

За ни мљи во је би ло и так ми че ње у ку ва њу ве ли ко и звор ских
сар ми, а при ре ђен је и про грам у ко ме су на сту пи ла кул тур но-
умет нич ка дру штва „Бра ни слав Ну шић” из Ми ло ше ва, „Бран ко
Ра ди че вић” из Зе му на и „Ђор ђе Ген чић” из Ве ли ког Из во ра, као
и ло кал ни са став „Тор лач ки на пе ви” из Мон та не (Бу гар ска).

Дру гог да на ма ни фе ста ци ја „Ба шта Бал ка на” на ста вље на
је оп штин ском из ло жбом кра ва, по том ба ца њем ба ла се на, а
по ред тр ке из вор ским со ка ци ма у на род ној но шњи, одр жан
је и тур нир у ма лом фуд ба лу. М. С.
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ЧУ КА РИ ЦА

У по се ти Срем ским 
Кар лов ци ма

До бра са рад ња удру же ња пен зи о не ра Чу ка рич ке па ди не и 
Бе лих во да са бе о град ске оп шти не Чу ка ри ца ре зул ти ра ла је још 
јед ним за јед нич ким из ле том, овај пут у Срем ске Кар лов це.

Из лет је пла ни ран у вре ме кар ло вач ких све ча но сти, па су 
пен зи о не ри за и ста има ли шта да ви де и са зна ју. У Кар лов ци ма 
је нај ста ри ја срп ска гим на зи ја, осно ва на 1791. го ди не, за тим 
Па три јар шиј ски двор, Са бор на цр ква, Кар ло вач ка бо го сло ви-
ја, а овај крај је на да ле ко по знат и по сво јим ви но гра ди ма и ви-
ни ма. Уз све то не гу ју и ту ри зам, па су ове го ди не про гла ше ни 
за ли де ра кон ти нен тал ног ту ри зма ју го и сточ не Евро пе.

Бе о град ски пен зи о не ри су об и шли и фру шко гор ске ма на-
сти ре, а ма на стир Ве ли ка Ре ме та на пут ни ке је оста вио не за-
бо ра ван ути сак. М. Р.

ША БАЦ

Дру же ње са пе сни ци ма
У окви ру Пе снич ког ма ра то на, ме ђу на род не ма ни фе ста ци-

је у ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра Шап ца, ства ра о ци ле пе 
ре чи го сто ва ли су у Ге рон то ло шком цен тру и са ко ри сни ци-
ма по де ли ли то пли ну сти хо ва. Ре ци ту ју ћи сво је пе сме они су 
до не ли ве дри ну и улеп ша ли је дан дан нај ста ри јим Шап ча ни-
ма. За то је, пре ма свим оце на ма, ова ма ни фе ста ци ја у пот пу-
но сти оправ да ла на зив „По е зи ја то пли не”.

Пе сни ци ко ји су уче ство ва ли у овом је дин стве ном умет-
нич ком ма ра то ну при ре ди ли су и по ет ско по под не под на зи-
вом „До дир ни мо се ре чи ма” у клу бу Са ве за сле пих и Пе снич-
ки ма ти не у Клу бу за ста ре у Шап цу. Д. Г.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ју би леј Ко ла срп ских 
се ста ра

Све ча ном ака де ми јом у са ли Пр ве кра гу је вач ке гим на зи је Ко-
ло срп ских се ста ра, нај ста ри је жен ско ху ма ни тар но удру же ње
код нас, обе ле жи ло је 110 го ди на од осни ва ња у Кра гу јев цу.

Ово удру же ње осно ва но је као жен ско па три от ско и кул тур-
но-про све ти тељ ско дру штво 1903. го ди не, нај пре у Бе о гра ду, а
са мо ме сец да на ка сни је по чео је да ра ди и ме сни од бор Ко ла
у Кра гу јев цу. Уочи Дру гог свет ског ра та дру штво је има ло 146
од бо ра у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и ви ше од де сет хи ља да чла-
ни ца, ко је су се ис ти ца ле ху ма но шћу и уче ство ва ле у ра то ви ма
као бол ни чар ке. Рад Ко ла об но вљен је 1990. го ди не у ци љу на-

ста вља ња срп ске тра ди ци је жен ског до бро вољ ног кул тур но-
про свет ног и ху ма ни тар ног ра да, у че му и да нас ис тра ја ва.

У обе ле жа ва њу овог зна чај ног ју би ле ја уче ство ва ли су уче-
ни ци Пр ве кра гу је вач ке гим на зи је и Му зич ке шко ле у Кра гу-
јев цу, као и фол клор ни ан самбл Цен тра за не го ва ње тра ди-
ци о нал не кул ту ре „Абра ше вић”. М. С.

СВР ЉИГ

Го ди шњи ца „Дер вена”
Пут ни прав ци, из ле ти до ба ња, пла ни на и мо ра обе ле жи ли

су пр ву го ди шњи цу по сто ја ња и ра да удру же ња пен зи о не ра
„Дер вен” из Свр љи га. Око 200 пен зи о не ра по се ти ло је Вр њач-

ку Ба њу, Мо кру го ру, ма на стир Острог, а сти гли су и на мо ре – у
Су то мо ре. По пе ли су се на Ба бин зуб, Ко ри то – гра нич ни пре-
лаз на срп ско-бу гар ској гра ни ци, пу то ва ли у Бу гар ску.

Осим пу то ва ња и про во да, у клу бу пен зи о не ра чла но ви се
пет да на у не де љи дру же, игра ју шах, до ми не, по пи ју ка фу,
сок. У клу бу је и ка са ху ма ни тар не по мо ћи за бо ле сну де цу.
Ор га ни зу ју се ра зна сла вља, ро ђен да ни, вен ча ња, као и уче-
шћа на мно гим ма ни фе ста ци ја ма.

Бо ри слав Сте ва но вић, пред сед ник УО удру же ња, ка же да
ће у на ред ном пе ри о ду би ти и кон крет не по мо ћи пен зи о не-
ри ма. С. Ђ.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Про шле го ди не је за зва нич ну по тро шач ку кор пу у Ср би ји 
би ло по треб но око 59.000 ди на ра, а ове го ди не – 6.000 ви ше. 
По ре ђе ња ра ди, за про сеч ну ме сеч ну за ра ду пре пет го ди на 
гра ђа ни Ср би је су мо гли да ку пе го то во то ну кром пи ра, док 
да нас мо гу да пла те упо ла ма њу ко ли чи ну ове на мир ни це; 
у од но су на исти пе ри од мо гу да ку пе 27 ли та ра уља и 16 
ки ло гра ма ка фе ма ње, а ус кра ће ни су и за 11 ки ло гра ма ше-
ће ра и 47 ли та ра мле ка. Ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла Асо-
ци ја ци ја по тро ша ча Ср би је по ка зу је да је од по чет ка 2013. 

го ди не по ску пе ло два де се так основ них жи вот них на мир ни-
ца, у про се ку за око осам од сто. У од но су на исти пе ри од 
2012, у про се ку су за око 20 од сто по ску пе ла и сред ства за 
хи ги је ну, ко зме ти ка, кућ на хе ми ја и слат ки ши.

Ј. О.

Пад це на
и лич ног до хот ка

Ка рак те ри сти ка кри зних вре ме на у Ју го сла ви ји би ла је
опа да ње це на свих ар ти ка ла, ко је је пра ти ло још ве ће опа-
да ње лич ног до хот ка. Ре ал на пла та опа ла је за две пе ти не,
а це не тек за јед ну осми ну. Рад ник са мац у Бе о гра ду 1931. го-
ди не за се бе је ме сеч но тро шио 745,26 ди на ра. Че тво ро чла-
на рад нич ка по ро ди ца да би пре жи ве ла мо ра ла је да за ра ди
1892,34 ди на ра ме сеч но. Ми ни ма лан бу џет сам ца у Ју го сла-
ви ји не ко ли ко го ди на ка сни је нај ви ше је оп те ре ћи ва ла хра-
на на ко ју је тро шио 45 од сто за ра де. На ки ри ју је од ла зи ло
19 од сто, на оде ћу 21,3, а на огрев и стру ју 5,7 про це на та.
За дру ге жи вот не по тре бе оста ја ло му је око де вет од сто
при ма ња. Са мо у Бе о гра ду рад ник ко ји је 1931. го ди не за ра-
ђи вао 31,16 ди на ра, то ком 1936. го ди не мо гао је свој рад на-
пла ти ти 24,12 ди на ра, а то го во ри о ис ку ше њи ма па да ња
жи вот ног стан дар да.

(Ју го сло вен ско дру штво из ме ђу два свет ска ра та, Љу-

бо мир Пе тро вић)

Стан дард све ни жи

У ав гу сту је по че ла из град-
ња но ве здрав стве не ам бу лан-
те у Кал ни. У овом са вре ме ном
објек ту би ће сме ште ни тра у ма
цен тар, апо те ка и ста но ви за
ле ка ре. Из град њом ам бу лан те
би ће омо гу ће но здрав стве но
збри ња ва ње жи те ља Бу џа ка
(за ба че на се ла), ис точ ног де ла
оп шти не са 14 се ла чи је је сре-
ди шње ме сто ва ро ши ца Кал на,
као и го сти ју ту ри стич ког цен-
тра на Ста рој пла ни ни.

Ми лан Ђо кић, пред сед ник
оп шти не Кња же вац, из ја вио је
да овај део кња же вач ке, па и пи-
рот ске оп шти не, ни је до бро по-
кри вен здрав стве ном за шти том

и да је оба ве за оп шти не да сви 
ста нов ни ци Бу џа ка, али и ши ре, 
до би ју од го ва ра ју ћу здрав стве-
ну за шти ту, ко ја им је, с об зи-
ром на уда ље ност ве ћих цен та-
ра, нео п ход на. Та ко ђе је ве о ма 

ва жан и при хват и тран спорт
по вре ђе них ски ја ша са Ста ре
пла ни не до нај бли жих бол ни ца
у Кња жев цу, Пи ро ту или Ни шу.
Овај тра у ма цен тар ће би ти пр-
ва ста ни ца на ко јој ће они ко ји
се евен ту ал но по вре де или раз-
бо ле мо ћи да до би ју од го ва ра ју-
ћу здрав стве ну не гу.

Из град њу фи нан си ра Европ-
ска ин ве сти ци о на бан ка кроз
На ци о нал ни ин ве сти ци о ни
план. Је дан део ам бу лан те по че-
ће да ра ди за ме сец да на, а за вр-
ше так свих ра до ва оче ку је се за
3-4 ме се ца.

Дра гић Ђор ђе вић,

Кња же вац

Гра ди се здрав стве ни обје кат
под но Ста ре пла ни не

Зелени Венац некад ...

....... . и ии и сасасасассс ддддд
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Од го вор: По За ко ну о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
за оства ри ва ње пра ва на ин ва-
лид ску пен зи ју до вољ но је да 
ко ми си ја, тач ни је ле кар ве штак 
утвр ди да код оси гу ра ни ка по-
сто ји пот пун гу би так рад не спо-
соб но сти, да оси гу ра ник има 
нај ма ње пет го ди на ста жа оси-
гу ра ња, али је та ко ђе по треб но 
да оси гу ра ник у том мо мен ту 
не ма ви ше од про пи са них го-
ди на за ста ро сну пен зи ју, а то 
је за оси гу ра ни ка же ну 60 го ди-
на жи во та. Ка ко сте Ви ро ђе ни 

1944. го ди не, одав но сте пре-
ма ши ли на ве де не го ди не те из
тих раз ло га не ис пу ња ва те за-
кон ске усло ве за оства ри ва ње
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју.
За ста ро сну пен зи ју би ло би по-
треб но да има те ми ни мум 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња, па не ис-
пу ња ва те усло ве ни за ста ро сну
пен зи ју. Ако не ма те при хо де
чла но ва до ма ћин ства, а ни соп-
стве не, обра ти те се над ле жном
цен тру за со ци јал ни рад ра ди
оства ри ва ња пра ва на со ци јал-
ну по моћ.

Оба ве зна про ве ра упла ће них 

до при но са

? 
Ма ри ја К., По жа ре вац: У не пре кид ном рад ном од но су сам

од 14. 4. 1978. го ди не. Имам 59 го ди на. Ка да по сло да вац

тре ба да ме од ја ви, с ко јим да ту мом, да бих под не ла до ку- 
мен та за пен зи о ни са ње?

Обра ти ти се Ин спек ци ји ра да

?
Р. Ђа ко вић, Ча је ти на: За по слен сам у при ват ном пред у-

зе ћу као во зач од 1. 7. 2003. го ди не и имам уго вор о ра ду 

од тог да ту ма. Ме ђу тим, код Фон да ПИО при ја вљен сам 

од 8. 6. 2005. го ди не. Ка да сам то са знао, ин си сти рао сам код 

по сло дав ца да ми упла ти до при но се за спор на 23 ме се ца, ко-

ли ко ни сам био при ја вљен, али уме сто то га сам до био от каз 

од 5. 1. 2011. го ди не. Рад на књи жи ца је још у фир ми и ни је ми 

за кљу чен рад ни стаж. Ро ђен сам 1948. го ди не и имам 37,5 го-

ди на ста жа, без спор не две го ди не. Мо лим за са вет шта ми је 

чи ни ти, да ли да по ве дем спор или не.

Од го вор: У ова квој си ту а ци-
ји пр во се тре ба обра ти ти Ин-
спек ци ји ра да ко ја ће утвр ди ти 
чи ње нич но ста ње и опо ме ну ти 
по сло дав ца ко је су му оба ве зе 
по во дом уго во ра о ра ду ко ји по-
се ду је те. Исто вре ме но се мо же те 
обра ти ти и за штит ни ку гра ђа на. 

У слу ча ју да ин тер вен ци је Ин-
спек ци је ра да и за штит ни ка гра-
ђа на не уро де пло дом, мо же те 
за тра жи ти и оства ри ва ње сво јих 
пра ва суд ским пу тем. Уко ли ко се 
по твр де чи ње ни це ко је на во ди те 
у пи сму, не ма ни ка кве сум ње да 
ће суд пре су ди ти у Ва шу ко рист.

Од го вор: Под прет по став ком 
да су Вам пла ће ни сви до при но-
си за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње, Ви сте 14. 8. 2013. г.
ис пу ни ли за кон ске усло ве за 
оства ри ва ње пра ва на пу ну ста-
ро сну пен зи ју. Да би Вам се са 
си гур но шћу при зна ло пра во на 
ста ро сну пен зи ју од 15. 8. ове 
го ди не, од ја ву тре ба ура ди ти 
нај ра ни је са 14. 8. уз оба ве зну 

про ве ру упла ће них до при но са 
са истим да ном. Го ди на жи во та 
у овом слу ча ју има те до вољ но, 
а ако би се ис по ста ви ло да не-
што не до ста је у Ва шем ста жу, 
то би Вам до дат но ис ком пли ко-
ва ло по ло жај, јер би сте мо ра ли 
или са ми да упла ти те до при но-
се, или да са че ка те да на вр ши-
те 60 го ди на жи во та да би сте 
оства ри ли сво је пра во.

Ни су ис пу ње ни усло ви за пен зи ју

?
Љ. Б. Ми ло је вић, Кра гу је вац: Ро ђе на сам 24. 11. 1944. го ди не.

Опе ри са на сам од кар ци но ма 2008. го ди не на кон че га сам

упу ће на на хе мо те ра пи ју. Од та да сам кон стант но под те ра-

пи јом. У исто вре ме имам и ср ча не про бле ме, арит ми ју. Ра ди ла

сам укуп но 5,5 го ди на. Мо лим Вас да ми од го во ри те да ли имам

пра во на ин ва лид ску пен зи ју и шта је од до ку ме на та по треб но.

?
М. Пан то вић, Но ви Бе о град: Ро ђен сам 1954. го ди не и уско-

ро тре ба да пре дам до ку мен та за пен зи ју јер на вр ша вам

40 го ди на рад ног ста жа. Да ли при ли ком из ра чу на ва ња

ви си не пен зи је мо гу да тра жим да ми се узме у об зир пр ва

по ло ви на мог ста жа јер ми слим да би ми би ла ве ћа пен зи ја.

Уко ли ко по сто ји та мо гућ ност, да ли бих мо гао у над ле жној

слу жби да про ве рим ко ји би пе ри од био нај по вољ ни ји за мој

пен зиј ски основ.

Пен зи ја се од ре ђу је на осно ву 

свих го ди на ра да

Од го вор: За ко ном о ПИО из
2003. го ди не про ме њен је на-
чин об ра чу на пен зи је и уки ну то
од ре ђи ва ње пен зи је од нај по-
вољ ни јег де се то го ди шњег пен-
зиј ског осно ва. Са да се пен зи ја
об ра чу на ва сход но чл. 61 до 70
За ко на о ПИО, а су штин ска про-
ме на је упра во то да се пен зи ја
од ре ђу је на осно ву свих го ди-
на ра да од 1970. до да на пен зи-
о ни са ња, што за Вас прак тич но
зна чи цео рад ни век. Из ових
раз ло га тре ба да пре ста не те
да бри не те ко ја пен зи ја би за
Вас би ла по вољ ни ја и на ба зи

ко јих го ди на ста жа. Та ко ђе Вас
оба ве шта ва мо да Фонд ПИО
не ра ди пре вен тив ни об ра чун
пен зи је. Бу ди те стр пљи ви и са-
че кај те да до би је те ре ше ње о
пен зи о ни са њу. Оно што би сте
мо гли пре под но ше ња зах те ва
за пен зи ју да ура ди те, је сте да
про ве ри те да ли Вам је за свих
40 го ди на ста жа ре ги стро ва-
на за ра да, те да ли мо же да се
утвр ди свих 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња, што је за Вас мно го
зна чај ни је с об зи ром да не ма те
65 го ди на жи во та и да Вам је то
услов за пен зи ју.

На кна да за те ле сно оште ће ње

?
Д. Мар ко вић, Ша бац: Мој брат је 26. 9. 2013. го ди не под нео

зах тев за при зна ва ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју. Да ли

ће ор ган ве шта че ња по слу жбе ној ду жно сти од лу чи ти и о

пра ву на на док на ду за те ле сно оште ће ње?

Од го вор: При ли ком оце не
рад не спо соб но сти, а по зах-
те ву за при зна ва ње пра ва на
ин ва лид ску пен зи ју, ин ва лид-
ска ко ми си ја увек по слу жбе-
ној ду жно сти це ни и пра во на
на кна ду за те ле сно оште ће ње,
од но сно утвр ђу је сте пен те-
ле сног оште ће ња, ако оно по-
сто ји. Ако те ле сно оште ће ње
не по сто ји по ли сти те ле сних
оште ће ња, ор ган ве шта че ња
се по слу жбе ној ду жно сти не
из ја шња ва о ње го вом по сто-
ја њу. Ме ђу тим, ако се под не се
зах тев са мо за утвр ђи ва ње те-

ле сног оште ће ња, та да је ор ган
ве шта че ња у оба ве зи да се из-
ја сни о ње го вом по сто ја њу или
не по сто ја њу, сте пе ну, узро ку
на стан ка те ле сног оште ће ња,
као и да ли се евен ту ал но ра-
ди о јед ном или ви ше те ле сних
оште ће ња. Ако се ор ган ве шта-
че ња не из ја сни о по сто ја њу
ТО уз оце ну рад не спо соб но-
сти, то зна чи да те ле сно оште-
ће ње и не по сто ји. Ако Ваш
брат сма тра су прот но, мо же да
под не се жал бу о ко јој ће од лу-
чи ва ти дру го сте пе ни ор ган ве-
шта че ња
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

ВРСТА 

ШАХОВСКОГ 

ОТВАРАЊА

ТЕЖЊА ЗА

УЈЕДИЊЕЊЕМ

СОБА ЗА УС-

МРЋИВАЊЕ

ГАСОМ

ГЛАТКОЋА
СИТНИЦЕ,

ТРИЧАРИЈЕ

КАТАРИНА

ОДМИЛА

ТИП ФРАНЦУ-

СКОГ АУТО-

МОБИЛА

ВРСТА ПТИЦЕ

ВРСТА

ЗАГОНЕТКЕ, 

ПРЕМЕТАЉКА

РАЗМИШЉА-

ТИ

МИРНО МОРЕ

(ИТАЛ.)

ОСТАТАК 

ИЗГОРЕЛОГ

ДРВЕТА

ИОНАКО,

ДРУГАЧИЈЕ

СИМБОЛ

ЗА УРИН

ЗАСТУПАЊЕ

ПРЕД СУДОМ

ТИХОМИР

ОДМИЛА

ОЗНАКА

ЗА БЕОГРАД

АВЕНИЈА 

(СКР.)

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ВИЗАНТ.

ХРОНИЧАР,

ЈОВАН

ПОУКА

РУСКИ 

ЧАЈНИК

СТАРО-

ЈЕВРЕЈСКИ 

ПРОРОК

СИМБОЛ

ЗА НАТРИЈУМ

ЖУРНАЛИСТ-

КИЊА

ОЗНАКА 

ЗА ВОЛТ

БОРАЦ У 

ПРВИМ РЕД.

РЕКА 

У СРБИЈИ

УЖИЧАНИН

ИНИЦИЈАЛИ

ВАЈАРА ЛОГА

ДЕО БРАВЕ

МАЈКА

РОМУЛА 

И РЕМА

СИМБОЛ 

ЗА ТЕЛУР

ДЕФЕКТ

ЗАМАКАТИ

У СОС, 

МОЧИТИ

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ПРЕВИШЕ

РЕЧНА РИБА

(МН.)

ИМЕ

ПЕВАЧИЦЕ 

ФОКС

КОЈИ ЈЕ

КАО ОВАЈ

ГРАД 

НА СЕВЕРУ 

ИЗРАЕЛА

ВРСТА

ТЕСТЕНИНЕ

СИМБОЛ 

ЗА КИСЕОНИК

ПРВО СЛОВО

ИМЕ ГЛУМЦА

ПАЋИНА

ОЗНАКА

ЗА КАРАТ

ИСТА СЛОВА

ОЗНАКА 

АУСТРИЈЕ

14. И 18. 

СЛОВО

ЖАРАЧ ВАТРЕ

(МН.)

ПРАСТА-

НОВНИК

БАЛКАНА

ЛИЧНА

ЗАМЕНИЦА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: добитак, басара, п, рт, мн, лос, вит, анемија, 
солитер, илона, и, динамо, окарина, до, енис, о, ст, ке, мат, ссс, ивана, о, 
никанор, голмани, оне, кт, ина, ар, а, итака, хакинен

СКАНДИНАВКА

По се ја не ми сли
Кон курс је на ме штен! Жи ри во ли кад је све на свом

ме сту.

Де ле на гра де из ме ђу се бе. Ни је ле по би ти се би чан!
Не мам за хлеб и мле ко. Мо рам да ку пим бен зин за

свој BMW!

Те шко је има ти (к)ва ли тет, (к)ван ти тет и (к)он ти ну и тет.
Лак ше је (к)ако (к)оме (к)ане!

У на шем дру штву сви има ју јед на ке шан се – да по-

лу де.

Ако сте не срећ ни, то је ваш про блем. Ако сте срећ ни,
то је про блем ва ших не при ја те ља.

Ни су они дно дна! Ис цу ри ли су кроз ру пу на дну.

Љу ди ма ло ра де на се би. Те шко је, а и не пла ћа се.
Жи ви те жи вот пу ним плу ћи ма, ако већ не мо же те

са пу ним нов ча ни ци ма. Не вен Ши ја ков

Три це и ку чи не
Клуп ко је не мо гу ће раз мр си ти. Мно ги су уче ство ва ли

у смо та ва њу.
Мо гли смо да прет по ста ви мо да дно има дно. Али

ни смо зна ли да је дно дна врх.

Упи са ћу чи сту пси хи ја три ју. Хо ћу да по мог нем се би и
на ро ду.

Сре ди ну имам. Али је про блем ка ко да по ве жем

крај са кра јем.

До шло вре ме да об но вим сред ства за рад. Ку пио сам
но ви ше шир, ре че про сјак.

Ка фа на ми ни је ви ше ни пр ва ни дру га ку ћа. Све су

за тво ре не.

Ду гач ки тр го вин ски лан ци око ва ше ру ке по тро ша ча.
Све са ме три це и ку чи не. И то је си ро ви на.

Имам крат ку па мет. Не мо гу да се се тим да ли сам ју че јео.
Ра ди во је Јев тић Јен ки
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Мо лим за реч
Елек тро ди стри бу ци ја ра чу на на нас. Ша ље нам и по два ра-

чу на ме сеч но.

По тро ша чи су се смр зли од но вих по ску пље ња. Та ко ће спрем-
ни до че ка ти зи му.

Про се чан ту ри ста из Ср би је про вео је у Цр ној Го ри шест и

по да на. Дан и по на мо ру и пет да на у во зу Бе о град–Бар.

Јав ни сер вис се жа ли да не ма па ра за но ве про гра ме. Све уло-
жи ше у ре при зе.

Одр жа на је тра ди ци о нал на Ку пу си ја да у Мр ча јев ци ма. Го-

сти ко ји су же ле ли сар му но си ли су ме со од ку ће.

Циљ по љо при вре де је из воз па би смо мо гли да из ве зе мо „Фар-
му”.

Евро па нас че ка ра ши ре них ру ку. Је два че ка да нас сти сне.

Ви де ће мо и ми све тло на кра ју ту не ла, али тре ба пр во да из-
гра ди мо ту нел.

Див но се про во дим у са мо по слу зи. Би ло би још леп ше кад

на из ла зу не би би ла ка са.

Ђа ци нам је су пре оп те ре ће ни, али кад за вр ше шко лу бар не ће
има ти шта да ра де.

Де јан Па та ко вић

Мо зга ли це
Не ки о се би има ју ја ко по вољ но ми шље ње па им се сру ши

свет ка да са зна ју шта дру ги ми сле о њи ма.

У на шој зе мљи мо же се на ћи све га и сва че га. У но ви на ма.

Ако же ли те да се на сло ни те на др во или на чо ве ка, прет-

ход но оба ве зно про ве ри те ко ли ко су тру ли.

Што се ти че же ље, слич но је ста ње. Они ко ји има ју, же ле да има-
ју ви ше. Они ко ји не ма ју, же ле да не ма ју ма ње.

Та кав је наш мен та ли тет. Ма ње се до го ва ра мо, а ма ло ви ше

ого ва ра мо.

Што је ви ше људ ских пра ва, то нас ма ње бо ли гла ва.

И ми би смо би ли пре ци зни као швај цар ски са то ви ка да

основ на ме ра вред но сти код нас не би би ла: от при ли ке и ла-

ко ће мо.

Ни је сва ка сре ди на злат на. Ре ци мо, жи вот на!
Мар ко Че лар

Да ли сте зна ли ...

– да Не мач ка ужи ва и нај-
бо љу ре пу та ци ју у све ту? То 

је по ка за ло ис тра жи ва ње у 

ко ме је уче ство ва ло око хи ља ду ше фо ва еко ном ских ин сти-

ту ци ја и пред у зе ћа и струч ња ка за ме ђу на род но јав но мне-

ње. Ме ре на је ко ре ла ци ја из ме ђу ути ска ко ји свет има о не кој 

– да је Ка тар нај бо-

га ти ја зе мља на све-

ту? Бру то дру штве ни 

до хо дак по ста нов ни-

ку из но си 91.379 до-

ла ра, а пред ви ђа се да 

ће до 2016. го ди не на ра сти на ско ро 112.000. Исто вре ме но, 

Ка тар је др жа ва са нај ви шим пла та ма на пла не ти – ви ше од 

тре ћи не за по сле них ме сеч но за ра ђу је 3.000-8.000 до ла ра.

– да нај бо љи обра-

зов ни си стем на све ту 

има Фин ска? Фин ска де-

ца кре ћу у шко лу тек са 

се дам го ди на и не оце-

њу ју се ни на ко ји на чин 

пр вих шест го ди на шко ло ва ња. Де ве де сет три од сто Фи на ца 

за вр ши сред њу шко лу, а 66 од сто сред њо шко ла ца упи ше фа-

кул тет (нај ви ше у Евро пи). Учи те љи се би ра ју из топ 10 од сто 

нај бо љих сту де на та, а фин ска де ца ре дов но има ју нај бо ље 

ре зул та те на ПИ СА те сто ви ма.

зе мљи и истин ских ква ли те та у по гле ду еко но ми је, ино ва ци-

јја, по ли тич ке си ту а ци је, сло бо да и људ ских ре сур са.

– да је, пре ма ис тра жи ва њу Еуро ста та, европ ског за во да 
за ста ти сти ку, зе мља чла ни ца ЕУ у ко јој се нај бо ље жи ви Не-
мач ка? Она има ни ске тро шко ве жи во та и је дан од нај ви ших 
бру то дру штве них про из во да у Уни ји. Струч ња ци се сла жу да 

 – да нај ви шу сто пу за по сле но сти, ко ја пре ма шу је 80 од сто, 

– да је Ја пан зе мља са 

има Швај цар ска? Ипак, иако је у пи та њу јед на од нај ста бил-

нај бо љим здрав стве ним 

ни јих европ ских еко но ми ја, од 2008. до кра ја 2011. чак 71,6 

си сте мом на све ту? Пре ма 

од сто уго во ра о ра ду би ло је на од ре ђе но време.

по да ци ма Свет ске здрав-
стве не ор га ни за ци је и УН, 
Ја пан ци су, у про се ку, нај-

 ду го веч ни ји и нај здра ви ји 
 љу ди на све ту, са нај ни жом сто пом го ја зно сти и ср ча них и 

кар ди о ва ску лар них обо ље ња.

тај на не мач ке јеф ти но ће ле жи у ве ли ком тр жи шту са огром-
ном кон ку рен ци јом и ште-
дљи вим по тро ша чи ма.
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