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Ме ђу на род ни дан же на, 
Осми март, сла ви се 
ши ром све та, а на стао 

је као дан бор бе за еко ном ску, 
по ли тич ку и со ци јал ну рав но-
прав ност же на и му шка ра ца. 
Иако је од пр вих ко ра ка у бор би 
за пра ва и јед на кост же на про-
шао чи тав век, чи ње ни це го во-
ре да бор ба и да ље тра је. Пре ма 
по след њем го ди шњем из ве шта-
ју Свет ског еко ном ског фо ру ма, 
ге не рал но гле да но, раз ли ке у 
по ло жа ју му шка ра ца и же на 
де ли мич но су сма ње не у 2013. 
го ди ни у од но су на прет ход не, 
али је на пре дак спор. Из ве штај 
по ка зу је до ступ ност обра зо ва-
ња и здрав стве не за шти те же на-
ма, али и мо гућ но сти за њи хо во 

уче шће у по ли тич ком и еко ном-
ском жи во ту, и на осно ву ова 
че ти ри кри те ри ју ма из вр ше но 
је ран ги ра ње зе ма ља.

Ср би ја се по род ној рав но-
прав но сти на ла зи на 42. ме сту 
од укуп но 136 др жа ва. То је по-
мак на бо ље за осам ме ста у по-
ре ђе њу са 2012, ка да се на ша 
зе мља пр ви пут на шла у овом 
из ве шта ју. Нај бо љи пла сман 
за у зи ма у по гле ду уче шћа же-
на у по ли ти ци (39. по зи ци ја), на 

сре ди ни ли сте је по пи та њу уче-
шћа же на у обра зо ва њу (55) и 
еко но ми ји (59), док је у слу ча ју 
здрав стве не за шти те ме ђу нај-
го ри ма (111).

По да ци из из ве шта ја та ко ђе 
го во ре да се по сто пи пи сме но-
сти же на Ср би ја на ла зи на 74. 
ме сту, а по јед на ко сти пла та за 
исти рад на 78. У 29 од сто ком-
па ни ја же не су ме ђу вла сни ци-

ма, док се у са мо 16 од сто пред-
у зе ћа на ла зе на ру ко во де ћим 
по зи ци ја ма.

На гло бал ној ли сти пр во ме-
сто већ пет го ди на за ре дом за-
у зи ма Исланд, где су раз ли ке 
из ме ђу му шка ра ца и же на нај-
ма ње, а за њим сле де Фин ска, 
Нор ве шка и Швед ска, док је нај-
ве ћи јаз у род ној рав но прав но-
сти у зе мља ма Бли ског ис то ка и 
Афри ке.

Од зе ма ља ре ги о на, Сло ве ни-
ја је по род ној рав но прав но сти 
на 38. по зи ци ји, Хр ват ска за у зи-
ма 49, Ма ке до ни ја 57, а Ал ба ни-
ја 108. ме сто.

Ка да је реч о зе мља ма Европ-
ске уни је, ста ти сти ка по ка зу је 
да же не у про се ку за ра де 16,2 
од сто ма ње на сат од му шка-
ра ца, што зна чи да го ди шње 
тре ба да ра де 59 да на ви ше да 
би се њи хо ве про сеч не пла те 

из јед на чи ле. Јаз у за ра да ма из-
ме ђу му шка ра ца и же на ва ри ра 
ши ром Евро пе, па је та ко ма њи 
од 10 од сто у Сло ве ни ји, Пољ-
ској, Ита ли ји и Лук сем бур гу, док 
у Ве ли кој Бри та ни ји, Сло вач-
кој, Че шкој, Грч кој, Не мач кој, 
Аустри ји и Есто ни ји пре ма шу је 
20 про це на та.

Раз ли ке у за ра да ма из ме ђу
му шка ра ца и же на по сто је упр-

кос то ме што су же не успе шни је 
у шко ли и на фа кул те ту. Пре ма 
по да ци ма из 2012. го ди не, 83 
од сто мла дих же на у ЕУ за вр ши-
ло је нај ма ње сред њу шко лу, у 
по ре ђе њу са 77,5 од сто му шка-
ра ца, а оне та ко ђе чи не и ве ћи-
ну уни вер зи тет ских ди пло ма ца, 
тач ни је 60 про це на та. Чак и са 
истом фа кул тет ском ди пло мом 
же не обич но има ју ма ње по чет-
не пла те од му шка ра ца, а не ке 
од њих ни ка сни је то ком ка ри је-
ре не успе ва ју да их су стиг ну.

Јаз у за ра да ма, од но сно ма-
њим при ма њи ма то ком рад ног 
ве ка же на ну жно до во ди и до 
ни жих пен зи ја, а са мим тим по-
ве ћа ва ри зик од си ро ма штва 
у ста ро сти – у 2011. го ди ни 23 
од сто же на ста рих 65 и ви ше го-
ди на би ло је у ри зи ку од си ро-
ма штва, у по ре ђе њу са 17 од сто 
му шка ра ца. В. Ка дић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ЖЕ НА

Ве чи та бор ба 
за рав но прав ност

Европ ски дан 
јед на ких пла та
Европ ска ко ми си ја је 5. 
мар та 2011. по кре ну ла пр-
ви Европ ски дан јед на ких 
пла та. У пи та њу је го ди шњи 
до га ђај ко ји има за циљ
по ди за ње све сти о то ме да
раз ли ка у пла та ма из ме-
ђу же на и му шка ра ца још 
по сто ји и да же не за исту 
за ра ду тре ба да ра де ду же 
од му шка ра ца. Ње гов да тум
ва ри ра сва ке го ди не, у за-
ви сно сти од про сеч ног ја за 
у за ра да ма из ме ђу же на и
му шка ра ца у ЕУ.
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Пен зи о не ри ко ји у по след њих пет го-
ди на ни су ко ри сти ли бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју у не кој од ба ња Ср би је,

мо ћи ће ове го ди не да кон ку ри шу за ме сто
у РХ цен три ма о тро шку Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,
са оп ште но је на сед ни ци Управ ног од бо ра
РФ ПИО. За дру штве ни стан дард пен зи о не-
ра мо же се ко ри сти ти нај ви ше до 0,10 од-
сто сред ста ва од укуп них при хо да Фон да
по осно ву до при но са, те је за ову го ди ну
Управ ни од бор за ре ха би ли та ци ју ко ри сни-
ка пен зи ја опре де лио 339,6 ми ли о на ди на-
ра. Пре ма це на ма у бањ ским ле чи ли шти ма
оче ку је се да ће ви ше од 10.500 пен зи о не ра
мо ћи да ис ко ри сти ово пра во.

Иван Ми мић, фи нан сиј ски ди рек тор Фон-
да, ис та као је да је од пла ни ра них 339,6 ми-
ли о на ди на ра 311,3 ми ли о на на ме ње но за
фи нан си ра ње тро шко ва ре ха би ли та ци је
ко ри сни ка из ка те го ри је оси гу ра ни ка за по-
сле них, 25,2 ми ли о на за бив ше са мо стал це
и око три ми ли о на за пен зи о ни са не по љо-
при вред ни ке.

– Но ви на при ли ком ово го ди шњег упу-
ћи ва ња пен зи о не ра у ба ње је што ће фи-
ли ја ле Фон да ко је не утро ше на ме ње на
сред ства мо ћи да их пре у сме ре оним фи-
ли ја ла ма ко је има ју ви ше пен зи о не ра ко-

ји су ис пу ни ли уло ве за ко ри шће ње ре ха-
би ли та ци је, а не ма ју до вољ но сред ста ва
за ту свр ху – ре као је на сед ни ци УО Иван
Ми мић, ди рек тор Сек то ра за фи нан сиј ске
по сло ве РФ ПИО.

Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка Фон да
ПИО, по зва ла је чла но ве УО да се у на ред-
них ме сец да на ор га ни зу је сед ни ца на ко јој
ће се раз го ва ра ти ис кљу чи во о за мер ка ма
др жав ног ре ви зо ра на рад РФ ПИО. Чла но-
ви Управ ног од бо ра би том при ли ком, на
осно ву ре ле вант них по да та ка и из ве шта ја
о по сло ва њу Фон да, мо гли да се из ја сне о
то ме ка ко Фонд по слу је, у чи јем ин те ре су и

ко је су то не пра вил но сти ко је су апо стро-
фи ра ли др жав ни ре ви зо ри.

На сед ни ци Управ ног од бо ра усво јен је и
План јав них на бав ки за ову го ди ну.

В. Ана ста си је вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО

И ове го ди не бес плат на 
ре ха би ли та ци ја пен зи о не ра
Оче ку је се да ће 
о тро шку Фон да
у не ку од срп ских ба ња 
мо ћи да оде
око 10.500 пен зи о не ра
свих категорија

Про ме на на че лу 
УО Фон да ПИО
На два де сет дру гој
сед ни ци УО РФ ПИО 
за но вог пред сед ни-
ка Управ ног од бо ра
Фон да иза бра на је, 
као пред став ник 
Вла де у Управ ном
од бо ру, Ива на Ле-
кић, ди пло ми ра ни
прав ник, за по сле на
у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке. За за ме ни ка
пред сед ни ка УО иза бран је Дра го слав 
Ђу ка но вић, пред став ник асо ци ја ци је 
ко ри сни ка.
Пред став ни ци Уни је по сло да ва ца у 
Управ ном од бо ру као свог кан ди да та
за пред сед ни ка пред ло жи ли су Сла-
вен ка Гр гу ре ви ћа, али он ни је до био
по треб ну по др шку ве ћи не.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

По што ва ни чи та о ци,
До са да је наш и ваш лист „Глас оси гу ра ни ка” уред но два пу та ме сеч но сти зао на

ва ше адре се. По што је лист, као што вам је по зна то, бес пла тан, због тро шко ва штам-
па ња и ди стри бу ци је мо ра ли смо да про ме ни мо пе ри о ди ку из ла же ња и да уме сто
до са да шња два из да је мо са мо је дан број ме сеч но (по след њег да на у ме се цу). Ову
од лу ку ни смо до не ли ла ко, али је по треб но да и ми да мо свој до при нос штед њи. Ти-
раж ли ста оста је не про ме њен, па ће сви ко ји су га до са да при ма ли, свој при ме рак
„Гла са оси гу ра ни ка” ре дов но до би ја ти и убу ду ће.

На да мо се да ће те има ти раз у ме ва ња за ову од лу ку.
Ре дак ци ја

СаСаСа с сседнинице 
Управногогого  о оооодбдбдбдбд орра а а РФРФФРРРРР  П ПИОИО
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На осно ву чла на 7 Пра вил ни ка о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње − пре чи шћен текст

(Слу жбе ни гла сник РС, 15/2012, 17/2013 и 12/2014),

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње рас пи су је

О Г Л А С
за при јем зах те ва за упу ћи ва ње ко ри сни ка пен зи ја

на ре ха би ли та ци ју за 2014. го ди ну

1. Пра во на бес плат ну ре ха би ли та ци ју у здрав стве но-ста ци о нар ним уста но ва ма и бањ-
ско-кли мат ским ле чи ли шти ма, у тра ја њу од 10 да на, има ју ко ри сни ци ста ро сних, ин ва-
лид ских и по ро дич них пен зи ја, ко ји има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
и чи ја је пен зи ја за ја ну ар, од но сно фе бру ар ни жа од из но са про сеч не пен зи је у Фон ду, 
од но сно од 24.170,00 ди на ра.

2. Пра во да се ја ве на оглас има ју пен зи о не ри из ка те го ри је за по сле них, са мо стал них де-
лат но сти и по љо при вред ни ци, ко ји, осим пен зи је ко ја је ни жа од на ве де ног из но са, не-
ма ју дру га лич на при ма ња. Пра во да се ја ве на оглас има ју и пен зи о не ри ко ји су то пра во 
оства ри ли при ме ном до ма ћих про пи са и на осно ву ме ђу на род них уго во ра, под усло вом 
да збир тих пен зи ја (пре ра чу на то по сред њем кур су НБС на дан 15. 1. 2014. го ди не 1€ = 
115,6494 ди на ра), не пре ла зи из нос из тач ке 1 овог огла са.

3. Пра во на ко ри шће ње бес плат не ре ха би ли та ци је има ју ко ри сни ци пен зи ја ко ји то пра-
во ни су ко ри сти ли у по след њих пет го ди на, а ко ри сни ци по љо при вред не пен зи је, по ред 
на ве де них усло ва, мо ра ју да има ју и нај ма ње 10 го ди на ста жа по осно ву оба вља ња по љо-
при вред не де лат но сти.

4. Уз при ја ву, по треб но је под не ти:
- пен зиј ски чек за ја ну ар или фе бру ар 2014. го ди не,
- до каз о ви си ни пен зи је оства ре не по ме ђу на род ним уго во ри ма
(из вод бан ке или по твр да ино стра ног но си о ца со ци јал ног оси гу ра ња),
- фо то ко пи ју лич не кар те,
- по сто је ћу ме ди цин ску до ку мен та ци ју,
- пи са ну из ја ву, на про пи са ном обра сцу при ја ве, о дру гим лич ним при ма њи ма и о то ме да 
у прет ход них пет го ди на ни су ко ри сти ли ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да.

5. При ја ве се под но се оп штин ским ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра, пре ма ме сту пре би ва ли-
шта, а ко ри сни ци са те ри то ри је АП Ко со во и Ме то хи ја ис по ста ви или фи ли ја ли Фон да у 
ме сту пре би ва ли шта.

6. Члан ство у пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма ни је услов за ко ри шће ње овог пра ва.

7. При ја ве на оглас мо гу да се под не су до 16. мар та 2014. го ди не.

8. На утвр ђе ни спи сак ко ри сни ка пен зи ја ко ји ис пу ња ва ју усло ве за упу ћи ва ње на ре ха-
би ли та ци ју мо же се под не ти при го вор над ле жној ко ми си ји у ро ку од осам да на од да на 
об ја вљи ва ња спи ска на огла сној та бли.

9. Ко ми си ја из тач ке 8 ду жна је да у ро ку од три да на раз мо три под не те при го во ре и утвр-
ди ко на чан спи сак ко ри сни ка пен зи ја ко ји су оства ри ли пра во на ре ха би ли та ци ју и об-
ја ви га на огла сној та бли оп штин ске ор га ни за ци је ко ри сни ка пен зи ја, фи ли ја ле Фон да, 
од но сно слу жбе фи ли ја ле и ис по ста ве.
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актуелно

У ци љу оса вре ме ња ва ња по сло ва ња По кра јин ски фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње не дав но је до био но ви сер вер.

– Пр ви раз лог због ко јег је би ла нео п ход на на бав ка но вог цен-
трал ног ра чу на ра је сте ни ска по у зда ност у ра ду по сто је ћег, јер
он пред ста вља већ за ста ре лу тех но ло ги ју. Та ко ђе, и софт вер
(про грам) ко ји је на са да шњем ра чу на ру ин ста ли ран пре 24 го ди-
не не по др жа ва са вре ме не тех но ло ги је, те смо има ли и огра ни-
че ну ко му ни ка ци ју са др жав ним и оста лим ин сти ту ци ја ма. Ка да
се за вр ши ин ста ли ра ње но вог софт ве ра, има ће мо знат но ве ће и
бо ље мо гућ но сти ко му ни ка ци је уну тар ор га ни за ци о них је ди ни-
ца По кра јин ског фон да и Фон да ПИО у це ли ни, као и са дру гим
ин сти ту ци ја ма. Ту 
пре све га ми слим 
на Ми ни стар ство 
ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке и дру га 
ми ни стар ства, Цен-
трал ни ре ги стар 
оба ве зног со ци-
јал ног оси гу ра ња 
(ЦРО СО), По ре ску 
упра ву, Ре пу блич ки 
фонд за здрав стве-
но оси гу ра ње, На-
ци о нал ну слу жбу за 
за по шља ва ње итд. 
Је дан од раз ло га за 
на бав ку но вог сер-
ве ра је и по тре ба за ве ћим ка па ци те ти ма за сме штај по да та ка,
ве ћом про це сном сна гом и бр жом об ра дом по да та ка – ка же Вла-
ди мир Пу цов ски, ди рек тор Сек то ра ин фор ма ци о них тех но ло ги-
ја у Ди рек ци ји ПФ.

Пре ма ње го вим ре чи ма, већ је ура ђе на хар двер ска ин ста-
ла ци ја основ ног опе ра тив ног си сте ма, а са да се вр ши ње го во
по де ша ва ње. Сле ди пре нос свих про гра ма ко ји ра де на ста ром
ра чу на ру, њи хо во пре во ђе ње и при ла го ђа ва ње но вом окру же-
њу, а за тим те сти ра ње ра да на но вом ИТ си сте му.

Ми хај ло Ми ли ћев, на чел ник Оде ље ња за по сло ве си сте ма и ко-
му ни ка ци о них мре жа у овом сек то ру, ка же да ће ПФ ПИО са да мо ћи
у ре ал ном вре ме ну да раз ме њу је по дат ке са Цен трал ним ре ги стром
и оста лим ин сти ту ци ја ма. Ре ци мо, тре нут но су по да ци о оба вље ној
при ја ви или од ја ви на оси гу ра ње из ЦРО СО до ступ ни ко ри сни ци ма
у ро ку од јед ног до три да на, а при ме ном но вог глав ног ра чу на ра
би ће ви дљи ви у ре ал ном вре ме ну, од но сно чим се по ја ве у ЦРО СО,
би ће ви дљи ви и у ба зи по да та ка По кра јин ског фон да ПИО.

Вла ди мир Пу цов ски оче ку је да ће ин ста ли ра ње свих ста рих
и но вих функ ци ја овог ра чу на ра би ти ре а ли зо ва но до ок то бра
ове го ди не. До тог ро ка, ко рак по ко рак, сук це сив но ће се ре а-
ли зо ва ти од ре ђе не функ ци је, те сти ра ће се, а на кон то га пу шта-
ти у рад. Ди рек тор ИТ сек то ра ка же да ће ко рист од ин ста ли ра-
ња но вог сер ве ра у Ди рек ци ји у Но вом Са ду ве о ма бр зо осе ти-
ти ко ри сни ци услу га Фон да ПИО ши ром Вој во ди не кроз бр жи
и ефи ка сни ји при ступ по да ци ма при ли ком оства ри ва ња сво јих
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПО КРА ЈИН СКИ ФОНД ПИО ДО БИО
НО ВИ СЕР ВЕР

За бо љу ко му ни ка ци ју 
и са вре ме ни је 
по сло ва ње

Пен зи о не ри чи ја при ма ња 
ни су ви ша од 24.170,00 
ди на ра мо гу да се при-

ја ве за ово го ди шњу бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју у ба ња ма и РХ 
цен три ма. За ту на ме ну из дво је-
но је 339,6 ми ли о на ди на ра. Но-
вац ће би ти рас по ре ђен фи ли-
ја ла ма Фон да ПИО сра змер но 
бро ју ко ри сни ка по оп шти на ма 
на под руч ју фи ли ја ле на дан 1. 
ја ну а ра 2012. го ди не. Про це њу-
је се да ће ове го ди не у ба ње 
о тро шку Фон да би ти упу ће но 
10.500 пен зи о на ра свих ка те го-
ри ја: бив ших за по сле них, са мо-
ста ла ца и по љо при вред ни ка. 
При ја ве на оглас мо гу да се под-
но се до 16. мар та 2014. го ди не.

Нај ста ри ји ће при ја ве за ре-
ха би ли та ци ју у срп ским ба ња ма 
и ле чи ли шти ма мо ћи да пре да-
ју оп штин ским ор га ни за ци ја ма 
пен зи о не ра на чи јој те ри то ри ји 
жи ве, а члан ство у ор га ни за ци-
ји ни је оба ве зно да би ко ри сник 
мо гао да кон ку ри ше за ову по-
год ност. Услов за све за ин те ре-
со ва не је да им ме сеч на при-
ма ња не пре ла зе про пи са ни 
ли мит (као до каз при ла же се 
пен зиј ски чек), да ни су ову мо-
гућ ност ко ри сти ли прет ход них 
пет го ди на, као и да не ма ју дру-
гих при хо да. Пен зи о ни са ни по-
љо при вред ни ци тре ба да има ју 
нај ма ње де сет го ди на по љо-

при вред ног ста жа по кри ве ног 
до при но си ма.

Уз при ја ву пен зи о не ри тре-
ба да при ло же и ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју ко ју има ју да би 
ле кар ска ко ми си ја мо гла да од-
ре ди ко ја им ба ња нај ви ше од-
го ва ра. Као и про шле го ди не, у 
окви ру сва ке ка те го ри је пен зи-
о не ра – за по сле ни, са мо стал не 
де лат но сти и по љо при вред ни-
ци – би ће пра вље не по себ не 
ли сте за ста ро сне, ин ва лид ске 
и по ро дич не пен зи о не ре. Тро-
шко ве пре во за та ко ђе сно си 
РФ ПИО, а ре фун ди ра се це на 
по врат не ауто бу ске кар те од 
ме ста бо рав ка до ба ње или це-
на по врат не во зне кар те дру гог 
раз ре да.

Ранг ли сте ће би ти об ја вље не 
на огла сним та бла ма оп штин-
ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра 
и фи ли ја ла, слу жби или ис по-
ста ва Ре пу блич ког фон да ПИО. 
Уко ли ко не ко од пен зи о не ра не 
бу де за до во љан ран ги ра њем, 
мо ћи ће да уло жи при го вор у 
ро ку од осам да на од да на об ја-
вљи ва ња ранг ли сте на огла сној 
та бли. Ко ми си ја је оба ве зна да у 
ро ку од три да на пре гле да све 
жал бе и са чи ни ко нач ну ранг 
ли сту ко ри сни ка пен зи ја ко ји 
ће ове го ди не о тро шку Фон да 
бо ра ви ти у ба ња ма и ле чи ли-
шти ма Ср би је. В. А.

ПЕН ЗИ О НЕ РИ И ОВЕ ГО ДИ НЕ 
НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ О ТРО ШКУ ФОН ДА

По че ло 
при ја вљи ва ње 
за ба ње

Сијаринска бања

Ми хај ло Ми ли ћев и Вла ди мир Пу цов ски
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поводи

Град ска упра ва Но вог Са да
утро ши ће у 2014. го ди ни
71 ми ли он ди на ра за спро-

во ђе ње ак ци о ног пла на за по-
шља ва ња на осно ву ко јег ће за-
по сли ти 320 љу ди. Пре ма ре чи-
ма Го ра на Се чуј ског, чла на Град-
ског ве ћа за при вре ду, по сто ји
мо гућ ност да тај број бу де и
ве ћи ако се кроз ре ба ланс град-
ског бу џе та из дво ји још нов ца, у
за ви сно сти од то га ка ко се ове
ме ре бу ду спро во ди ле.

Се чуј ски је на ја вио да ће град
до кра ја фе бру а ра, или нај ка-
сни је по чет ком мар та, стар то ва-
ти са про гра мом фи нан си ра ња
струч ног оспо со бља ва ња при-
прав ни ка, на осно ву ко јег ће би-
ти за по сле но 100 при прав ни ка.
Пред ви ђе не су и суб вен ци је по-
сло дав ци ма за отва ра ње но вих
рад них ме ста ра ди за по шља ва-

ња 50 не за по сле них. По сло дав-
ци ма ће за ту на ме ну би ти јед-
но крат но ис пла ће но по 200.000 
ди на ра, уз услов да у на ред них 
го ди ну да на не мо гу от пу шта ти 
рад ни ке ко је су за по сли ли по 
овом про гра му.

У бу џе ту Но вог Са да, пре ма 
ре чи ма Го ра на Се чуј ског, из дво-
је но је и шест ми ли о на ди на ра 
за ре а ли за ци ју јав них ра до ва – 
као ме ре ак тив не по ли ти ке за-
по шља ва ња, на осно ву ко је ће 
по сао до би ти 40 не за по сле них. 

С дру ге стра не, 25 до 30 љу ди 
ко ји не ра де а же ле да по кре ну 
при ват ни по сао, има ће мо гућ-
ност да ре а ли зу ју свој би знис-
план ко ри сте ћи суб вен ци је од 
гра да, јер је за ту свр ху опре де-
ље но се дам ми ли о на ди на ра у 
бу џе ту. Та ко ђе, град пла ни ра да 
из дво ји још три ми ли о на ди на-
ра ра ди по мо ћи по чет ни ци ма 
у би зни су, кроз до дат ну обу ку у 
обла сти фи нан си ја, мар ке тин га 
и све га оно га што је по треб но 
за по кре та ње и во ђе ње при ват-
ног по сла.

Град је скло пио и спо ра зум
са Уни вер зи те том у Но вом Са ду 
о ре а ли за ци ји уни вер зи тет ске 
прак се сту де на та за вр шних го-
ди на, да би сте кли рад но ис ку-
ство кроз рад у град ским упра-
ва ма и слу жба ма, јав ним и јав-
но-ко му нал ним пред у зе ћи ма, 
уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма 
чи ји је осни вач град, с ци љем 
да им се уве ћа ју мо гућ но сти за 
про на ла же ње по сла ка да за вр-
ше шко ло ва ње. Да би се сма њи-
ла не за по сле ност у гра ду до го-
во ре но је и ор га ни зо ва ње два 
сај ма за по шља ва ња, у са рад њи 
са Фи ли ја лом На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње Но ви Сад.

М. Мек те ро вић

У БУ ЏЕ ТУ НО ВОГ СА ДА ОБЕЗ БЕ ЂЕ НА СРЕД СТВА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Раз ли чи ти про гра ми 
фи нан си ра ња

По кра јин ски фонд за раз вој
по љо при вре де, ко ји је от по чео
са ра дом пре де сет го ди на за-
хва љу ју ћи до на ци ји Кра ље ви не

Нор ве шке, омо гу ћио је до сад 
вој во ђан ским па о ри ма да ис ко-
ри сте ви ше од две и по хи ља де 
по вољ них кре ди та за уна пре-

ђе ње про из вод ње у сво јим га-
здин стви ма, у укуп ном из но су 
од око 17 ми ли о на евра. Та ко 
је и ове го ди не Фонд рас пи сао 
про лећ не кон кур се за че ти ри 
кре дит не ли ни је, ко ји тра ју од 
16. фе бру а ра до 15. мар та.

Рас пи са ни су кон кур си за до-
де лу кре ди та за: на бав ку но ве 
по љо при вред не ме ха ни за ци је 
(по гон ске, по љо при вред не) у 
2014. го ди ни; за на бав ку пче ли-
њих ро је ва, ко шни ца и опре ме 
за пче лар ство у овој го ди ни; за 
по ди за ње ви ше го ди шњих за-
са да ви но ве ло зе и опре ме у 
ви но гра дар ству у 2014, и за на-
бав ку но вих си сте ма за на вод-
ња ва ње.

Пред ви ђе на сред ства ће се 
до де љи ва ти по љо при вред-
ним га здин стви ма – фи зич ким 
и прав ним ли ци ма са под руч-
ја АП Вој во ди не, упи са ним у 
Ре ги стар по љо при вред них 

га здин ста ва. Кре ди ти ће би ти
одо бра ва ни са ка мат ном сто-
пом, у за ви сно сти од кре ди та,
од је дан до два од сто, и грејс-
пе ри о ди ма од шест до 24 ме се-
ца до по чет ка от пла те кре ди та,
док се рок за њи хо ву от пла ту
кре ће и до 48 ме се ци.

За ин те ре со ва ни мо гу пре у зе-
ти обра сце при ја ва за кон кур се 
у По кра јин ском фон ду за раз вој 
по љо при вре де у Но вом Са ду, у 
ло кал ним оп штин ским кан це-
ла ри ја ма Фон да за раз вој АПВ, 
као и на сај ту www.fond polj.voj-
vo di na.gov.rs. При ја ве са тра же-
ном до ку мен та ци јом се ша љу 
ис кљу чи во по штом на адре су 
По кра јин ски фонд за раз вој по-
љо при вре де, Бу ле вар Ми хај ла 
Пу пи на 6, 21000 Но ви Сад, са 
на зна ком „За кон курс”, а до дат-
не ин фор ма ци је се мо гу до би ти 
на те ле фон 021/557-451.

М. Мек те ро вић

РАС ПИ СА НИ ПО ВОЉ НИ КРЕ ДИ ТИ ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ЗА РАЗ ВОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

Че ти ри кре дит не ли ни је
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Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку не дав но
је об ја вио ре зул та те про јек ци ја ста нов ни-
штва за пе ри од 2011–2041, ко је су ура ђе не
на осно ву ре зул та та по пи са ста нов ни штва
из 2011. го ди не. Ре зул та ти су пред ста вље ни
по ста ро сти и по лу, за Ср би ју и ре ги о не, а
пр ви пут су ура ђе не и про јек ци је ста нов ни-
штва на ни воу оп шти на, од но сно гра до ва.

Нај ва жни ја од ли ка кре та ња ста нов ни штва
на ше зе мље у про јек ци о ном пе ри о ду је сте
на ста вак про це са де по пу ла ци је. На и ме, ре-
зул та ти ука зу ју да ће у на ред них 30 го ди на
ста нов ни штво Ср би је и да ље би ти из ло же-
но де ло ва њу про це са де мо граф ског ста ре-
ња. Удео ста рих је ви сок и стал но ра сте, док
је удео мла дих ни зак са тен ден ци јом да љег
па да. Пре ма ва ри јан ти у ко јој се уоча ва нај-
ин тен зив ни ји про цес ста ре ња, про це њу је се

да би удео ста нов ни штва мла ђег од 15 го ди-
на опао са 14,4 на 11,7 од сто, док би се уче-
шће ста ри јих од 65 го ди на по ве ћа ло са 17,3 
на 25,2 од сто. Пре ма ис тој ва ри јан ти, удео 
ста рих од 80 и ви ше го ди на по рас тао би са 
3,5 од сто на 7,8 од сто, а про сеч на ста рост 
ста нов ни штва по ра сла би са 42,1 на 46,5 го-
ди на. Као не ми нов но по ка за ло се и сма ње-
ње уче шћа рад но спо соб ног ста нов ни штва 
(15–64 го ди не) у укуп ној по пу ла ци ји, а пад би 
се кре тао из ме ђу три и 8,2 про цен та.

Пре ма про јек ци ја ма ста нов ни штва оп-
шти на/гра до ва у на ред них 30 го ди на, на 
кра ју про јек ци о ног пе ри о да са мо у пе ти ни 
оп шти на бе ле жи се по пу ла ци о ни раст, при 
че му се ве ћи на тих оп шти на на ла зи на те ри-
то ри ји Бе о гра да. Про јек ци је, с дру ге стра не, 
по ка зу ју сма ње ње бро ја ста нов ни ка за ви-

ше од 50 од сто у чак де сет оп шти на, а из ра-
зит де по пу ла ци о ни тренд по ка зу ју не раз-
ви је не оп шти не Цр на Тра ва, Ба бу шни ца и 
Га џин Хан.

Ср би ја ни је из у зе так ка да је реч о де-
мо граф ском ста ре њу. Пре ма про це на ма 
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, из ме ђу 
2000. и 2050. го ди не про це нат свет ске по-
пу ла ци је ста ри је од 60 го ди на ће се удво-
стру чи ти, тј. по ра сти са око 11 на 22 од сто, 
док ће се у истом пе ри о ду број љу ди ста-
ро сти 60 и ви ше го ди на по ве ћа ти са 605 
ми ли о на на чак две ми ли јар де. Прог но зи-
ра се и да ће се број љу ди од 80 или ви ше 
го ди на го то во уче тво ро стру чи ти и до сти-
ћи 395 ми ли о на, па ће на све ту би ти ви ше 
љу ди у осам де се тим или де ве де се тим го-
ди на ма не го ика да ра ни је. В. Ка дић

Агре сив но по на ша ње бе ле жи у на шој
сре ди ни стал ни по раст, па су у по ра-
сту и слу ча је ви агре си је пре ма ста ри-

ји ма. У Ср би ји је 2012. го ди не за бе ле же но
9.325 слу ча је ва на си ља над ста ри ма, док је
у 2006. тај број био знат но ма њи (3.441 слу-
чај). Број за бе ле же них жр та ва го ди шње се
по ве ћа вао у про се ку за 700 до 800. То, до ду-
ше, не мо ра ис кљу чи во да зна чи да се по ве-
ћа ло на си ље над ста ри ма, већ да се по ве ћа-
вао број при ја вље них слу ча је ва.

О на си љу у тре ћем жи вот ном до бу не-
ма мно го по да та ка ни у све ту. Са мо је дан од
про бле ма у ве зи са на си љем над ста ри ма
је сте што оно оста је не при ја вље но, а ти ме и
скри ве но. По да ци Свет ске здрав стве не ор-
га ни за ци је по ка зу ју да че ти ри до шест од сто
ста ри јих тр пи не ки об лик зло ста вља ња код
ку ће, али се прет по ста вља да је мно го ви ше
не ре ги стро ва них жр та ва на си ља. И у раз ви-
је ни јим и бо га ти јим зе мља ма од Ср би је на си-
ље че сто оста је не при ја вље но. Та ко, при ме ра
ра ди, у Ка на ди, Аустра ли ји и САД по да ци по-
ка зу ју да су и мла ђе и ста ри је же не из ло же не
на си љу у по ро ди ци, али да кад је реч о ста ри-
јим же на ма оно че шће оста је не при ја вље но.

Али, ако се о не че му ма ло го во ри, ако се не-
што де ша ва у че ти ри зи да, че сто у по ро ди ци,
не зна чи да то не за ди ре у дру штво и да се не
мо же под ве сти под кри ми нал. Спре ча ва ње

на си ља мо ра да се те ме љи на ши рим стра те-
ги ја ма су зби ја ња дис кри ми на ци је сва ке вр сте
и со ци јал ног ис кљу чи ва ња. Из бе о град ског
удру же ња Amity под се ћа ју да су пред став ни-
ци ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва ко је ра де
са ста ри ма и за ста ре, а чла ни це су мре же Ху-
ма нас, још 2010. упу ти ли пред лог над ле жним
др жав ним ор га ни ма да се на си ље над ста-
ри ма ин кри ми ни ше као по себ но кри вич но
де ло, ка ко би се де ло твор но пре ве ни ра ли и
санк ци о ни са ли сви об ли ци за не ма ри ва ња и
зло ста вља ња ста ри јих осо ба.

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу у ко јем су ана-
ли зи ра ни по да ци на осно ву при ја вље них
слу ча је ва на си ља над ста ри јим осо ба ма у
по ро дич ном окру же њу то ком 2010. го ди не,
ви ше од 75 од сто ста ри јих осо ба ко је су би ле
из ло же не на си љу у по ро ди ци су же не, про-
сеч на ста рост ста ри јих ко ји су пре тр пе ли на-
си ље у по ро ди ци је из над 70 го ди на, а ви ше
од че твр ти не жр та ва је ста ри је од 80 го ди на.

До ско ро се ћу та ло на ову те му и она је
оста ја ла у за пећ ку, јер је жр тве сра мо та да
при ја ве сво је нај ро ђе ни је. Иако на си ље
на чел но мо же мо опи са ти као фи зич ко, сек-
су ал но, пси хич ко или фи нан сиј ско, и са мо
иг но ри са ње је на си ље.

Др Ми лош Не ма њић, пред сед ник Ге рон-
то ло шког дру штва Ср би је, ка же да је очи-
глед но да су љу ди, оп те ре ће ни днев ним

про бле ми ма, го то во по ми ре ни с тим да жи-
ве са на си љем у окру же њу. Све ви ше њих
је не за ин те ре со ва но, рав но ду шно, али и у
стра ху да пре ду зме не што, по мог не жр тви
и у си ту а ци ји ка да то мо же.

Не са мо за кон, не го и дру штво би тре ба-
ло да осу ди осо бе ко је су агре сив не, ме ђу-
тим, агре сив ност се че сто чак и про мо ви ше.
Број на ис тра жи ва ња су по ка за ла да не са мо
да по сто ји ве за из ме ђу ко ли чи не на си ља
ви ђе ног на те ле ви зи ји и ка сни је агре сив но-
сти по сма тра ча, не го да се број агре сив них
по сту па ка то ком вре ме на аку му ли ра.

Про блем на си ља је то ли ко ком плек сан
да га до дат но усло жња ва то што и ка да се о
ње му го во ри, то се че сто чи ни сен за ци о на-
ли стич ки. На пи си у днев ној штам пи по пут
„Мај ци сло мио врат да би вра тио коц кар-
ски дуг” (ја ну ар 2014) све до че о на шој ре-
ал но сти, али уз не ми ра ва ју, ко нач но и оба-
ве зу ју да се о на си љу пи ше дру га чи је и са
ви ше од го вор но сти. Је ле на Оцић

ЗЛО СТА ВЉА ЊЕ СТА РИ ЈИХ У ПО РА СТУ

На си ље ни је 
при ват на ствар

ПРО ЈЕК ЦИ ЈЕ СТА НОВ НИ ШТВА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Де мо граф ско ста ре ње се на ста вља
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између два броја

Ак ци ја ја го дин ских гим на зи ја ла ца
Ја го дин ски гим на зи јал ци ко ји су на ин тер не ту ви де ли при чу о је да на-

е сто го ди шњем Ко ли ну ко ји жи ви у Ва шинг то ну и пу ни 11 го ди на у мар ту, 
при дру жи ли су се про сла ви ње го вог ро ђен да на. Ко лин је де те са по себ ним 
по тре ба ма због че га не ма дру га ре и ни је же лео да сла ви ро ђен дан јер, ка ко 
ка же, не ма ко га да по зо ве на за ба ву. Ње го ва мај ка, же ле ћи да му де тињ ство 
учи ни леп шим, до шла је на иде ју да то об ја ви на феј сбу ку. За 12 да на та феј-
сбук стра ни ца до сти гла је два ми ли о на пре гле да. Ка да су ја го дин ски ђа ци 
то про чи та ли, ор га ни зо ва ли су се, са ку пи ли у дво ри шту шко ле, и сво јим те-
ли ма офор ми ли ср це и фо то гра фи са ли се. Са ку пи ло се 830 уче ни ка из две 
сме не, и по сла ли су ту фо то гра фи ју Ко ли ну пре ко ин тер не та.

Ге не рал на скуп шти на Уне ска про-
гла си ла је 1999. го ди не 21. фе бру ар 
за Дан ма тер њег је зи ка. По во дом тог 
да на Цен тар за род не сту ди је и Фи-
ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду ор-
га ни зо ва ли су три би ну „Нор ми ра ње 
род но осе тљи вог је зи ка”, с ци љем да 
се афир ми шу пра ва на ма тер њи је зик 
и да се про на ђу нор ма тив на ре ше ња 
за упо тре бу род но осе тљи вог је зи ка.

На три би ни су пред ста вље не пре-

по ру ке По кра јин ског ом буд сма на за
при ме ну род но осе тљи вог је зи ка у
слу жбе ној упо тре би, као и ана ли за
упо тре бе род но осе тљи вог је зи ка у
ме ди ји ма.

Три би ни су, из ме ђу оста лих, при-
су ство ва ле Да ни ца То до ров, за ме-
ни ца по кра јин ског ом буд сма на за
рав но прав ност по ло ва, и Свен ка Са-
вић, про фе сор ка у Цен тру за род не
сту ди је у Но вом Са ду.

По др шка бу ду ћим 
пред у зет ни ци ма

У окви ру про гра ма „За поч ни соп-
стве ни по сао”, не за по сле ни Кра гу јев-
ча ни ко ји же ле да от поч ну при ват ни 
по сао и ове го ди не мо гу да оче ку ју фи-
нан сиј ску по др шку Град ске упра ве.

По је ди нач ни гран то ви су, као и про-
шле го ди не, до 200.000 ди на ра, али је 
укуп на су ма ве ћа. У 2014. го ди ни би ће 
рас пи са на три кон кур са и до де ли ће 
се ви ше бес по врат них сред ста ва не го 
ра ни је. По што бу џет за те на ме не ове 
го ди не из но си осам ми ли о на ди на ра, би ће до де ље но че-
тр де сет, уме сто до са да шњих три де сет гран то ва.

По је ди нач на по моћ ће би ти до де ље на у ви ду опре ме, а 
бу ду ћи пред у зет ни ци су у оба ве зи да две го ди не оба вља-
ју де лат ност. При из бо ру кан ди да та ко ји ма ће би ти до де-
ље на сред ства зна чај ни ји ће би ти еко ном ски од со ци јал-
них кри те ри ју ма ко ји, та ко ђе, има ју од ре ђе ну уло гу.

По моћ
пољопривреди

Град ско ве ће Кра гу јев ца је, на кон
усва ја ња Про гра ма за под сти цај по-
љо при вре де у 2014. го ди ни, усво ји ло
два про гра ма суб вен ци ја на ме ње на
по љо при вред ним про из во ђа чи ма.
У овој го ди ни за оси гу ра ње усе ва,
жи во ти ња и пло до ва по љо при вред-
ни ци ма ће се бес по врат но ис пла ћи-
ва ти 30 од сто по ли се оси гу ра ња, за
шта је у аграр ном бу џе ту пред ви ђе но
два ми ли о на ди на ра. За про грам бес-

плат ног ве штач ког осе ме ња ва ња би ће из дво је но укуп но ми ли он и по ди на ра,
а сва до ма ћин ства ко ја по се ду ју ума ти че на гр ла са ХБ бро јем, мо гу да под не су
зах тев за суб вен ци ју од 1.500 ди на ра за осе ме ња ва ње по гр лу. Услов за оба
про гра ма је да до ма ћин ство има пре би ва ли ште и про из вод њу на те ри то ри ји
гра да Кра гу јев ца и да не ма не из ми ре них оба ве за пре ма бу џе ту гра да. Про гра-
ми ће се ре а ли зо ва ти до 1. но вем бра ове го ди не, а сви за ин те ре со ва ни по љо-
при вред ни ци обра сце мо гу пре у зе ти у Оде ље њу за по љо при вре ду.

Три би на о ма тер њем је зи ку 
у Но вом Са ду
Три би на о ма тер њем је зи ку 
у Но вом Са ду

Но ве ме ре на 
тр жи шту ра да

Ср би ји је по треб но ви ше нов ца за ак тив не ме ре за-
по шља ва ња, ре као је др жав ни се кре тар у Ми ни стар-
ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Зо ран 
Мар ти но вић, на се ми на ру Ино ва тив не ме ре усме ре не 
укљу чи ва њу раз ли чи тих ра њи вих гру па на тр жи ште 
ра да. Пре ма ре чи ма Мар ти но ви ћа, те гру пе у Ср би ји су 
број не. У њих је убро јао мла де (око 200.000 мла дих до 
30 го ди на у Ср би ји је не за по сле но), као и не ква ли фи-
ко ва не ко ји чи не око тре ћи ну ре ги стро ва них на еви-
ден ци ји за не за по сле не, и ста ри је рад ни ке ко ји оста ју 
без по сла као ви шко ви. Зо ран Мар ти но вић је на вео да 
је у 2014. за ло кал не са мо у пра ве пред ви ђе но по ла ми-
ли јар де ди на ра за ме ре за сма ње ње не за по сле но сти, 
али да ће ис пла та би ти од ло же на до окон ча ња из бо ра.

Пред став ни ци слу жби за за по шља ва ње и над ле-
жних ми ни стар ста ва Швед ске, Фран цу ске и Ру му-
ни је пре не ли су ко ле га ма из Ср би је ис ку ства сво јих 
зе ма ља. Бо ља са рад ња ин сти ту ци ја, под сти ца ње 
ино ва ци ја и усме ра ва ње на ја сно од ре ђе не циљ не 
гру пе, са мо су не ке од пре по ру ка.

Крраа ггуу јје вваацц
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Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла ја ну ар ских

при ма ња за пен зи о не ре из ка те го-
ри је за по сле них по че ла је 25. фе-
бру а ра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат-
но сти при ми ће це ле фе бру ар ске
пен зи је 4. мар та, а вој ни и по љо-
при вред ни пен зи о не ри 6. мар та.

У ма ју Де ве ти
ге рон то ло шки кон грес

Кул ту ра ста ре ња и ста ро сти из ме ђу тра ди-
ци о нал ног и са вре ме ног мо де ла би ће те ма 
Де ве тог на ци о нал ног ге рон то ло шког кон гре-
са са ме ђу на род ним уче шћем. Кон грес ће би-
ти одр жан у Вр њач кој Ба њи, од 16. до 18. ма ја, 
а на ње му ће би ти из ло же на на уч на и струч на 
са оп ште ња и по сте ри из обла сти де мо гра фи-
је, со ци о ло ги је, ме ди ци не, би о ло ги је, пси хо-
ло ги је, со ци јал ног ра да, со ци јал не за шти те и 
со ци јал не по ли ти ке, пра ва, еко но ми је, пе да-
го ги је, фи ло зо фи је, ре ли ги је, кул ту ре, фи зич-
ке кул ту ре, ар хи тек ту ре, ур ба ни зма, стам бе не 
про бле ма ти ке, за шти те по тро ша ча и дру гих 
на уч них и струч них ди сци пли на, укљу чу ју ћи 
и во лон тер ске ху ма ни тар не де лат но сти. Упу-
ћен је и пр ви по зив за при ја вљи ва ње на уч них 
и струч них са оп ште ња и по сте ра ко ји би би ли 
пред ста вље ни на Кон гре су.

У Ге рон то ло шком дру штву Ср би је ка жу да 
до 10. мар та тре ба по сла ти на зив ра да, ре зи-
ме (до 300 ре чи) и кључ не ре чи, да би об ја ви-
ли Књи гу ре зи меа. До по чет ка Кон гре са би ће 
об ја вљен ча со пис Ге рон то ло ги ја бр. 1 за 2014, 
са увод ним ре фе ра ти ма/са оп ште њи ма, а по 
за вр шет ку Кон гре са и збор ник свих ра до ва 
са за вр шним до ку мен том Кон гре са. Ви ше ин-
фор ма ци ја о Кон гре су на ин тер нет адре си Ге-
рон то ло шког дру штва Ср би је www.gds.org.rs.

Три де сет ше сти Ме ђу на род ни са јам 
ту ри зма по чео је 27. фе бру а ра на Бе-
о град ском сај му и тра ја ће до 2. мар та. 
На овој нај ве ћој ту ри стич кој ма ни фе-
ста ци ји у ју го и сточ ној Евро пи сво је ту-
ри стич ке по ну де пред ста ви ће ви ше од 
хи ља ду из ла га ча из 54 зе мље. По ред 
тра ди ци о нал них из ла га ча по пут Грч-
ке, Тур ске, Цр не Го ре, Егип та итд., ове 
го ди не на сај му уче ству ју и Ар ген ти на, 
Ал ба ни ја, Ал жир, Ује ди ње ни Арап ски 
Еми ра ти, Ма ле зи ја, Иран, Ин ди ја, Пор-
ту гал и Ру му ни ја. На ово го ди шњем 

сај му ће на за ни мљив на чин би ти на-
ја вље но и пред ста вље но 20. свет ско 
пр вен ство у фуд ба лу, чи ји је до ма ћин 
Бра зил. Парт нер ово го ди шњег сај ма 
ту ри зма је Ин до не зи ја, као пр ва азиј-
ско-па ци фич ка др жа ва парт нер сај ма 
ту ри зма.

На Бе о град ском сај му у исто вре ме 
ор га ни зу ју се још две ма ни фе ста ци-
је: 10. Ме ђу на род ни са јам опре ме за 
хо те ли јер ство и уго сти тељ ство HO-
RE CA и 5. Ме ђу на род ни са јам ви на 
Be o Wi ne.

Бес плат не кућ не по прав ке на Ста ром гра ду
Бе о град ска оп шти на Ста ри град омо гу ћи ла је бес плат не услу ге кућ ног мај сто ра за пен зи о не ре са ни-

жим при ма њи ма, са мо хра не мај ке, осо бе са ин ва ли ди те том, ко ри сни ке со ци јал не по мо ћи и осо бе без 
при ма ња. Ста нов ни ци Ста рог гра да ко ји при па да ју овим гру па ма ко ри сни ка ква ро ве мо гу при ја ви ти на 
број те ле фо на 011/3300-509 или пу тем елек трон ске по ште на vo lon ter ski ser vis@sta ri grad.org.rs.

За хва љу ју ћи про гра му „Мој ста ро град ски мај стор” гра ђа ни ма су омо гу ће не бес плат не елек три-
чар ске, бра вар ске и во до ин ста ла тер ске по прав ке ко је оба вља ју про ве ре ни и ква ли фи ко ва ни мај-
сто ри. Мај сто ре ан га жу је оп шти на, а ко ри сни ци ма те ри јал но уче ству ју уко ли ко је по треб но да се 
за ме ни или ку пи не ки део.

Овај про грам до при но си уре ђе но сти стам бе ног про сто ра и уште ди ва жних ре сур са, а ујед но 
пре вен тив но по ди же и сте пен без бед но сти не са мо ко ри сни ка, не го и свих ста на ра ко ји жи ве у 
згра ди и њи хо ве имо ви не.

Про сеч на пла та 
у ја ну а ру 37.966 
ди на ра

Про сеч на не то за ра да у Ре пу-
бли ци Ср би ји ис пла ће на у ја ну а ру
2014. го ди не из но си ла је 37.966 ди-
на ра. У од но су на про сеч ну за ра ду
без по ре за и до при но са ис пла ће ну
у ја ну а ру 2013, но ми нал но је би ла
ни жа за 3,1, а ре ал но за 6,0 од сто.

Про сеч на бру то за ра да у Ре пу-
бли ци Ср би ји ис пла ће на у ја ну а ру
2014. из но си ла је 52.438 ди на ра. У 
од но су на про сеч ну бру то за ра ду
ис пла ће ну у ја ну а ру 2013. го ди не,
то је но ми нал но ни же за 3,7, а ре-
ал но за 6,6 про це на та.

Ме ђу на род ни са јам ту ри зма у Бе о гра ду
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поводи

Уокви ру Уста но ве Ге рон то ло шки цен тарУУБе о град, у ули ци Кра љи це На та ли је 52,УУдве и по го ди не ра ди Ин фор ма тив ниУУ
цен тар за ста ри је, ко ји те ле фон ски, лич но
или пу тем меј ла пру жа ин фор ма ци је из раз-
ли чи тих обла сти ко је су од зна ча ја за жи вот
ста ри јих су гра ђа на.

– По зив на број 0800 115 116 је бес пла тан,
а нај ви ше зо ву Бе о гра ђа ни, ма да и ма и по-
зи ва из це ле зе мље. Пру жа мо ин фор ма ци је
из раз ли чи тих обла сти ко је су ре ле вант не
за жи вот ста ри јих, из обла сти со ци јал не и
здрав стве не за шти те, пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, услу га ко је се пру жа ју
на ни воу ло кал не са мо у пра ве, ко му нал них
и дру гих слу жби, обра зо ва ња, кул ту ре, бан-
кар ских услу га... Не дав но нас је, ре ци мо, зва-
ла ба ка ко ја се по жа ли ла да су је опљач ка ли
у пре во зу и пи та ла како по но во да из ва ди
здрав стве ну књи жи цу – ка же Рад ми ла Об ра-
до вић из Ин фо цен тра.

Али, по ред ових ре ле вант них те ма, Ин фо
цен тар по ма же и да жи вот ста ри јих бу де за-
ни мљи ви ји, са др жај ни ји и здра ви ји.

– Ко ле ги ни ца Ми ле на Ши јан и ја ин фор-
ми ше мо и при пре ма мо по тен ци јал не ко-
ри сни ке за при јем и пру жа ње услу га у ГЦБ,
пру жа мо по др шку ста ри ма при оства ри ва њу
пра ва из раз ли чи тих обла сти, про мо ви ше мо
ин сти ту ци је за по моћ и по др шку ста ри ји ма.
Ин фор ма тив ни цен тар кроз ра ди о ни це и
пре да ва ња афир ми ше здрав на чин жи во та
и под сти че ме ђу ге не ра циј ску со ли дар ност.
Кра јем ја ну а ра смо, на при мер, има ли по ка-
зни час „таи чи чу а на”, древ не ки не ске ве шти-
не спе ци фич них по кре та, а ин те ре со ва ње је
би ло ве ли ко. Сви пре да ва чи се, без из у зет ка,

ра до ода зи ва ју на шим по зи ви ма, а тру ди мо
се да те ме бу ду ко ри сне и ра зно ли ке – об ја-
шња ва Рад ми ла Об ра до вић.

Сва ког че тврт ка од 10 до 15 ча со ва ин-
фор ма ци је и са ве те, те ле фо ном и не по-
сред но, пру жа ју прав ни ци, пси хо ло зи, ле-
ка ри и ди је те ти ча ри Ге рон то ло шког цен тра
или дру ги струч ња ци.

– За прав не са ве те су под јед на ко за ин те-
ре со ва на оба по ла. Ме ђу тим, на пси хо ло шку

ра ди о ни цу и ра ди о ни цу
за ди је те ти ча ре, као и на
по себ ну ра ди о ни цу „Гост
са рад ник” до ла зе ве ћи-
ном же не. Оне про ши ру ју
сво ја зна ња, али и на у че
не што но во. Спољ ни са-
рад ни ци уз на ше су ге сти је
и над зор из ла жу те ме из
обла сти као што су јо га,
ле ко ви то би ље, пу то пи си,
астро ло ги ја, мед и дру ге.
Ту до ла зе љу ди слич них
афи ни те та и од мах ор га-
ни зу ју и до го ва ра ју ак тив-
но сти и ван Цен тра – на во-
ди на ша са го вор ни ца.

Иде је за мно ге ра ди о-
ни це да ју са ми ко ри сни ци,
што по твр ђу ју пен зи о нер-
ке Та ња Ми чић и Ми ле на

Јо ва но вић, ко је су нам ре кле да у Цен тар ула-
зе као у сво ју ку ћу. Ка жу да су ту сте кле но ва
по знан ства и да су ре дов не на ин тер ак тив-
ним ра ди о ни ца ма јер те ме од го ва ра ју њи хо-
вим ин те ре со ва њи ма.

На кра ју, тре ба ре ћи и да се зна чај Ин фор ма-
тив ног цен тра не ме ри са мо бро јем по се та и
по зи ва, већ и вре ме ном ко је се по све ти сва ко-
ме по на о соб, бро јем ре ше них про бле ма, а пре
све га ле пом ре чи и раз у ме ва њем. Ј. Оцић

ИН ФОР МА ТИВ НИ ЦЕН ТАР ЗА СТА РИ ЈЕ УГЦБ

Ви ше од са ве та

Во лон тер ски сер вис Зве зда ре
(ВСЗ), ко ји је у де цем бру 2013.
до био при зна ње „Шам пи о ни
ло кал ног раз во ја”, у ка те го ри ји
сер вис гра ђа на, обе ле жио је 14.
фе бру а ра тре ћи ро ђен дан.

Рад ми ла Уро ше вић, ко ор ди-
на тор ка и ини ци ја тор осни ва ња
ВСЗ, ка же да су ви ше од 6.200
во лон тер ских са ти, око 3.000
пру же них со ци јал них услу га,
од че га 80 од сто у кућ ним усло-
ви ма, 43 во лон те ра на ак тив ној
еви ден ци ји ВСЗ и ви ше од 200
во лон те ра у ре а ли за ци ји ра-
зних про гра ма, са мо део број ки
ко је све до че о ве ли чи ни и ху-
ма но сти Во лон тер ског сер ви са
Зве зда ре у прет ход ној го ди ни.

Ина че, иако је сер вис оп штин-
ски, у ње му во лон ти ра ју и сту-
ден ти, пен зи о не ри, за по сле ни и 
не за по сле ни из Ра ко ви це, Чу ка-
ри це и Па ли лу ле, чак и из Пан че-
ва. Нај ста ри ја во лон тер ка има 74, 
а нај мла ђи во лон тер 20 го ди на. 
Ка жу да се во лон ти ра њем сви 
бо га те, а еду ко ва ни су и спрем-
ни да по мог ну су гра ђа ни ма ко ји 
за тра же по моћ. Сер вис по је дин-
ци ма и њи хо вим по ро ди ца ма 
пру жа услу ге у кућ ним усло ви ма 
(дру же ње, раз го вор, спре ма ње 
обро ка и др.), по вре ме не за нат-
ске по сло ве (фри зер, мај стор), 
услу гу „Мој ба што ван”, „Апо те ку 
на точ ко ви ма”, „Би бли о те ку на 
точ ко ви ма”, „Ку хи њу на точ ко ви-

ма” и ви ше услу га у про сто ри ја ма 
са мог ВСЗ.

Ро ђен дан ско дру же ње Сер ви-
са упот пу ни ле су опер ска ди ва 
Мил ка Сто ја но вић, пе ва чи ца и 
ма кро би о ти чар ка-те ра пе ут Сне-
жа на Јан др лић и Би ља на Кр стић, 
му зич ка уред ни ца РТС-а, пе ва-
чи ца и ет но му зи ко лог, ко је су са 
по што ва њем го во ри ле о ра ду 
ВСЗ и о соп стве ним ис ку стви-
ма у тој обла сти. Пред став ни ци 
На ци о нал не али јан се за ло кал-
ни еко ном ски раз вој (НА ЛЕД) 

обра зло жи ли су до де лу на гра де 
„Шам пи о ни ло кал ног раз во ја”, а 
Алек сан дра Ку зма но вић, на чел-
ни ца Упра ве ГО Зве зда ра, ис та кла 
је за до вољ ство што при су ству је 
обе ле жа ва њу ро ђен да на Во лон-
тер ског сер ви са, ко ји је сим бо ли-
ком љу ба ви и то пли не по ве зан са
пра зни ком Све тог Три фу на и Све-
тог Ва лен ти на. Про сла ви су при-
су ство ва ли и при ја те љи, пред-
став ни ци ис ти ту ци ја и ком па ни ја
ко је су то ком 2013. по мо гле ак-
тив но сти Сер ви са. Ј. Оцић

ВО ЛОН ТЕР СКИ СЕР ВИС ЗВЕ ЗДА РЕ

Тро го ди шњи ца 
ху ма них ак тив но сти
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Да је ко рист од ве жба ња и фи зич ке ак-
тив но сти до ка за на у број ним ис тра-
жи ва њи ма оп ште је ме сто, а на њу се

че сто под се ћа не са мо због ве ли ког зна ча ја,
ДД
већ и за то што мно ги љу ди има ју от пор пре-
ма ре кре а ци ји, не на ла зе пра ву мо ти ва ци ју,
а и ка да по ку ша ју, ола ко од у ста ну.

Ве жба ње чак се дам пу та по бољ ша ва
шан се да ста ри мо здра во, ре зул та ти су још
јед ног у ни зу ис тра жи ва ња, од ко јих не ка
по ка зу ју и да ни кад ни је ка сно да се поч не
са ве жба ма. Про фе сор Марк Ха мер, са Од-
се ка за епи де ми о ло ги ју и јав но здра вље на
фа кул те ту Uni ver sity Col le ge Lon don у Ен-
гле ској, ис ти че да под сти ца ње фи зич ке ак-
тив но сти код ста ри јих од ра слих осо ба има
сво је пред но сти, а чак и ма ле про ме не до-
при но се здра ви јем ста ре њу. У лон ги ту ди-
нал но ис тра жи ва ње про це са ста ре ња у Ен-
гле ској (En glish Lon gi tu di nal Study of Aging),
ко је је тра ја ло од 2002. до 2011, Ха мер и
ње гов тим укљу чи ли су го то во 3.500 љу ди
про сеч не ста ро сти 64 го ди не. Уче сни ци су
би ли рас по ре ђе ни по ка те го ри ја ма, пре ма
то ме ко ли ко су не дељ но ве жба ли (ак тив ни,
уме ре но ак тив ни, из у зет но по све ће ни ве-
жба њу), и из ве шта ва ли су о ни воу фи зич ке
ак тив но сти сва ке две го ди не.

На уч ни ци су над гле да ли и мен тал но и
фи зич ко здра вље уче сни ка, те је ис тра-
жи ва ње об у хва ти ло пра ће ње и бе ле же ње
свих озбиљ них здрав стве них про бле ма,
као што су бо ле сти ср ца, ди ја бе тес, ем фи-
зем и Алцхај ме ро ва бо лест. По ка за ло се,
на кра ју, да по сто ји ди рект на ве за из ме ђу
здра вог ста ре ња и ве жба ња, од но сно да је
три до пет пу та ве ро ват ни је да ће здра во
ста ри ти осо бе ко је су би ле уме ре но или ве-
о ма ак тив не нај ма ње јед ном сед мич но.

И да ље, ме ђу тим, оста је отво ре но пи-
та ње ка ко по че ти са ве жба њем и ка ко не
оду ста ти ла ко од ње га. Струч ња ци пред-
ла жу не ке од на чи на: да оку пи мо при ја те-
ље или чла но ве по ро ди це са ко ји ма би смо
ве жба ли сва ког да на, да обе ћа мо дру ги ма
да ће мо ве жба ти јер су он да ве ће шан се да

ће та ко и би ти. Мно гим осо ба ма је лак ше да
се ре кре и ра ју у дру штву. Мо же се по че ти са
шет њом од не ко ли ко кру го ва око ку ће, са
ком ши ја ма и при ја те љи ма, ро ђа ци ма, де-
цом или псом. На ду ге ста зе гле да но, ефи ка-
сни је је за по че ти са оним што је оства ри во,
а за тим по ве ћа ва ти број ве жби, по на вља ња
или вре ме тре нин га – бо ље је да бу де мо за-
до вољ ни оним што смо ис пу ни ли, не го да
се осе ћа мо као гу бит ни ци. Пре по ру чу је се
бр же хо да ње кад год је мо гу ће, шет ња за
вре ме ре кла ма ка да се гле да ТВ, хо да ње
то ком те ле фо ни ра ња. Тре ба сте ћи на ви ку
да по вре ме но то ком да на рас те же мо ру ке,
но ге и ле ђа.

Мо тив за ве жба ње мо же би ти и сти ца ње
при ја те ља, а по по вољ ним це на ма ор га ни-
зо ва не су ре кре а ци је за све жи вот не до би
(на при мер, Ста ри ДИФ у Бе о гра ду). Пре
све га, на рав но, оба ве зно тре ба по слу ша ти
са вет ле ка ра ко је фи зич ке ак тив но сти се
пре по ру чу ју. Је ле на Оцић

МО ТИВ ЗА РЕ КРЕ А ЦИ ЈУ

Ак тив ност здра ва, 
а ми па сив ни

Бес плат но плива ње
Ба зен је ве ро ват но нај при ме ре ни-
ја сре ди на за олак ша но ве жба ње
ста ри јих осо ба, где је мо гућ ност
по вре ђи ва ња ми ни мал на. Во да
има ве ли ке пред но сти, јер от пор
во де сма њу је те жи ну те ла и осло-
ба ђа при ти сак на згло бо ве, та ко да
мо гу да ве жба ју и пли ва ју и они ко ји
има ју те го бе. Тем пе ра ту ра во де на
Ста ром ДИФ-у у ве ли ком ба зе ну је
око 26 сте пе ни, што је иде ал но за
ре лак са ци ју це лог те ла.
Сви про гра ми за со ци јал но угро же-
на ли ца (ста ри ји ко ри сни ци), па и
овај, бес плат ни су, а мо гу их ко ри-
сти ти ста ри ји од 65 го ди на, ко ји има-
ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји Бе-
о гра да (по треб на фо то ко пи ја лич не 
ис пра ве), и чи ја ме сеч на при ма ња 
не пре ла зе 50 од сто про сеч не за ра-
де за по сле них у Бе о гра ду (по тре бан
по след њи чек од пен зи је).

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О ПО ЛО ЖА ЈУ ЖЕ НА И ДЕ ЦЕ У СР БИ ЈИ

Об у хва ће не и по себ но угро же не гру пе
Пе то на ци о нал но Ис тра жи ва ње ви ше-

стру ких по ка за те ља по ло жа ја же на и де це
у Ср би ји – MICS, ко јим ће би ти об у хва ће но
9.100 до ма ћин ста ва, по че ло је 1. фе бру а-
ра и тра ја ће до 30. апри ла. Ис тра жи ва ње
спро во де Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку
и УНИ ЦЕФ, а њи ме ће се обез бе ди ти нај-
ве ћи по је ди нач ни из вор по да та ка ко ји се
не при ку пља ју ре дов ним ста ти стич ким

ис тра жи ва њи ма из обла сти обра зо ва ња,
усло ва жи во та, со ци јал не за шти те, здрав-
стве ног ста ња и за шти те же на и де це. Та-
ко ђе, ис тра жи ва њем ће би ти об у хва ће не
и по себ но угро же не и мар ги на ли зо ва не
гру пе, по пут Ро ма.

Овај ме ђу на род ни ис тра жи вач ки про-
грам се при ме њу је у ви ше од 100 зе ма ља
све та да би се обез бе ди ла ме ђу на род на

упо ре ди вост, кон ти ну и тет ис тра жи ва ња 
и вре мен ска се ри ја по да та ка. До би је ни 
по ка за те љи по слу жи ће за фор му ли са ње 
по ли ти ка, стра те ги ја и ме ра за уна пре ђе-
ње ква ли те та услу га и по бољ ша ње усло ва 
жи во та же на и де це, као и за пра ће ње на-
прет ка у спро во ђе њу на ци о нал них и ме-
ђу на род них ци ље ва и пре у зе тих оба ве за.

В. К.
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кроз Србију

УНо вом Са ду, Су бо ти ци,
Зре ња ни ну, Срем ској Ми-УУтро ви ци, Пан че ву, ло кал-УУ

не са мо у пра ве већ ви ше го ди на
суб вен ци о ни шу бес пла тан јав ни
град ски пре воз за љу де ста ри је
од 65 го ди на. Град ска и оп штин-
ска ве ћа у овим сре ди на ма на-
ста ви ла су са том прак сом, па су
и у овој го ди ни, и по ред та њих
бу џе та, обез бе ди ла бес пла тан
пре воз нај ста ри јим су гра ђа ни-
ма. По пу ла ци ја из над 65 го ди на
ујед но је и нај број ни ја ме ђу со-
ци јал но угро же ним ка те го ри ја-
ма гра ђа на (осо бе са ин ва ли ди-
те том, де ца из по ро ди ца са тро је
и ви ше де це, осо бе на ди ја ли-
зи...) ко ји су ко ри сни ци бес плат-
ног јав ног град ског пре во за.

У за ви сно сти од ма те ри јал них
мо гућ но сти ло кал них са мо у пра-
ва и овла шће них јав них град ских
пре во зни ка, нај ста ри ји гра ђа ни
под раз ли чи тим усло ви ма до ла-
зе до го ди шње по ка зне кар те за
бес плат ну во жњу. За јед нич ко за
све је да пр ви пут – при ли ком из-

ра де кар те, осим зах те ва, при ла-
жу фо то гра фи ју од ре ђе ног фор-
ма та и фо то ко пи ју лич не кар те (уз 
по ка зи ва ње на увид ори ги на ла 
на шал те ру), у не ким гра до ви ма и 
чек од пен зи је, и пла ћа ју од ре ђе-
ни из нос за ње ну из ра ду.

У Но вом Са ду, на пре по ру ку 
гра до на чел ни ка, Јав но град ско 
са о бра ћај но пред у зе ће тре бало 
је да из ра ди ово го ди шње по ка-
зне кар те за бес плат ну во жњу до 

1. мар та, јер су до тог да ту ма ва-
жи ле ста ре кар те. Из ра да по вла-
шће не кар те ко шта 1.650 ди на ра.

У Зре ња ни ну је ло кал на са мо-
у пра ва обез бе ди ла да сви пен-
зи о не ри ста ри ји од 65 го ди на 
има ју пра во на бес плат ну кар ту 

за пре воз у град ском са о бра ћа ју, 
ме ђу тим, они ко ји при ма ју 16.000 
ди на ра и ма ње за кар ту мо ра ју 
да упла те 500 ди на ра, а они чи-
је су пен зи је ве ће од на ве де ног 

из но са упла ћу ју 1.500 ди на ра. У 
Су бо ти ци ста ри ји од 65 го ди на
ко ри сте по ка зне кар те за бес-
плат ну во жњу у гра ду ко је ва же
три го ди не од да ту ма из да ва ња, а
за ову го ди ну тре ба да упла те 400
ди на ра при ли ком по пу ња ва ња
обра сца, као и они ко ји се по ја ве
на шал те ру град ског пре во зни ка
ра ди из да ва ња но ве кар те.

Ста нов ни ци оп шти не Срем-
ска Ми тро ви ца ста ри ји од 65 
го ди на по се ду ју кар те за бес-
пла тан јав ни пре воз и за град и 
за при град ска на се ља. Кар те им 
ва же до 30. ју на, док из ра да но-
ве кар те и го ди шња об но ва зах-
те ва ко шта 300 ди на ра. У Пан че-
ву су пен зи о не ри ма ста ри јим 
од 65 го ди на кар те за го ди шњу 
бес плат ну во жњу код град ског 
пре во зни ка ва жи ле до 31. ја ну-
а ра, а они ко ји има ју пен зи ју до 
20.000 ди на ра за њи хо ву из ра ду
го ди шње упла ћу ју по 2.000 ди-
на ра, док они чи ја су при ма ња 
пре ко 20.000 мо ра ју да из дво је 
4.000 ди на ра. М. Мек те ро вић

И У 2014. У ВОЈ ВО ЂАН СКИМ ГРА ДО ВИ МА ПОГОДНОСТИ ЗА СТАРИЈЕ ОД 65 ГОДИНА

Бес пла тан град ски пре воз

Са вез сле пих и сла бо ви-
дих Вој во ди не обе ле жио је 
7. фе бру а ра, у Све ча ној са ли 
Ака де ми је умет но сти у Но-
вом Са ду, два ју би ле ја – 65 
го ди на ра да и по сто ја ња и 35 
го ди на од осни ва ња би бли-
о те ке за сле пе и сла бо ви де. 
Про сла ви су, по ред број них 
го сти ју и чла но ва, при су-
ство ва ли и Нов ка Мо јић из 
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, 
Ми лан Сто шић, пред сед ник 
Са ве за сле пих и сла бо ви дих Ср би је, и Ран ко
Ан то нић из Ла јонс клу ба Ср би је.

Пред сед ник Са ве за сле пих Вој во ди не, Вла-
ди мир Па нин, на гла сио је да је њи хо ва ор га-
ни за ци ја у по след њој де це ни ји сво је ак тив но-
сти усме ри ла на очу ва ње не ких на сле ђе них
пра ва и уно ше ње но вих, ко ја тре ба да омо-
гу ће до стој но жи вље ње и бо љу ин те гра ци ју
ове по пу ла ци је у дру штво. Па нин је го во рио

о са да шњем тре нут ку, али и о пер спек ти ви
раз во ја би бли о те ка за сле пе у усло ви ма ко-
ри шће ња ди ги тал не и ин фор ма ци о не ра чу-
нар ске опре ме у што ве ћем оби му.

– Да нас ко ри сни ци ма мо же мо да по ну ди мо
звуч не књи ге и ча со пи се на ка се та ма и на ком-
пакт дис ко ви ма у МП-3 фор ма ту, на срп ском и
ма ђар ском је зи ку, и књи ге и ча со пи се штам-
па не на Бра је вом пи сму, је ди ном аутен тич ном

пи сму за сле пе. Наш књи жни фонд об у хва та
око 5.200 би бли о теч ких за пи са, од но сно 16.500
би бли о теч ких је ди ни ца – ре као је Па нин.

За хва љу ју ћи по мо ћи ком па ни је НИС и
Град ске упра ве Но ви Сад, Са вез је из ра дио
ин тер нет пор тал По кра јин ске би бли о те-
ке, пред ста вљен на све ча но сти, са ко јег ће
звуч не књи ге би ти до ступ не сва ком чла ну
ко ји ко ри сти ра чу нар.

У умет нич ком де лу про гра ма на сту пио је
Угље ша Бр кљач, та лен то ва ни сту дент Ака-
де ми је му зич ких умет но сти – од сек кла вир,
члан Са ве за сле пих и сла бо ви дих. По сле
то га до де ље не су ди пло ме сле пим и сла-
бо ви дим ку гла ши ма за осво је не ме да ље на
про шло го ди шњем европ ском так ми че њу у
ку гла њу, као и за хвал ни це фи нан си је ри ма и
до на то ри ма Са ве за.

– Не ким на шим ре зул та ти ма, на ро чи то у
обла сти јед на ких пра ва, ни смо пот пу но за-
до вољ ни, јер су на ши чла но ви и да ље ус кра-
ће ни за не ка пра ва због не до вољ но до бре
за кон ске ре гу ла ти ве. Ме ђу људ ски од но си у
Са ве зу су у ду ху за јед ни штва, при ја тељ ства
и дру же ња, чи ме мо же мо по себ но да се по-
ди чи мо. На рав но, на ша ор га ни за ци ја је успе-
шна у ра ду за хва љу ју ћи по др шци дру штве не
за јед ни це – ис та као је Вла ди мир Па нин.

М. Мек те ро вић

ШЕ ЗДЕ СЕТ ПЕТ ГО ДИ НА СА ВЕ ЗА СЛЕ ПИХ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Звуч не књи ге са но вог пор та ла

ВлВлВлВлВллВлВлВВВлВВ а а ааааадидидидиииидииииимммм м м мммммммиририририририририи   П П ПП ППа а а а а анининнининииин н нннннн попопопопоздздздздздздддддрарарарааарарављвљвљвљвљљвљвљвља а ааа аа а а прпрпрррррррррррпрпрпрпрпрпрррррпррррррпррррррррррррррррпрррррррррррррррррррррррприсисисисисисисисисиисисисисисисииисисииисисисииисииисисисутутутутутутутутутууууууууууууууу нененененененененнеенн



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 1. март 2014. 13

Оп шти на Свр љиг, уз по-
моћ ЕУ, ре а ли зу је про-
је кат Ex chan ge 4 „Свр-

љи шка ов ца, бел муж и сир, ор-
ган ски брен до ви из свр љи шких 
се ла за ве ли ке европ ске гра до-
ве”. Циљ про јек та је да по др жи 
раз вој Зе мљо рад нич ке за дру ге 
„Свр љи жан ка” и убр за укуп-
ни раз вој по љо при вре де на 
овом под руч ју, што је у стра те-
шким до ку мен ти ма пре по зна то 
као раз вој на шан са оп шти не. 
Но си лац про јек та је оп шти на 
Свр љиг, а у ње му уче ству је још 
шест парт не ра: за дру га „Свр љи-
жан ка”, оп шти не Цр ве ни крст 
Ниш и Ни шка ба ња, не мач ка 
оп шти на Bo britzsch-Hil ber sdorf, 
ита ли јан ска оп шти на Бер ти но-

ро и не вла ди на ор га ни за ци ја 
Кул тур ни код. Ак це нат ће би ти 
на ор ган ској про из вод њи ових 
брен до ва у свр љи шким се ли ма 
и њи хо вом пла сма ну у ве ли ке 
европ ске гра до ве.

Ре а ли за ци ја про јек та од ви-

ја ће се кроз по ве ћа ње оби ма
про из вод ње тра ди ци о нал них
по љо при вред них про из во да
– бел му жа, си ра и свр љи шке
ов це, кроз про мо ци ју ових про-
из во да у ве ли ким гра до ви ма
Ср би је и Евро пе и осна жи ва ње

ин ди ви ду ал них по љо при вред-
них про из во ђа ча. Про је кат та-
ко ђе на сто ји да обез бе ди одр-
жи вост функ ци о ни са ња за дру ге
и пре по зна тљи вост па ко ва ња
ових про из во да. Пред ви ђе не
ак тив но сти су и ис тра жи ва ње
тр жи шта, из ра да би знис пла на и
веб-сај та за дру ге, а ра ди уна пре-
ђе ња про из вод ње и ње ног пла-
сма на пла ни ра но је одр жа ва ње
се ми на ра, сту диј ско пу то ва ње
у Ита ли ју, брен ди ра ње па ко ва-
ња про из во да, по де ла опре ме
чла но ви ма за дру ге (му зи ли це) и
фор ми ра ње фон да за по моћ за-
дру га ри ма. Про је кат, чи ја укуп на
вред ност из но си 130.000 евра,
тра ја ће до ма ја 2015. го ди не.

С. Ђор ђе вић

ПРО ЈЕ КАТ ОП ШТИ НЕ СВР ЉИГ И ЕУ

Свр љи шки брен до ви за 
европ ске гра до ве

ПРОКУПЉЕ

Подршка женском
предузетништву

Од 30 предлога пристиглих на конкурс Програм
европског партнерства са општинама (ЕУ Прогрес)
за покретање женског предузетништва – одобрено
је десет, а два пројекта ће реализовати Прокупчанке.
Тањи Миладиновић Костић одобрена су средства
(3.652 евра) за производњу буковаче у стакленику,
а Слађана Михајловић може да рачуна на 2.828 евра
за производњу торти и шећерних украса.

Ово је само део финансијског програма ЕУ 
Прогрес, за који средства обезбеђују Европска унија
и Влада Швајцарске. Планира се, наиме, да до краја
марта у Топлици и на југу Србије буде реализовано
– у опреми – око 33.000 евра за отварање нових
предузећа чије су власнице жене. Опрему ће добити
будуће предузетнице из Прокупља, Блаца, Лесковца,
Врања, Сурдулице, као и Новог Пазара и Рашке. Оне
ће, како се предвиђа, покренути производњу одеће,
накита, печурака, неке ће се бавити кројачким
пословима, као и пословима књиговодства.

Њима ће, да би све послове квалитетно и на време
обавиле, ЕУ Прогрес омогућити да похађају обуку
о књиговодству, регистрацији предузећа, порезу,
менаџменту, маркетингу.

Ж. Димкић



1. март 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

здрав живот

Ви та мин ски обро циВи та мин ски обро ци

Про тив хо ле сте ро ла тре ба ис це ди ти сок од две шар га ре пе,
300 г спа на ћа, две ста бљи ке це ле ра, два че на бе лог лу ка. Дру га
ком би на ци ја: ис це ди ти по ша ку бо ров ни це, бру сни це, ма ли на
или ја го да.

Про тив ви со ког крв ног при ти ска по ма же сок це ле ра и шар-
га ре пе. По вре ме но се мо же до да ти цве кла. Де ло тво ран је и
сок од ис це ђе не ве зе спа на ћа, ша ке пер шу на и шар га ре пе, а
ко ме не сме та љу то – и на пи так од љу те па при чи це, два че на
бе лог лу ка, ве зе пер шу на и по ла ли му на.

Осте о ар три тис је бо лест че ста у са вре ме ном све ту и сма тра
се да је узро ку је не до ста так есен ци јал них са сто ја ка у ис хра ни,
као што су ви та ми ни Це, Де, Е, Бе3. Због то га код ове бо ле сти
по ма жу со ко ви у ком би на ци ји: бо ров ни ца, бру сни ца, ма ли-
на, ја го да; или: кељ, бро ко ли, кли це па су ља; или: шар га ре па,
це лер, ана нас, ли мун. Код 
остео ар три ти са је де ло тво-
ран и сок од ђум би ра, ко ји 
због ја чи не тре ба по ме ша ти 
са ма ло во де и ме дом.

Во ће и по вр ће ин тен зив-
не зе ле не и на ран џа сте бо је 
убла жа ва симп то ме псо ри ја-
зе. Пре је ла ва ља по пи ти ча-
шу со ка од шар га ре пе. Он је 
ко ри стан за де ток си ка ци ју је-
тре и бу бре га, а ако се ком би-
ну је са спа на ћем, чи сти крв. 
За воћ ну ком би на ци ју со ка 
тре ба узе ти греј пфрут или 
по мо ран џу и по ша ку бру-
сни це, ма ли на, ја го да.

Ка да је реч о ди ја бе те су, ва ља зна ти да по сто ји хра на ко ја има
делотворност слич ну ин су ли ну. То су: про кељ, шар га ре па, бе ли
лук, греј пфрут, шпар гла, ци мет, цр ни би бер, аво ка до, кра ста вац,

па шка нат, зе ле но по вр ће,
бун де ва, па ра дајз, пра зи лук,
цр ни лук, ђум бир, кром пир.
Сва ка од ових ком би на ци ја
со ко ва је де ло твор на.

За раз ли чи те упа ле до-
бра је ком би на ци ја би бе ра и
кур ку ме.

За до бар сан: шо ља то-
плог мле ка за чи ње на ме дом
учи ни ће да мир но спа ва те.
То пло мле ко, по ред кал ци ју-
ма, са др жи ами но ки се ли ну с
при род ним се да тив ним деј-
ством.

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

Кељ: од ли чан као при лог глав ном је лу.
Сит но исе чен и опран кељ из дин ста ти на
ма ло ма сли но вог уља уз до да так сец ка ног
бе лог лу ка. До би ће по се бан укус ако му до-
да те ма ло бал за ми ко сир ће та и сец ка них
ора ха.

Цве кла: укусна је и пе че на. Сва ку цве-
клу по себ но умо та ти у фо ли ју и пе ћи на 180
сте пе ни око је дан сат. Исе че на на коц ке, уз
сир и ма ло ора хо вог уља од ли чан је и здрав
до да так са ла та ма.

Пра зи лук: бла жег је уку са од лу ка
и до да је се у сва је ла где се до да је лук, као
и у су пе. У зим ском пе ри о ду до бар је из вор
ви та ми на, ми не ра ла, биљ них вла ка на.

Про кељ: ко ри сти се као до да так
глав ном је лу, по себ но ако је ис пе чен у рер-
ни на 220°Ц, са ма ло со ли и ма сли но вог
уља. Про кељ има ан ти кан це ро ге на свој-
ства.

Нар: ле ко вит, де лу је ан ти у пал но. Мо же се

до да ти ов се ној ка ши као ју тар њи оброк.
Се мен ке на ра су осве жа ва ју ће и пу не со ка.

Ки ви: по ма же код иму ни те та јер је ве-
о ма бо гат ви та ми ном Це. Де лу је на ди сај не
пу те ве и сма њу је упо ран ка шаљ. Мо же се
ком би но ва ти са по вр ћем, на ро чи то са са-
ла том од спа на ћа.

Ја бу ка: ов се на ка ша и ја бу ка сни жа-
ва ју хо ле сте рол. Ов се на ка ша са др жи бе-
та-глу кан, а ја бу ка је бо га та пек ти ном. Ако
се у ов се ну ка шу до да на рен да на ја бу ка с
ко ром, за шти ти ће те ор га ни зам.

Ли мун: ком би на ци ја ли му на и ке ља
је од лич на за ане ми ју, јер ви та мин Це из ли-
му на по бољ ша ва ап сорп ци ју гво жђа ко јим
је бо гат кељ.

Ба дем: са др жи маг не зи јум ко ји мо же
да убла жи гла во бо љу. Ако уз ба дем уз ме те
ба на не ко је су бо га те ка ли ју мом, или су-
ве кај си је, ин те грал ни пи ри нач, ин диј ски
орах, убла жи ће те симп то ме гла во бо ље.

Пред ност да на шњег 
вре ме на је што се и усред зи ме 

мо же на ба ви ти ра зно све же во ће 
и по вр ће

Ком би на ци је со ко ва од во ћа 
и по вр ћа
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Ex cel 2010

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 1. март 2014.

Улаз у про грам 
Ex cel и из лаз из 
ње га

Да би смо ушли у 
Ex cel, пр во мо ра-
мо да стар ту је мо 
опе ра тив ни си стем 
Win dows. За тим 
клик не мо ми шем на 
дуг ме Start у до њем 
ле вом углу екра на и 
у ме ни ју би ра мо оп-
ци ју All Pro grams и
подоп ци ју Mic ro soft 
Offi    ce, па клик не мо 
на Mic ro soft Ex cel 
2010. На екра ну ће 
се по ја ви ти пра зан 

рад ни лист (She et1) рад не књи ге Bo ok1. Из Ex cel-а из ла зи мо ка да 
кур сор ми ша до ве де мо у гор њи угао про зо ра, па клик не мо ле вим 
та сте ром ми ша на ико ну X или ком би на ци јом та сте ра на та ста ту ри 
Alt + F4.

Вр ло че сто је ико на за Ex cel из ву че на као Short cut, та ко да је ви-
ди мо на деск то пу чим уђе мо у Win dows. Два пу та клик не мо ле вим 
та сте ром ми ша на њу и у про гра му смо. Ико ну за Ex cel 2010 као 
Short cut из вла чи мо на Desk top сле де ћим по ступ ком:

1. клик не мо на Start;
2. клик не мо на All Pro grams;
3. иза бе ре мо Mic ro soft Offi    ce;
4. кур сор ми ша до ве де мо на Mic ro soft Ex cel 2010;
5. при ти сне мо и др жи мо де сни та стер ми ша, па по ву че мо ико ну 

Mic ro soft Ex cel 2010 на Desk top;
6. пу сти мо де сни та стер ми ша;
7. по ја ви ће се про зор у ко ме би ра мо оп ци ју Cre a te short cuts he-

re.

На екра ну ће се по ја ви ти ико на за Ex cel 2010 из ву че-
на као Short cut.

Основ ни из-
глед про зо-
ра MS Ex cel-a 
2010

На вр ху про-
зо ра је на слов на 
ли ни ја на чи јој 
сре ди ни пи ше 
Bo ok1. Са ле ве 
стра не на ла зи се 
ико на ко ја пред-
ста вља Ex cel и 

основ ни To ol bar ко ји се са сто ји из ико на: Sa ve, Un do и Re pe at. Овај
To ol bar, као основ ни, увек оста је на екра ну без об зи ра ко ју смо
оп ци ју по кре ну ли. Ка да клик не мо на не ку ико ну, она се углав ном
отва ра у окви ру по себ ног про зо ра и у њој се на ла зе ко ман де за
рад у рад ној књи зи.

Да ље ис под основ ног ме ни ја на ла зи се ме ни са оп ци ја ма: Fi le,
Ho me, In sert, Pa ge Layout, For mu las, Da ta, Re vi ew и Vi ew. Кли ком
на би ло ко ју од ових оп ци ја по ја ви ће се па ле та са ико на ма – ко-
ман да ма ко је из вр ша ва ју од ре ђе ни за да так. Мо же мо до да ва ти но-
ве ико не ако су нам по треб не но ве ко ман де за сва ку рад ну књи гу
по на о соб.

Ис под па ле та са ико на ма на ла зи се ред са по љем ко је нам по ка-
зу је по зи ци ју где се тре нут но на ла зи мо у рад ном ли сту и функ циј-
ску ли ни ју ко ја нам да је при каз уне тог по да тка у та бе ли.

Да ље на и ла зи мо на рад ну књи гу – Bo ok, ко ја се са сто ји из рад них
ли сто ва – She et (She et1, She et2, She et3...) ко ји се на ла зе од мах ис-
под рад не по вр ши не (тра ка са је зич ци ма).

На дну овог про зо ра је Sta tus Bar, ста ту сна ли ни ја ко ја нам по ка-
зу је тре нут ну по зи ци ју у рад ној књи зи.

На де сној стра ни про зо ра на ла зи се Scroll bar (вер ти кал ни
кли зач) ко јим пре ли ста ва мо стра ни це у рад ном ли сту та ко што
клик не мо на ње го ву гор њу или до њу стре ли цу ле вим та сте ром
ми ша.

Пре драг Јо ва но вић

Mic ro soft Ex cel је про грам за та бе лар не про ра чу не са мо-
гућ но шћу гра фич ког при ка за до би је них по да та ка. Ex cel ко ри-
сти мо за кре и ра ње ма њих и јед но став ни јих ба за по да та ка
ко је мо же мо ана ли зи ра ти у скла ду са по тре ба ма по сла, а за-

тим их при ка за ти гра фич ки по мо ћу ди ја гра ма или гра фи ко на. 
У про гра му Ex cel мо же мо ре а ли зо ва ти и спе ци фич не зах те ве 
ка да кре и ра мо од го ва ра ју ће фор му ле за унос и пред ста вља ње 
по да та ка
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Но ви об лик са рад-
ње Ге рон то ло-
шког цен тра Су-

бо ти ца и Удру же ња пен-
зи о не ра, овај пут кроз 
про је кат „Се о ски до ма-
ћин”, до не ће бо љи так 
нај ста ри јим жи те љи ма 
овог кра ја. Ди рек тор Ге-
рон то ло шког цен тра, др 
Не над Ива ни ше вић, ка же 
да је то за пра во на ста вак 
и про ши ре ње већ по сто-
је ће са рад ње, ко ју је ова 
уста но ва по кре ну ла за-
хва љу ју ћи По кра јин ском 
се кре та ри ја ту за здрав-
ство, со ци јал ну по ли ти ку 
и де мо гра фи ју.

– Иде ја је да по диг не-
мо ле стви цу у пру жа њу 
услу га со ци јал не за шти те у овом
гра ду на је дан ви ши ни во и да то
по ста не на ша трај на услу га. Кроз
овај про је кат ће мо до би ти ана ли-
зу ста ња, од но сно ком плет ну сли-
ку о свим при град ским ме сним
за јед ни ца ма. Зна ће мо у ка квом су

ста њу на ши нај ста ри ји су гра ђа ни, 
ко је су њи хо ве по тре бе и ко је ак-
ци о не пла но ве и стра те ги је тре ба 
до не ти да би се нај бо ље по мо гло 
се о ским и ста рач ким до ма ћин-
стви ма – об ја снио је Ива ни ше вић.

Пред сед ни ца Удру же ња пен-

зи о не ра Су бо ти ца, Дра ги ца Лу-
чев, ис та кла је да су сред ства за 
ове ак тив но сти сти гла кра јем 
про шле го ди не.

– Ова стро го на мен ска сред-
ства би ће по моћ они ма ко ји су 
не за по сле ни, јер ће пет ме се ци 

има ти сво ја при ма ња, а
по моћ у кућ ним по сло-
ви ма зна чи ће мно го и
ста ри ма, ме ђу ко ји ма
има из не мо глих и бо ле-
сних. И за ме не је то ве-
ли ка по моћ, па ће и за
њих би ти, ка да им не ко
бес плат но до не се др ва
до ку ће и по мог не око
оно га што им је нео п-
ход но – ре кла је Дра ги ца
Лу чев.

Про је кат ко ји ће тра-
ја ти пет ме се ци вре ди
ми ли он и пет сто хи ља-
да ди на ра, а фи нан си ра
га По кра јин ски се кре-
та ри јат за здрав ство,
со ци јал ну по ли ти ку и
де мо гра фи ју. На овај на-

чин би ће за по сле на че ти ри му-
шкар ца, а гра ђа ни ко ји же ле да 
ко ри сте услу ге „Се о ског до ма ћи-
на” мо гу да се обра те Ге рон то ло-
шком цен тру Су бо ти ца, Слу жби 
Отво ре на за шти та и Удру же њу 
пен зи о не ра. М. М.

СА РАД ЊА ГЦ СУ БО ТИ ЦА И УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА

Се о ски до ма ћин 
по ма же нај ста ри ји ма

Са рад ња Ху ма ни тар ног цен тра „Ду га” и Ак ти ва же на ПУПС-а у
Зре ња ни ну тра је већ не ко ли ко го ди на.

Ана Ва си чин из Цен тра „Ду га” и Љи ља на Пе тро вић и Да ни ца
Та на си је вић Ру њо из Ак ти ва же на ПУПС-а ор га ни зо ва ле су са ку-
пља ње по лов не гар де ро бе за па ци јен те спе ци јал них бол ни ца у
Ста ром Ле цу и Вр шцу, као и за со ци јал но угро же не по ро ди це у
Зре ња ни ну. Ове ор га ни за ци је уче ство ва ле су и у ху ма ни тар ним
ак ци ја ма „Бу ди и ти фа ца”, „Чеп за хен ди кеп”, као и у ак ци ји при-
ку пља ња књи га за Деч је оде ље ње зре ња нин ске бол ни це „Ђор-
ђе Јо ва но вић”.

Пре ма ре чи ма ових ак ти вист ки ња, са рад ња ће се на ста ви ти и
у 2014. го ди ни при ку пља њем по лов не гар де ро бе за со ци јал но
угро же не по ро ди це у се ли ма око Зре ња ни на, са ку пља њем ста-
рог па пи ра за ку по ви ну хра не за на пу ште не жи во ти ње, при ку-
пља њем деч је гар де ро бе и школ ског при бо ра за де цу из по ро-
ди ца сла би јег ма те ри јал ног ста ња, пи џа ма за ста ци о нар пси хи-
ја три је у бол ни ци „Ђор ђе Јо ва но вић”, као и обу ће за бес кућ ни ке.

Д. Ко раћ

ПАН ЧЕ ВО

Обу ка за осо бе 
са ин ва ли ди те том

На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње, фи ли ја ла Пан че во,
ор га ни зо ва ла је основ ну ин фор ма тич ку обу ку – ECDL за осо бе
са ин ва ли ди те том ко је су на еви ден ци ји НСЗ.

Обу ка је по че ла 10. фе бру а ра и тра ја ће до 14. мар та, од но сно
90 школ ских ча со ва, а из во ди jе „NS PRO GRO UP” д.о.о. у ОШ „Брат-
ство и је дин ство” у Пан че ву. Укуп на уго во ре на вред ност обу ке је
117.600 ди на ра. По ла зни ци ма су пла ће ни и тро шко ви пре во за.

Про је кат обу ке има за циљ да уса вр ши по ла зни ке за ко ри-
шће ње свих про гра ма про грам ског па ке та Mic ro soft Offi    ce. Уз
ве шти не пи са ња и об ра де тек ста, по ла зни ци усва ја ју на чи не
из ра де и ана ли зе та бе лар них кал ку ла ци ја, сти чу зна ње о из-
ра ди и ко ри шће њу пре зен та ци ја, као и мо гућ но сти ма ин тер-
не та, са по себ ним ак цен том на ко му ни ка ци ју елек трон ском
по штом. На ста ва об у хва та те о риј ски и прак тич ни део.

На кра ју обу ке оба ви ће се за вр шно те сти ра ње. По треб но је да
по ла зник сва ки тест ура ди са 75 од сто успе шно сти да би оства-
рио пра во на сер ти фи кат ECDL фон да ци је. Р. Ми ло је вић

ХУ МА НИ ТАР НЕ АК ЦИ ЈЕ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

По моћ со ци јал но 
угро же ни ма

Др Не над Ива ни ше вић и Дра ги ца Лу чев
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Ир ци ма су њи хо ви по ли ти ча ри са оп-
шти ли да ће на пен зи је че ка ти ду же од
оста лих Евро пља на, с об зи ром на то да
ре фор ма њи хо вог си сте ма под ра зу ме ва

да се гра ни ца за од ла зак у пен зи ју по ди-
же на 66 го ди на већ до кра ја 2014, с тим
да ће на 67 би ти по ме ре на 2021, а на 68
до 2028.

Они ко ји бу ду ин си сти ра ли да пре ста-
ну да ра де по ста рим од ред ба ма и пен-
зи о ни шу се већ са 65, из гу би ће, ка ко је

из ра чу нао Ир ски кон грес син ди ка та, из-
ме ђу 12.000 и 36.000 евра др жав ног уде-
ла у сво јим пен зи ја ма, што је иза зва ло
ве ли ко не за до вољ ство, бу ду ћи да су то

упла те ко је су из за ра да из два ја ли то ком
це лог рад ног ве ка.

С дру ге стра не, пред став ни ци вла де су
об ја сни ли да је ме ра из ну ђе на но вим де-
мо граф ским и фи скал ним ре ал но сти ма:
пен зи о не ра је све ви ше и они пен зи је
при ма ју све ду же. М. Б.

Но ва ко а ли ци о на вла да Не-
мач ке пред ста ви ла је кра јем 
ја ну а ра план за ре фор му пен-
зиј ског си сте ма ко ји, су прот но 
са ве ти ма ко ји из Бер ли на иду ка 
дру гим чла ни ца ма ЕУ – да се по 
сва ку це ну ште ди – пред ви ђа по-
раст ових тро шко ва за око 160 
ми ли јар ди евра до 2030. го ди не.

Пре ма овом пла ну, око 
900.000 за по сле них мо ћи ће у 
пен зи ју ра ни је не го до сад – већ 
са 63 го ди не, под усло вом да су 
ра ди ли 45 го ди на. Исто вре ме-
но, пред ви ђе не су и олак ши це 
за не ке мај ке.

Ре фор ма сту па на сна гу 1. ју-
ла и, ка ко из ве шта ва аген ци ја 
Рој терс, де ли мич но обе сна жу је 
од лу ку прет ход не „ве ли ке ко а ли-
ци је” да се до ба за пен зи о ни са ње 
по диг не са 65 на 67 го ди на жи во-
та, ка ко би уку пан пен зиј ски си-
стем по стао фи скал но одр жив у 

окол но сти ма ра пид ног ста ре ња 
ста нов ни штва.

Овај по тез је осу ди ла не мач ка 
ин ду стри ја, чи је су ко мо ре пре ко 
сво јих ли де ра по ру чи ле да је реч 
о „џи нов ском ко ра ку уна зад”.

– Оно што нам је по треб но, то 
је да се ни о ри ма учи ни мо при-
влач ни јим да што ду же оста ну 
рад но ак тив ни, а не да их под-

сти че мо да се што ра ни је пен-
зи о ни шу – из ја вио је Ханс Пе тер
Вол сфер, пред сед ник Асо ци ја-
ци је не мач ких за на тли ја.

Глас про тив ди гао је и бив ши
кан це лар Гер хард Шре дер, ре чи-
ма да је европ ским парт не ри ма
упу ћен „ап со лут но лош сиг нал, с
об зи ром на то да од њих тра жи мо
да спро ве ду струк тур не ре фор ме”.

ГРЧ КА: Сма њен број 
ис пла ће них пен зи ја

Док се Ати на још опо ра вља од фи скал не кри зе
ко ја је уз др ма ла не са мо на ци о нал не фи нан си је
не го и це лу Европ ску уни ју, на ста вља се сре ђи ва-
ње при ли ка и у обла сти пен зиј ског си сте ма, у ко-
јем је то ком ми ну лих пет го ди на от кри ве но мно го
зло у по тре ба. Нај но ви је број ке го во ре о то ме да се
сма њу је број ис пла ће них пен зи ја – у ја ну а ру ове
го ди не би ло их је ма ње за 2,64 ми ли о на. Не за то
што је на сту пи ла не ка епи де ми ја па их је то ли ко
оти шло са ово га све та, не го за то што су кон тро ле
са спи ска при ма ла ца из бри са ле оне по ро ди це ко-
је су пен зи о нер ски чек на ста ви ле да при ма ју и по-
сле смр ти оно га на ко га је чек гла сио.

Нај но ви ја про це на је да је пре о ста ло још
1.300 „пен зи о не ра ду хо ва”, што ће мо ра ти да
ис тра же ло кал не вла сти, са оп шти ло је по чет-
ком фе бру а ра Ми ни стар ство ра да. У Грч кој је
ина че по чет ком ја ну а ра ис пла ће но 4,43 ми ли о-
на пен зи ја, ко је су бу џет ко шта ле 2,3 ми ли јар де
евра. Про сеч на пен зи ја је 941,59 евра.

ХО ЛАН ДИ ЈА:
Ви ше пен зи је
за здрав ство и
ад ми ни стра ци ју

Два нај ве ћа пен зиј ска фон да
у Хо лан ди ји – фонд за по сле них
у др жав ној ад ми ни стра ци ји и
фонд здрав ства – од лу чи ли су
да иг но ри шу пре по ру ку Цен-
трал не бан ке и ове го ди не по ве-
ћа ју пен зи је. По ви ши ца је, до ду-
ше, скром на – 0,94 од сто за оне
ко ји су ра ди ли у здрав ству и 0,5
од сто за пен зи о ни са не др жав не
слу жбе ни ке, али је до бро до шла,
по го то во што су ова два фон да
про шле го ди не, због сма ње них
при но са, мо ра ла да пен зи је ума-
ње. Ово је сва ка ко до бра вест
за укуп но 1,2 ми ли о на хо ланд-
ских пен зи о не ра ста ри јих од 65
го ди на ко је оп слу жу ју ова два
фон да.

НЕ МАЧ КА: Ра ни је у пен зи ју

ИР СКА: По след њи у ре ду за пен зи о ни са ње

новости из света

Планета пензионера
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погледи

„Ше тао сам шу мом и слу шао
пти це. Пе ва ле су као и увек”. Ова-
ко те ле ви зиј ски ства ра лац Ти мо ти
Џон Бај форд у јед ном ин тер вјуу
опи су је ка ко је под нео ту роб не
де ве де се те го ди не у Бе о гра ду.

Уто чи ште од без на ђа ни је мо-
рао да тра жи да ле ко. Би ло му је
до вољ но са мо да пре ђе ули цу,
од Во ждов ца где је у то вре ме
жи вео. С дру ге стра не Авал ског
дру ма, ма ло из над Ауто ко ман-
де па све до Тро ша ри не, зе ле но
про стран ство Ба њич ке шу ме
ну ди ло је ле по ту и спо кој, али
и при род но бла го. Љу би тељ и
по сма трач пти ца, Бај форд је у
ба њич ким кро шња ма от крио и
по пи сао 76 вр ста, па је за хва љу-
ју ћи ње му и ње го вој ини ци ја ти-
ви ова за не ма ре на оаза до би ла
ста тус ор ни то ло шке зо не и за-
шти ће ног при род ног до бра.

Ис по ста вља се та ко да нам
„наш” Ен глез, тво рац не за бо рав-
них деч јих се ри ја, ни је от крио
са мо не ис црп ну вред ност де ла
чи ка Јо ве Зма ја, не го и дра го це-
ност усред Бе о гра да. Мно ги од
нас ве ро ват но и да ље ни су све-
сни од ко ли ког је зна ча ја за град
и ње го ве ста нов ни ке по сто ја ње

та ко ши ро ког шу мо ви тог по ја са. 
Ис пи ти ва ња по ка зу ју да у вре ме 
све оп ште чо ве ко ве оту ђе но сти 
од при ро де, бли скост зе ле ног 
окру же ња мо же да пред ста вља 
го то во спа со но сну окол ност.

Ре зул та ти сту ди је не дав но об-
ја вље не у Бри та ни ји, иза ко је сто-
је струч ња ци Европ ског цен тра 
за жи вот ну сре ди ну и здра вље 
Уни вер зи те та у Екс и те ру, из не на-
ди ли су, ме ђу тим, и са ме ауто ре. 
Зе ле ни ло је сна жни ји по кре тач 
не го што се до ско ра зна ло.

По зи ти ван учи нак на мен тал-
но здра вље и за до вољ ство ко је 
има, ре ци мо, пре се ље ње у бли-
зи ну пар ка или ули цу с гу стим 
др во ре дом, ду го трај ни ји су од 
оста лих жи вот них под сти ца ја 
и осе ћа ју се нај ма ње три го ди-
не, док у слу ча ју по ви ши це или 
пре ми је на лу три ји, но во сте че-
ни оп ти ми зам спла шња ва по сле 
шест ме се ци или го ди ну да на.

Ка ко се до шло до та ко спе ци-
фич них са зна ња? Про у ча ва њем 
ре зул та та ве ли ког ис тра жи ва ња 
ста нов ни штва оба вље ног при 
уни вер зи те ту у Есек су (40.000 
до ма ћин ста ва го ди шње у пе ри-
о ду 1991–2008, те при ку пље ни 

по да ци о усло ви ма жи во та, ста-
но ва њу, брач ном ста ту су, при-
ма њи ма...) и укр шта њем тих ре-
зул та та са по да ци ма из упит ни ка 
слу жбе јав ног здра вља ко ји ле-
ка ри ко ри сте за ди јаг но сти ко ва-
ње де пре сив них по ре ме ћа ја.

На до би је ној сли ци уоча ва се 
ја сно: ви ше зе ле ни ла у стам бе-
ној че твр ти, ма ње зна ко ва де-
пре си је. Пре ма ре чи ма ко а у то ра 
сту ди је Ме тјуа Вај та, ка ко пре но-
си Би-Би-Си, бо љи так по мен тал-
но здра вље ви дљив је и по сле 
три го ди не, што се не де ша ва 
код дру гих ства ри за ко је ми сли-
мо да нас усре ћу ју (ма те ри јал ни 
до би так, на пре до ва ње у слу жби 
и сл.). И та да је при ме тан по зи-
ти ван ути цај на рас по ло же ње, 
са мо по у зда ње, сма ње ње на пе-
то сти, али на знат но кра ћи рок.

Код „ефек та зе ле не ба ште” 
зна чај но је и то што је до жи вљај 
ин ди ви ду а лан, али ко рист за јед-
нич ка. Вајт то об ја шња ва ти ме 
што бла го тво ран ути цај под ра-
зу ме ва ма ње стре са, ма ња из ло-
же ност стре су омо гу ћа ва бо ље 
ра су ђи ва ње, што опет до при но-
си бо љој ко му ни ка ци ји и, са мим 
тим, све у куп ној ат мос фе ри.

На рав но, не ма ју сви сре ћу да 
жи ве окру же ни др ве ћем и трав-
ња ци ма, те би ова сту ди ја за-
пра во тре ба ло да по слу жи као 
пу то каз град ским пла не ри ма и 

ур ба ни стич ким стра те зи ма, уз 
са рад њу са здрав стве ним и со-
ци јал ним слу жба ма.

На и ме, из ра чу на то је да би
бри тан ски здрав стве ни фонд го-
ди шње мо гао да уште ди ви ше од
две ми ли јар де фун ти уко ли ко би
сви ма био при сту па чан зе ле ни
по јас, уда љен нај ви ше 500 ме та-
ра од ме ста ста но ва ња. Да нас са-
мо 14 од сто ста нов ни ка има та кву
мо гућ ност, а из да ци за ле че ње
го ја зно сти, мен тал них по ре ме ћа-
ја, де мен ци је, аути зма вр то гла во
ра сту из го ди не у го ди ну.

Ста ње је по го то во за бри ња-
ва ју ће кад су у пи та њу нај мла ђи. 
По во дом обе ло да њи ва ња на-
ве де них ре зул та та мно ги су се 
при се ти ли књи ге Аме ри кан ца 
Ри чар да Лу ва, об ја вље не пре де-
се так го ди на, под ин три гант ним 
на сло вом „По след ње де те у шу-
ми” и раз ја шњу ју ћим под на сло-
вом „Ка ко да спа си мо де цу од по-
ре ме ћа ја не до стат ка при ро де”. 
Де ло се ба ви за бри ња ва ју ћим 
фе но ме ном мо дер ног до ба, убр-
за ним ис кљу чи ва њем под млат-
ка од при род ног окру же ња.

Где се да нас де ца игра ју и да
ли се уоп ште игра ју, по ста вља 
аутор пи та ње. Од го вор, ма ње-
ви ше по ра жа ва ју ћи, сви зна мо. 
Деч ја игра, у оном кла сич ном 
сми слу – у дво ри шту, на др ве-
ту, обли жњем по љан че ту, ка кву 
пам ти мо из соп стве ног де тињ-
ства, из гле да да је оста ла ста ро-
мод на ствар про шло сти.

Де ца се да нас све ма ње игра ју,
јер за то не ма ју вре ме на, по ста ло
је мо дер но да и дан са свим ма лог
де те та бу де стро го ка на ли сан и
по пу њен ра зно ра зним оба ве-
за ма и ак тив но сти ма, а и кад су
сло бод на, за ни ма ју се углав ном
елек трон ским игри ца ма у за тво-
ре ним про сто ру. Ро ди те љи и кад
мо гу ра ди је их не пу шта ју на по-
ље, по го то во са ме, стра ху ју ћи за
њи хо ву без бед ност.

По сле ди ца све га је да да нас
у Сје ди ње ним Др жа ва ма тек 10 
од сто ма ли ша на има при ли ку 
да ужи ва у сло бо ди игре у при-
ро ди, у по ре ђе њу са 40 про це-
на та са мо јед ну или две ге не-
ра ци је ра ни је. Си ту а ци ја ни је 
ни шта бо ља ни код нас. До вољ-
но је за те ћи се то ком ви кен да у 
не ком од шо пинг мо ло ва. То су 
по ста ла глав на ме ста за по ро-
дич ни из ла зак, а де ци уме сто 
игре сле ду је игра о ни ца.

Д. Дра гић

Бли ски кон такт с при ро дом по зи тив но де лу је на
мен тал но здра вље и до бро рас по ло же ње,
и ду го трај ни је од ма те ри јал них под сти ца ја

СТА ЗА МА ПОД КРО ШЊА МА

Уди са ње оп ти ми зма
ССТ ДСТА ЗА МА ПОД КРО ШЊА МАСТА ЗА МА ПОД КРО ШЊА МА

Уди са ње оп ти ми зма
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Иако је нај бо га ти ја еко но ми ја све та,
Аме ри ка ни је зе мља бла го ста ња.
Та мо је све за сно ва но на лич ној ини-

ци ја ти ви и лич ној бри зи: ма ло ко мо же да
ра чу на на по моћ др жа ве, ако се из у зме те-
шко из бо ре ни и по след њих го ди на че сто
на па да ни си стем „со ци јал не си гур но сти”,
ко ји сва ком гра ђа ни ну у ста ро сти га ран ту је
ми ни мум при ма ња од 1.269 до ла ра ме сеч-
но – од че га не мо же да се пре жи ви.

С дру ге стра не, не ку вр сту пен зи је – пре ко
по сло да ва ца или лич них пен зиј ских фон до-
ва – има са мо 68 од сто за по сле них (или сва ки
дру ги Аме ри ка нац). Пре ма кал ку ла ци ји Цен-
тра за ис тра жи ва ње пен зи о нер ских пи та ња
при Бо стон ко ле џу, јаз из ме ђу оно га што Аме-
ри кан ци на раз не на чи не ште де за ста ре да не
и сво те ко ју би мо ра ли да има ју ако же ле да

за др же са да шњи жи вот ни стан дард је ве ли-
ки и у ре ла тив ним и у ап со лут ним бро је ви ма:
6,6 би ли о на (хи ља да ми ли јар ди) до ла ра. То је
са мо не што ма ње од по ло ви не укуп ног го ди-
шњег обр та (бру то на ци о нал ног до хот ка) це-
ло куп не аме рич ке еко но ми је (15 би ли о на).

Пен зи о нер ска кри за је да кле на по мо лу,
па за то ни је би ло из не на ђе ње ка да је у не-
дав ном го во ру о ста њу на ци је, пред сед ник
Ба рак Оба ма иза шао са пред ло гом ка ко да
се та кри за бар до не кле убла жи. Пред ло-
жио је да се осну је но ва вр ста пен зи о нер-
ске штед ње, на зва на „Мој пен зи о нер ски ра-
чун”, што се, као скра ће ни ца, на ен гле ском
из го ва ра као „Мај ра”.

„Мај ра” је јед но ста ван кон цепт. Они са
сред њим и ни жим при ма њи ма, на осно ву
пред сед нич ке уред бе (ни је, да кле, по треб-

но усва ја ти но ви за кон, јер би ње го во уса-
гла ша ва ње због по ли тич ких по де ла у Кон-
гре су тра ја ло уне до глед), има ће мо гућ ност
да им се од пла те ауто мат ски од би ја је дан
део и од мах ин ве сти ра у др жав не об ве зни-
це, ко је су ап со лут но си гур на ин ве сти ци-
ја. Не до но се, до ду ше, ве ли ке ка ма те, али
с дру ге стра не, не ма ри зи ка да дра стич но
из гу бе на вред но сти, што се де ша ва са кла-

сич ним пен зиј ским фон до ви ма ко ји су из-
ло же ни бер зан ским ћу ди ма.

Та ин ве сти ци ја би би ла осло бо ђе на по ре-
за (по ре ска ка са би због то га у сле де ћих 10
го ди на би ла „кра ћа” за око 17,6 ми ли јар ди),
а што је нај ва жни је, зва нич ни спон зор ове
штед ње би ла би вла да, од но сно ми ни стар-
ство фи нан си ја.

Иако се на пр ви по глед чи ни да је ово јед-
но став но а спа со но сно ре ше ње, де таљ ни је
ана ли зе ко је су усле ди ле по ка за ле су да је реч
о ко ра ку у до бр ом сме ру, али и да је „Мај ра” да-
ле ко од све о бу хват ног ре ше ња за про блем.

Глав на пред ност се сво ди на оно ста ро:
бо ље ишта не го ни шта. Об ве зни це аме-
рич ке др жа ве је су да нас нај по у зда ни ји
фи нан сиј ски ин стру мент и нај си гур ни ја ин-
ве сти ци ја, али да ле ко од то га да су и нај и-

зда шни је. Њи хов про се чан при нос је са мо
око 2,5 од сто, што прак тич но зна чи да би
не ко ко го ди шње у „Мај ра” ра чун ин ве сти-
ра по 5.000 до ла ра пу них 40 го ди на, при ли-
ком пен зи о ни са ња мо гао да има сво ту од
380.000 до ла ра. С об зи ром на то да је у САД
про сеч на ин фла ци ја три од сто, ова штед ња
се јед но став но не би ис пла ти ла.

Са то ли ко нов ца, ако не би би ло дру гих
при хо да, та мо мо же ре ла тив но при стој но
да се жи ви је два де се так го ди на, што зна чи
да „Мај ра” не би мо гла да бу де је ди ни пен-
зи о нер ски осло нац.

Про грам ће, ме ђу тим, има ти проб ни пе ри-
од, па ће би ти вре ме на да се раз ра ди. Ње го-
ва об ја ва је ина че би ла и по вод да се кон ста-
ту је да са да ва же ћи и нај ши ре при ме њи ва ни
пен зиј ски стуб, си стем по знат као „401(к)” 
– по јед ном чла ну по ре ског за ко на – на ко ји
се осла ња око 50 ми ли о на за по сле них Аме-
ри ка на ца, ни је ис пу нио оче ки ва ња ко ја су га
пра ти ла ка да је уве ден, 1978.

То је та ко ђе ин ди ви ду ал ни пен зиј ски ра-
чун на ко ји упла ћу је за по сле ни, а у не ким
слу ча је ви ма, где је то пред ви ђе но рад ним
уго во ром, и по сло да вац. Глав на ма на му је
што се он опло ђа ва на бер зи, што зна чи да
је из у зет но ри зи чан.

То се на ро чи то по ка за ло у ве ли кој ре це си-
ји 2009, ка да су ти фон до ви дра стич но из гу-
би ли на вред но сти. Део је, до ду ше, по вра ћен
по сле опо рав ка при вре де и по сле кри зног
бер зан ског успо на, али је то он да от кри ло
још јед ну ве ли ку ма ну. Тим фон до ви ма упра-
вља ју спе ци ја ли зо ва не ин ве сти ци о не ку ће
ко је стал но по ве ћа ва ју сво ју про ви зи ју на
ову услу гу, што ума њу је вред ност уло га.

Про сеч но до ба у ко јем Аме ри кан ци да-
нас од ла зе у пен зи ју је 61 го ди на (2003. је
би ло 59, а де це ни ју пре то га 57). Пре ма ис-
тра жи ва њу Га лу па, спро ве де ном у ја ну а ру,
прак тич но сва ки дру ги при пад ник ге не ра-
ци је ко ја је пред пен зи јом не ра чу на да ће
пре ста ти да ра ди пре не го што на вр ши 66
или још ка сни је.

Ов де ина че не по сто ји ста ро сна гра ни ца
ка да по за ко ну мо ра да пре ста не да се ра ди:
пра во на рад је основ но гра ђан ско пра во ко-
је не мо же да се огра ни ча ва, ста ро сна гра ни-
ца би би ла про гла ше на дис кри ми на ци јом.

Ком па ни је, ме ђу тим, има ју на чи на да
ве те ра ни ма ста ве до зна ња да је њи хо-
во вре ме за вр ше но: они чи ји је до при нос
нео п хо дан и у њи хо вом по зном до бу, ни су
у ве ћи ни. М. Бе кин

ПЕН ЗИ О НЕР СКА КРИ ЗА НА ПО МО ЛУ И У НАЈ БО ГА ТИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ СВЕ ТА

Но ви план: штед ња 
у об ве зни ца ма

Јаз из ме ђу оно га што 
Аме ри кан ци одва ја ју за ста ре 
да не и оно га што би тре ба ло 
да има ју да би са чу ва ли свој 
са да шњи жи вот ни стан дард је 
– 6,6 хи ља да ми ли јар ди до ла ра
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хроника

По сле за јед нич ког ра да и жи-
во та у ве ли ким си сте ми ма По-
ште и Те ле ко ма Ср би ја АД, ду-
го го ди шње ко ле ге и при ја те љи
на ста ви ли су и да ље да се дру-
же и пу ту ју. За хва љу ју ћи свом
удру же њу ко је их оку пља и бри-
не о њи ма, они за јед но про во де
за слу же не пен зи о нер ске да не.

Удру же ње има Ко ми си ју за
кул тур но-за бав ни жи вот пен-
зи о не ра, чи ји је за да так да на-
пра ви го ди шњи план су сре та и
пу то ва ња и о то ме оба ве сти све
чла но ве. Про шле го ди не Удру-
же ња је про сла ви ло 40 го ди на
по сто ја ња, а ко ми си ја је у том
ду гом пе ри о ду ор га ни зо ва ла
мно го број на дру же ња и пу то ва-
ња. Пу то ва ло се по Ср би ји, али
и у Тре би ње, Мо стар, Ду бров-

ник, Хер цег Но ви, Мин хен, Па-
риз, Бра ти сла ву, Праг, Кар ло ве 
Ва ри, Рим, Пом пе ју и На пуљ.

Сва та пу то ва ња по мо гла су 
да се ис пу не не ка да шњи мла-

да лач ки сно ви број них пен зи о-
не ра, за шта су ду бо ко за хвал ни 
Фон ду ПИО и ту ри стич кој аген-
ци ји пре ко ко је су пу то ва ли.

– Уго вор о по слов ној са рад њи 

из ме ђу РФ ПИО и ту ри стич ке аген-
ци је омо гу ћио нам је да и по ред 
скром них пен зи ја ужи ва мо у ле-
по ти пу то ва ња и пен зи о нер ског 
жи во та, пла ћа ју ћи аран жма не на 
ви ше ме сеч них ра та, не угро жа-
ва ју ћи пре ви ше свој лич ни бу џет 
– по ру чу ју из Удру же ње пен зи о-
не ра ПТТ Бе о град.

За ову го ди ну пла ни ра ни су
но ви су сре ти и ту ре по Ср би ји 
и ван ње, у зе мље окру же ња и 
гра до ве Европ ске уни је, по пут 
Ве не ци је, Па до ве, Ве ро не, Бе ча, 
Бу дим пе ште...

Чла но ви овог удру же ња ка-
жу да се на да ју да ће под ста ћи 
и оста ле пен зи о не ре да сле де 
њи хов при мер, ка ко би улеп ша-
ли сво је пен зи о нер ске да не.

Љ. Че пић

Са пу то ва ња у Па риз апри ла 2013.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПТТ БЕ О ГРАД

Збо гом, тен зи јо – до бар дан, пен зи јо

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја и Ме сна за-
јед ни ца Ра јац, под по кро ви тељ ствомТТоп шти не Не го тин, и овог 14. фе бру а ра

упри ли чи ле су ма ни фе ста ци ју „Све ти Три-
фун на Ра јач ким пив ни ца ма”. Овај до га ђај
ко ји се по во дом сла ве ви но гра да ра одр жа-

ва већ осам го ди на пре ра стао је у ле пу тра-
ди ци ју ис точ не Ср би је. Ду шан Пе тро вић,
ди рек тор ТО оп шти не Не го тин, ка же да су
и ви но и по дру ми у ко ји ма се оно чу ва на
Ра јач ким пив ни ца ма све по зна ти ји.

Не ка да је на овом под руч ју би ло са гра ђе но,

по по себ ним, ви ну при ла го ђе ним, стан дар ди-
ма, око 300 пив ни ца. Кра јем 20. ве ка у ви но-
гра дар ским се ли ма би ло је све ма ње по сла, па
и ак тив них ви но гра да, јер су љу ди од ла зи ли у
град, на да ју ћи се бо љем и лак шем жи во ту. Са
њи ма је од ла зи ла и иде ја да се са чу ва ју пив-
ни це, тра ди ци ја и срп ске вред но сти. За то су
оне у ве ћи ни се ла где их има (Ра јац, Ро гље во,
Сме до вац, Там нич, Шту бик) го ди на ма про па-
да ле да би се, ко нач но, по чет ком овог ми ле-
ни ју ма по том ци вре ме шних ме шта на по но во
вра ти ли сво јој де до ви ни и ви но гра дар ству
као пер спек тив ној про из вод њи, за сно ва ној
на по зна тој прет по став ци о ква ли тет ном зе-
мљи шту и по вољ ним кли мат ским усло ви-
ма. На Ра јач ким пив ни ца ма да нас је ак тив но
око сто њих. По ло ви на је про ме ни ла из глед
за хва љу ју ћи трен ду раз во ја се о ских до ма-
ћин ста ва и ру рал ног ту ри зма. По но сни на
очу ва ну тра ди ци ју го то во сви Рај ча ни ак тив-
ни ви но гра да ри су по во дом Све тог Три фу на,
сла ве и за штит ни ка ви на ра и ви но гра да ра, 14.
фе бру а ра отво ри ли вра та сво јих по дру ма у
ко ји ма у бу ра ди ма спа ва и од ма ра ви но, че ка-
ју ћи го сте. Ти ме је зва нич но отво ре на и ово-
го ди шња ви но гра дар ска се зо на у Кра јин ском
ви но гор ју. Ј. Ста но је вић

Нај ве ћи пра зник
ви но гра дар а
Осма ма ни фе ста ци ја „Све ти 
Три фун на Ра јач ким пив ни-
ца ма” отво ре на је слав ском и 
вин ском здра ви цом, а у про-
гра му ко јим се сла ви ло име
за штит ни ка ви на ра и ви но гра-
да ра уче ство ва ли су пе сни ци 
Са ша Ска лу ше вић и Го ран
Вуч ко вић, чла но ви Кра јин ског 
књи жев ног клу ба. Умет нич ком 
про гра му прет хо ди ла је це ре-
мо ни ја ре за ња слав ског ко ла-
ча. У ви но гра ди ма ра јач ких 
до ма ћи на на Све тог Три фу на
оре за ни су пр ви чо ко ти ло зе,
уз бла го слов све ште ни ка за
по че так но ве род не го ди не.

ПРО СЛА ВА СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА У КРА ЈИН СКОМ ВИ НО ГОР ЈУ

У част род не го ди не 
и до брог ви на
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Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра 
Бе ла Цр ква не дав но је од по кра јин ске 
ад ми ни стра ци је до би ло по клон па ке-
те из роб них ре зер ви за 320 пен зи о не-
ра са нај ни жим при ма њи ма. Па ке те са 
пре храм бе ним про из во ди ма до би ли 
су пен зи о не ри из Бе ле Цр кве и окол-
них ме ста.

Удру же ње је не дав но до би ло и но ви 
те ле ви зор, ко ји им је уру чио пред сед ник 
Скуп шти не оп шти не Не над Жи ва но вић.

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра 
Бе ла Цр ква, ко је оку пља ви ше од хи-
ља ду пен зи о не ра, по ред сво јих ре дов-
них ак тив но сти бри не и о дру штве ном 
и кул тур ном жи во ту сво јих чла но ва. 
Ре дов но ор га ни зу ју пра знич на дру же-

ња у сво јим про сто ри ја ма, па ће та ко
за јед но про сла ви ти и Дан же на.

Пре ма ре чи ма пред сед ни це Удру же-
ња, Ан ђе ли је Сто шић, у на ред ном пе-
ри о ду у пла ну су дру же ња и спорт ски
су сре ти са при ја те љи ма из дру гих удру-
же ња Ју жног Ба на та и Вој во ди не, а пла-
ни ран је и из лет у Ра чу Кра гу је вач ку.

– Има мо до бру са рад њу са ло кал ном
са мо у пра вом ко ја нам по ма же око ор га-
ни за ци је из ле та, са Са ве зом пен зи о не ра
Вој во ди не, што нам омо гу ћа ва ре дов но
снаб де ва ње свим по треп шти на ма, а та ко-
ђе и са Фи ли ја лом Вр шац Фон да ПИО око
сла ња на ших чла но ва на ре ха би ли та ци ју
у ба ње Ср би је о тро шку Фон да – ис та кла
је Анђелија Сто шић. Д. Ко раћ

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БЕ ЛА ЦР КВА

По моћ По кра ји не и ло кал не са мо у пра ве

Не ка да шњи ста ре ши на ЈНА 
Ма рин ко Ан тић, ро ђен у 
Пи ро ту, на ста њен на оба-

ли Ду на ва у Зе му ну, уско ро ула-
зи у де се ту де це ни ју жи во та, али 
га љу бав пре ма фо то гра фи ји не 
на пу шта. Где је он, ту је и фо то-
а па рат јер, ка ко ка же, увек има 
не што што вре ди сни ми ти.

Пра ви је мај стор у из ра ди фо то-
гра фи ја, и то у цр но-бе лој тех ни-
ци. Не зна број на пра вље них фо-
то гра фи ја из ло жбе ног фор ма та, а 
ни вре ме про ве де но на њи хо вој 
из ра ди у мрач ним ко мо ра ма ни је 
ни ка да ме рио. Ње го ве фо то гра-
фи је са др же и на род ну му дрост, 
фи ло зо фи ју жи во та, ми са о ност, 
оп ти ми зам и раз дра га ност.

Уче сник је мно гих из ло жби и 
осва јач ви ше од де ве де сет на-
гра да, ди пло ма и по хва ла. Ме ђу 
рет ким је фо то а ма те ри ма ко ји 
има ју зва ње на став ни ка фо то-
гра фи је, а то му је омо гу ћи ло 
да пу тем кур се ва оспо со би бли-
зу хи ља ду фо то а ма те ра. Мно ги 
су над ма ши ли свог учи те ља, на 
шта је он по но сан. За ди ги тал ну 
фо то гра фи ју Ма рин ко ка же:

– То је за и ста ре во лу ци ја у 
фо то гра фи ји, али ја во лим кад 
ра дим фо то гра фи ју да уло жим 
зна ње и труд. Цр но-бе ла сли ка 
увек ће има ти ме сто на не бу фо-
то гра фи је.

Све ове ре зул та те по сти гао 
је у сло бод но вре ме, уз ве ли ко 

раз у ме ва ње по ро ди це, ко јој је
не из мер но при вр жен. Ње гов
стан је ма ла из ло жбе на га ле ри ја
у ко јој има фо то гра фи ја ста рих
и ви ше од пе де сет го ди на. Фо-
то а па ра ти ко ји ма је сни мао ни-
су би ли вр хун ски, али то му ни је
сме та ло да пра ви фо то гра фи је
ви со ког тех нич ког и умет нич-
ког ква ли те та. Уз то, Ма рин ко
во ли и да ску пља фо то а па ра те,
а по себ но се по но си јед ним ко-
ји је та ко ре ћи ње гов вр шњак.

Ма рин ко Ан тић је 1960. био је-
дан од осни ва ча фо то клу ба при
До му ЈНА у Бе о гра ду и остао у ње-
му до га ше ња – 2000. го ди не. Клуб
је био отво ре ног ти па и чи ни ли
су га љу би те љи фо то гра фи је од
осно ва ца до док то ра на у ка. Из у-
зет но до бра са рад ња би ла је са
шко ла ма, сту ден ти ма, рад ним ко-
лек ти ви ма и сва ка ко са при пад ни-
ци ма ЈНА, а клуб је ор га ни зо вао у
про се ку по три из ло жбе го ди шње.
Нај ве ћи део тог огром ног по сла
оба вљао је ал фа и оме га клу ба,
Ма рин ко Ан тић. За хва љу ју ћи ње-
му и ње го вој ан га жо ва но сти, клуб
је то ли ко го ди на оп стао и по сти-
зао за вид не ре зул та те, по себ но

на по пу ла ри за ци ји фо то гра фи је.
Тре ба ис та ћи и Ма рин ко во ан га-
жо ва ње и труд на из да ва њу Фо-
то ал ма на ха клу ба за пе ри од од
1960. до 2000. го ди не.

По ред ак тив но сти у сфе ри
фо то гра фи је, увек је био ак ти-

ван и у „На род ној тех ни ци”, и за
тај труд до био је број на вред на
при зна ња: две пла ке те „Бо рис
Ки дрич”, Пла ке ту гра да Бе о-
гра да, Пла ке ту НТ Ста ри град и
Пла ке ту До ма ЈНА Бе о град.

М. Ра до са вље вић

ЉЕ НИК У ФО ТО ГРА ФИ ЈУ И У ДЕ СЕ ТОЈ ДЕ ЦЕ НИ ЈИМАМАМАМАМАМАМАМАМАМММММММММ РИРИИНКНКНКНКНККНКНКНКНКНККККНККНКНКККНКНКНККНКНКНКККНКККККНККККНККККККККНКНККККНКНКККККНККНКНККККККНКНКНКННННККККККККНККНКНКНКНКНННКНКККНКНКНКНККНННННННКНННННКНННННННННННКО О О О О О ОООО О ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО ООООООООООООООООООООООООООООООООООО ОООООООООООО О О О ОООООООООООО О ООООООООООООООО АНАНАНАНАНАНАНАНАНАНАННННННАНАНАНННАНАНАНАНАНАНАННННАНАНАННАНАНАНАНННННННННАНАНАНАНАНАННАНННННАНАНАНАНАНАНАНННАНННАНАААААНАААНАНАНААНААААНАНАНАНАНААААНАНААНАНАНАНАНАААААНАНААНАААНАНАНАНАНАННАНННННАНАННАНАНННАНАННАННАНАНННАННННАНАНАННАНААНАААААААААААААААААААААААААА ТИТИТИТИТИТИТИТИТИИТИТИИТИТИТИТИТИТИТИТИТИИТИИИТИТИТИИИТИТИИИИИТИИИИТИТИИИИТИТИИТИТИТТТТТИИИИИИТИИИИИИТИИИИТИИИТТИИИИТИТИТИТТИИТИТИТТИТИТИИТИТИТИТТТИТИТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТ ЋЋЋЋЋЋ,ЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋЋ  ЗА ЉУ БЉ

ке о љу ди ма 
е ме ну

Са једне од ранијих свечаности
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пензионерски кутак

БЛА ЦЕ

Др ва на по клон
Пен зи о не ри из Бла ца, сва ко днев ни по се ти о ци пен зи о нер-

ског до ма, не ће ви ше мо ра ти да се бри ну за огрев у сво јим 
про сто ри ја ма. Шум ска сек ци ја у Кур шу мли ји, ко ја по слу је у 
са ста ву Ср би ја шу ма, по кло ни ла је Оп штин ској ор га ни за ци ји 
блач ких пен зи о не ра 12 ку би ка др ва за огрев.

– При јат но смо из не на ђе ни овим по кло ном – ре као је пред-
сед ник пен зи о не ра у овој то плич кој оп шти ни, Де си мир Ђор-
ђе вић, на гла сив ши да је ово за блач ку ор га ни за ци ју зна чај на 
до на ци ја. На и ме, због не до стат ка нов ца би ло је до ве де но у 
пи та ње гре ја ње нај ве ће про сто ри је, где се пен зи о не ри углав-
ном оку пља ју. Ж. Д.

На ста вља ју да по ма жу
Ру ко вод ство Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра ин ва ли да

у Про ку пљу на ста вља да по ма же сво је те шко обо ле ле чла но ве.
– Из на ших скром них сред ста ва, углав ном од чла на ри не, у ја ну-

а ру смо већ ор га ни зо ва ли пр ву од не ко ли ко ово го ди шњих ак ци ја
по се та и пру жа ња по мо ћи обо ле лим чла но ви ма. То је скром на по-

моћ од не ко ли ко сто ти на ди на ра, али на шим пен зи о не ри ма је нај-
ва жни је што их по се ћу је мо јер, ка ко ка жу, та ко зна ју да има оних
ко ји ми сле о њи ма – ка же пред сед ник Ср ба Кан дић.

По ње го вим ре чи ма, ак ци ја ће тра ја ти до кра ја го ди не, а у
пла ну је три де се так по се та нај у гро же ни јим чла но ви ма.

Ова пен зи о нер ска ор га ни за ци ја бро ји око 1.600 чла но ва, а
чла на ри ну пла ћа њих 1.100. Осим посетa, до кра ја го ди не би ће
ор га ни зо ва но 12 из ле та. Про шле го ди не пен зи о не ри, чла но ви
ове ор га ни за ци је, по се ти ли су Ко па о ник, Опле нац, Вр њач ку и
Со ко ба њу, пу то ва ли су на Жуп ску бер бу, на Ро шти љи ја ду у Ле-
сков цу и у још не ка зна ме ни та ме ста у Ср би ји. Ж. Д.

РУ МА

Ста ри у „Зма је вој” шко ли
Ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” не дав но су по се-

ти ли рум ску Основ ну шко лу „Змај Јо ва Јо ва но вић”, да би при-
су ство ва ли при ред би уче ни ка и ма скен ба лу.

Иако су до са да го то во увек ста ри при ма ли де цу у сво јој уста-
но ви, ово га пу та су ма ли ша ни би ли до ма ћи ни. По сле пе сме и
игре, ста на ри ма Ге рон то ло шког цен тра „Срем” при ре ђен је ру-
чак, а до би ли су и по кло не ко је су основ ци са ми из ра ди ли. Д. Р.

БЕ О ГРАД

Нај ста ри ји за нај мла ђе
Под сло га ном „И ми смо би ли бе бе” чла но ви бе о град ских

днев них цен та ра и клу бо ва за ста ри је ор га ни зо ва ли су 14. фе-
бру а ра ху ма ни тар ну ак ци ју „Љу бав ни на пи так за Бе о гра ђа не”,
обе ле жа ва ју ћи та ко пра зник ко ји сла ви љу бав.

На три ло ка ци је, у Кнез-Ми ха и ло вој, Дел та си ти ју и Имо цен тру,
чла ни це Отво ре не ра ди о ни це удру же не кре а тив но сти Рад не је-
ди ни це Днев ни цен три и клу бо ви Установе Геронтолошки центар
Београд из ло жи ле су сво је ру ко тво ри не – „љу бав ни на пи так” и
штри ка не па тоф ни це за бе бе. Ку по ви ном ових про из во да Бе о гра-
ђа ни су се укљу чи ли у ак ци ју за пр ву бе бу ро ђе ну 14. фе бру а ра.

„Љу бав ни на пи так” је до бит ник злат не ди пло ме на из ло жби
на пи та ка по ори ги нал ним ре цеп ту ра ма чла но ва клу бо ва у
окви ру за вр шних све ча но сти 2013. Овај је дин стве ни на пи так
– ли кер од ка фе спра ви ла је чла ни ца клу ба „Сав ски ве нац 3”,
Љи ља на Шће кић.

Циљ ак ци је је про мо ви са ње по ро дич них вред но сти и по ро-
ди це као еле мен тар не за јед ни це и те ме ља сва ког на пред ног
дру штва. У скло пу ма ни фе ста ци је у Цен тру за днев ни бо ра вак
ста ри јих ли ца на Вра ча ру одр жа на је ре ви ја штри ка них и хе-
кла них одев них пред ме та за бе бе ко је су но си ли ма ли ма не-
ке ни, уну ци и пра у ну ци чла но ва клу бо ва. М. М.
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СВР ЉИГ

Здрав стве на три би на
Удру же ње пен зи о не ра „Дер вен” из Свр љи га не дав но је ор-

га ни зо ва ло здрав стве ну три би ну на те му „За што не мам ни 
основ но здра вље у 21. ве ку”. На три би ни, на ко јој је го во ри ла 
прим. др Мир ја на Ба бић Си мић из Бе о гра да, по себ но је би ло 
ре чи о при о ри те ти ма здра ве ис хра не и здра вља уоп ште.

У окви ру здрав стве но-со ци јал не за шти те ово удру же ње је, 
у са рад њи са оп шти ном Свр љиг, кроз за јед нич ки про је кат 
обез бе ди ло и по де ли ло пре храм бе не па ке те сво јим нај си ро-
ма шни јим чла но ви ма. С. Ђ.

КИ КИН ДА

Свет ко ва ли све по ре ду
Удру же ње пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не по све ти ло се, 

по ред очу ва ња дру штве ног стан дар да сво јих чла но ва, и не-
го ва њу на род них оби ча ја. Фор ми ра њем пен зи о нер ског КУД 
„Сун ча на је сен” на гла сак је ста вљен на тра ди ци ју ор га ни зо-
ва њем при клад них ак тив но сти и свет ко ва њем пра зни ка.

Крај про шле и по че так ове го ди не обе ле же ни су про сла ва-
ма у ни зу. Лањ ска је сен је упам ће на по Тре ћој смо три из вор ног 
на род ног ства ра ла штва ста рих са ви ше од 150 чу ва ра ба шти не, 
а оку пи ла их је по но во „Сун ча на је сен”. Про сла ве обе Но ве го-
ди не обо ри ле су ре корд по ду го веч но сти де ко ра ци је за ко ју је 
утро ше но са мо 4.000 ди на ра, за хва љу ју ћи до бро вољ ном ра ду 
три де се так чла но ва и сим па ти зе ра овог КУД-а. Ефек тан де кор 
тра јао је ме сец да на па су у ње го вом при јат ном ам би јен ту ужи-
ва ли и сва ко днев ни по се ти о ци Клу ба за днев ни бо ра вак.

По се бан до га ђај би ла је ово го ди шња про сла ва Са вин да на, 
сла ве Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра. Ме ђу 156 све ча ра и 
го сти ју би ли су и пред став ни ци пен зи о нер ских ор га ни за ци ја из 
Зе му на, Апа ти на и Те ми шва ра. Ку ма сла ве би ла је Је ла Ве лич-
ков, а об ред је слу жио про то је реј Ми лен ко Сан дић. С. З.

КЊА ЖЕ ВАЦ

Отво ре но ср це
за љу бав и ви но

Све ти Три фун, за штит ник пољ ских усе ва и ви но гра да, обе-
ле жен је и ове го ди не у Кња жев цу, као и Дан за љу бље них. Ви-
но гра да ри су об и шли сво је ви но гра де, оре за ли по ко ју ло зу
и за ли ли је ви ном. Иначе, у ис точ ној Ср би ји све тог Три фу на
на зи ва ју и оре зач или за ре зој.

У Кња жев цу се Све ти Три фун обе ле жа ва тра ди ци о нал но, а
не ки га и сла ве. Сла ви ша Ћи рић Пи це ри нац сва ке го ди не са
при ја те љи ма за ри за ло зу и за ли ва је ви ном, а овај пут оку-
пи ло се око 200 ви но гра да ра, уго сти те ља и љу би те ља ви на

да обе ле же свој пра зник. Кња же вац, на по ме ни мо и то, има
ви ше од два де сет ви на ри ја, ко је про из во де раз ли чи те сор-
те ви на.

У окви ру обе ле жа ва ња Да на за љу бље них у кња же вач ком
За ви чај ном му зе ју је одр жа но „Ве че отво ре ног ср ца”. Ова
ма ни фе ста ци ја већ 23 го ди не оку пља раз ли чи те умет ни ке
(ва ја ре, сли ка ре, фо то гра фе), а овог пу та на тра ди ци о нал ној
ли ков ној из ло жби пред ста вље ни су ра до ви 38 умет ни ка из
Ни ша, Бе о гра да и Кња жев ца. О му зи ци је бри нуо бенд „Ре во-
лу ци о на ри”, а оку пи ло се ви ше од 150 љу би те ља сли ка, по-
е зи је, ви на. „Ве че отво ре ног ср ца” је јед но од нај зна чај ни јих
кул тур них де ша ва ња у Кња жев цу.

Ор га ни за то ри ка жу да ће тра ди ци ју чу ва ти и не го ва ти, уз
на ду да ће не ке мла ђе ге не ра ци је пре у зе ти бри гу о одр жа ва-
њу ове ле пе ма ни фе ста ци је. Д. 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

При вред на ко мо ра Ср би је, Ми ни стар ство 
спољ не и уну тра шње тр го ви не и те ле ко му ни ка-
ци ја и днев ни еко ном ски лист „При вред ни пре-
глед” по зва ли су ком па ни је да уче ству ју у де се тој 
ак ци ји „Нај бо ље из Ср би је”.

Под сти ца њем раз во ја ја ких брен до ва уна пре-
ђу је се кон ку рент ност до ма ће при вре де, по ве-
ћа ва пре по зна тљи вост ро бе са озна ком „ma de in 
Ser bia” и олак ша ва про дор на ших ком па ни ја на 
ме ђу на род но тр жи ште.

При зна ње „Нај бо ље из Ср би је” ово га пу та се 
до де љу је у 25 ка те го ри ја: про гла ша ва ју се 23 по-

бед ни ка за 2013. го ди ну и два де це ниј ска – за
нај бо љи роб ни и кор по ра тив ни бренд у про-
те клих де сет го ди на. У ак ци ји мо гу да уче ству-
ју сва пред у зе ћа ко ја по слу ју у Ре пу бли ци Ср-
би ји, кон ку ри шу ћи за при зна ње у од ре ђе ним
ка те го ри ја ма, за ви сно од сво је де лат но сти, по-
ре кла пред у зе ћа и брен да.

По бед ни ци у ак ци ји „Нај бо ље из Ср би је
2013” би ће про гла ше ни у апри лу, а ла у ре а ти
до би ја ју пра во да ко ри сте знак ак ци је као сим-
бол ква ли те та и по ве ре ња по тро ша ча и по-
слов них парт не ра. Ј. О.

Бо га та си ро ви на ма, али без ка пи та ла
Бо гат ство др жа ве си ро ви-

на ма из ме ђу два ра та би ло 
је то ли ко да је у то вре ме по-
сто ја ла нео гра ни че на мо гућ-
ност за раз вој ин ду стри је. 
Го то во да ни је би ло ру де ко је 
ни је би ло у Ју го сла ви ји, па је 
рет ко ко ја зе мља у Евро пи 
оно га вре ме на има ла та ко 
ра зно вр сно руд но бла го. Кра-
ље ви на СХС је би ла нај бо га-
ти ја др жа ва же ле зном ру дом 
у Евро пи, и јед на од нај бо га-
ти јих у све ту. По бо гат ству 
на ла зи шта ба кар не ру де 
Кра ље ви на СХС се на ла зи ла 
на пр вом ме сту у Евро пи. Ју-
го сла ви ја је за у зи ма ла пр во 
ме сто у Евро пи у про из вод њи 
олов не кон цен три са не ру де, 

а дру го ме сту у про из вод њи 
цин ка не ру де. Са сво јим бок-
си том омо гу ћа ва ла је сед ми 
део свет ске про из вод ње алу-
ми ни ју ма. Ре зер ве угља ра чу-

на ле су се на 2.331 ми ли он то-
на, а во де не сна ге при ни ском
во до ста ју на пре ко 3.500 ми-
ли о на КС. Је ди но су у Евро пи
Фран цу ска и Ита ли ја би ле

ис пред Ју го сла ви је у по гле ду 
бо гат ства во де них сна га.

Је ди но што је Кра ље ви ни
не до ста ја ло био је – ка пи тал.
Ка пи тал за отва ра ње руд ни ка
и хи дро е лек тра на, ка пи тал за
из град њу пу те ва и пру га, ка пи-
тал за уте ме ље ње ин ду стриј-
ских по го на и пре ра ђи вач ких 
твор ни ца, ка пи тал за елек-
трич ну и те ле фон ску мре жу.
Ка пи тал је мо гао да до ђе из до-
ма ћих или стра них из во ра. Али,
ни је дан од тих из во ра у пр вих 
де се так го ди на жи во та Кра ље-
ви не (1918–1929) упра вљач ка
ели та ни је ис ко ри сти ла.

(С. Ан то нић, Мо дер ни за-
ци ја у Ср би ји: три не до вр-
ше на та ла са…)

Де се та ак ци ја „Нај бо ље из Ср би је”

Удру же ње пен зи о не-
ра бе о град ске оп шти не 
Па ли лу ла одр жа ва тра-
ди ци ју да сва ке го ди не 
ор га ни зо ва но по се ти 
ме ђу на род ну ма ни фе-
ста ци ју Сла ни ни ја да у 
Ка ча ре ву. Увек се ја ви 
ве ли ки број на ших чла-
но ва ко ји же ле да пу ту ју 
на овај до га ђај, па иако 
се Сла ни ни ја да одр жа ва 
у дру гој по ло ви ни фе бру а ра, на ши пен зи о не-
ри се ин те ре су ју и при ја вљу ју већ у де цем бру.
Ову ма ни фе ста ци ју у нај ве ћем бро ју и по се ћу-
ју упра во пен зи о не ри јер же ле да ма ло иза ђу
из ку ће, али и да ку пе не што од тих спе ци ја ли-
те та за де цу и уну ке. Ме ђу тим, це не су пре ви-

со ке, ка ко у Ха ли, где је
нај ви ше из ла га ча, та ко
и под ша тром. Мо жда
је то због ску пог за ку па
те зги, али це не су то ли-
ко ви со ке као да же ле
да се за три да на обо-
га те и да не ра де ни шта
це лу го ди ну.

За оне пен зи о не ре
ко ји не зна ју, у Ка ча ре-
ву по сто ји Гранд са ла са

три ста ме ста, ко ја је вр ло до бро ор га ни зо ва на.
Ми из удру же ња Па ли лу ла се ту ви ди мо и ле-
по дру жи мо са ко ле га ма из це ле Ср би је. Це не
су при стој не, ре сто ран има по ну ду за сва чи ји
џеп, а и му зи ка је до бра. Ј. Дра го вић

Па ли лу ла, Бе о град

Тра ди ци ја се на ста вља

ј
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?И. Ду двар ски, Ки кин да: Мој отац је пре ми нуо 19. де цем бра
2013. као про фе сор у пен зи ји. Да ли мо ја мај ка као но си лац
по греб них тро шко ва има пра ва (и под ко јим усло ви ма) на

на док на ду ште те? На сај ту За во да за со ци јал но оси гу ра ње про-
на шла сам ин фор ма ци ју да се на кна да тро шко ва ис пла ћу је у
ви си ни јед не и по ме сеч не пен зи је, што се не по кла па са по да-
ци ма ко је сам на шла на Ва шем сај ту. Да ли мо ја мај ка има пра во
на обе на док на де и на ко ји на чин то мо же да оства ри.

На кна да за по греб не тро шко ве

Од го вор: С об зи ром на то да
је Ваш отац био ко ри сник пен зи-
је, ли це ко је је сно си ло тро шко-
ве са хра не има пра во да оства-
ри нов ча ну на кна ду за по греб не
тро шко ве од Фон да ПИО, у ви си-
ни јед не и по про сеч не пен зи је у
Фон ду у прет ход ном квар та лу у
од но су на дан смр ти ко ри сни ка.
Ова вр ста на кна де је про пи са на
као пра во из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња и мо же се
оства ри ти са мо код ове уста но-

ве, а ин фор ма ци ја ко ју сте ви де-
ли на сај ту За во да за со ци јал но
оси гу ра ње је оба ве ште ње о то-
ме ко ја пра ва мо же те оства ри ти
пре ко Фон да ПИО, као јед не од
уста но ва со ци јал ног оси гу ра ња.
То не зна чи да мо же те оства ри ти
на кна ду за по греб не тро шко ве и
пре ко Фон да ПИО и пре ко За во-
да за со ци јал но оси гу ра ње јер
ова ква вр ста на кна де не по сто ји
пре ма про пи си ма За во да за со-
ци јал но оси гу ра ње.

?М. Ста мен ко вић, Гор ње По ље: Пен зи о нерка сам са ин ва-
ли ди те том од 70 од сто, а у раз го во ру са же на ма на кли ни-
ци на ко јој сам се ле чи ла чу ла сам да су не ке од њих до би-

ја ле нов ча ну на док на ду због то га што су им из ва ђе ни ор га ни.
Имам нај ни жу ин ва лид ску пен зи ју, 12.650 дин., у де цем бру
2011. го ди не опе ри са на сам од кар ци но ма уте ру са, по сле то-
га сам ишла на зрач ну и хе мо те ра пи ју. Од тог да на до да нас
ни сам до би ла ни ка кву на док на ду. Да ли је тач но да се до би ја
но вац? Имам 42 го ди не, би ла сам на 25 зрач них по вр шин ских
те ра пи ја, три ду бин ске и три хе мо те ра пи је. Уко ли ко имам би-
ло ка ква пра ва, мо гу вам до ста ви ти по треб ну до ку мен та ци ју.?Ј. Ша ре нац, Ин ђи ја: Мо ја мај ка има 35 го ди на и 4 ме се ца

рад ног ста жа и 59 го ди на жи во та. У Бо сни и Хер це го ви ни
је оства ри ла 19 го ди на ста жа, а у Ср би ји 16 го ди на и 4 ме-?

се ца. Бу ду ћи да у Ср би ји има 15 го ди на ста жа, да ли на осно ву
тог ста жа има пра во на ми ни мал ну пен зи ју у Ср би ји, плус пен-
зи ју из БиХ? Ка ко се оства ру је пра во на ми ни мал ну пен зи ју у
Ср би ји у ње ном слу ча ју?

Ко има пра во на те ле сно оште ће ње

Пен зи ја из Ср би је и из БиХ

Од го вор: Нов ча ну на кна-
ду за те ле сно оште ће ње мо же
оства ри ти са мо оси гу ра ник
код ко га је до шло до гу бит ка,
од но сно оште ће ња по је ди них
ор га на или де ло ва те ла као по-
сле ди ца по вре де на ра ду или
про фе си о нал не бо ле сти. Зна-
чи, ако је реч о бо ле сти ван
рад ног од но са, а по го то во ако
је до оште ће ња до шло у то ку
ко ри шће ња пен зи је, ни су ис-
пу ње ни усло ви за при зна ва ње
пра ва на нов ча ну на кна ду за
те ле сно оште ће ње. Пра во на

нов ча ну на кна ду за те ле сно
оште ће ње по осно ву бо ле сти
ван ра да по сто ја ло је по про-
пи си ма до 31. 12. 1996. го ди не,
а на кон то га је ова вр ста на-
кна де пред ви ђе на са мо ако је
до те ле сног оште ће ња до шло
због по вре де на ра ду или про-
фе си о нал не бо ле сти. Ме ђу тим,
Ва ма се сва ка ко мо же утвр ди ти
про це нат те ле сног оште ће ња, а
у за ви сно сти од про цен та те ле-
сног оште ће ња мо же те оства-
ри ти не ке по вла сти це у слу ча ју
уво за и ре ги стра ци је во зи ла.

Од го вор: Да би же на оства ри-
ла пра во на ста ро сну пен зи ју у 
Ср би ји у 2014. го ди ни по треб но 
је да има на вр ше них 60 го ди на 
жи во та и нај ма ње 15 го ди на ста-
жа оси гу ра ња или 53 го ди не и 
8 ме се ци жи во та и нај ма ње 35 
го ди на и 8 ме се ци ста жа оси гу-
ра ња. Пре ма по да ци ма ко је на-

во ди те, а има ју ћи у ви ду ва же ће 
про пи се у Ср би ји, Ва ша мај ка 
ис пу ња ва услов за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју по на-
вр ше њу 60 го ди на жи во та. Ка да 
на вр ши по треб не го ди не жи во-
та, Ва ша мај ка тре ба да под не се 
зах тев за пен зи о ни са ње над ле-
жној фи ли ја ли Фон да ПИО.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

По ро дич на пен зи ја за удо ву

?Д. Цо њић: Ро ђе на сам 11. 11. 1964. го ди не. Муж ми је умро
2006. го ди не. Син (1991. год.) је оства рио по ро дич ну пен-
зи ју и за вр ша ва сту ди је ове го ди не. За ни ма ме да ли ја

имам пра во да на сле дим по ро дич ну пен зи ју на кон што син за-
вр ши сту ди је и ка да бих оства ри ла то пра во?

Од го вор: Пре ма на шем За-
ко ну о ПИО, да би удо ва мо гла 
да оства ри пра во на по ро дич ну 
пен зи ју, по треб но је да је у мо-
мен ту смр ти су пру га или у мо-
мен ту пре стан ка пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју де те ту има ла 
на вр ше них нај ма ње 45 го ди на 
жи во та. С об зи ром на то да на-
во ди те да Ваш син још при ма 
по ро дич ну пен зи ју, то зна чи да 
Ви ис пу ња ва те услов за оства-
ри ва ње пра ва на по ро дич ну 
пен зи ју јер ће те има ти на вр ше-

них 45 го ди на (и ви ше) у мо мен-
ту ка да ње му пре ста не пра во на 
пен зи ју. Пен зи ју ће те мо ћи да 
при ма те по на вр ше њу го ди на 
жи во та ко је су про пи са не ва-
же ћим за ко ном, од но сно ка да 
бу де те има ли 53 го ди не жи во-
та. Та бе лар ни пре глед усло ва 
за оства ри ва ње пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју у на ред ном 
пе ри о ду, а пре ма са да ва же ћим 
про пи си ма, мо же те по гле да-
ти на на шем сај ту www.pio.rs, у 
одељ ку „Оства ри ва ње пра ва”.

?В. Дра гу ти но вић, Вр бо вац: У Аустри ји имам 150 ме се ци 
ра да, а у Ср би ји је дан ме сец. Имам 66 го ди на. Да ли имам 
пра во на аустриј ску пен зи ју и ко ме да се обра тим?

Зах тев за аустриј ску пен зи ју

Од го вор: Из ме ђу Ср би је и 
Аустри је по сто ји Спо ра зум о со-
ци јал ном оси гу ра њу, што зна чи 
да Ви мо же те под не ти зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на аустриј ску 
пен зи ју пре ко Фон да ПИО Ср би-
је, ко ји ће Ваш зах тев про сле ди ти 
над ле жном аустриј ском ор га ну. 
На кон спр о ве де ног по ступ ка, 
аустриј ски ор ган ће од го во ри ти 
на Ваш зах тев и Ви ће те до би ти 
ре ше ње на кућ ну адре су.

Зах тев мо же те под не ти над-
ле жној фи ли ја ли ПИО у ме сту 
где жи ви те, а он ће би ти про-

сле ђен Ди рек ци ји Фон да у Бе-
о гра ду, као над ле жној за по сту-
па ње по ме ђу на род ним уго во-
ри ма, или зах тев мо же те и са ми 
ди рект но упу ти ти на адре су РФ 
ПИО, Ди рек ци ја, Др Алек сан дра 
Ко сти ћа 9, 11000 Бе о град. Зах-
тев се под но си на про пи са ном 
обра сцу ко ји се до би ја у фи ли-
ја ли, а мо же се од штам па ти и 
са на шег сај та www.pio.rs. Спи-
сак до ку мен та ци је се на ла зи 
на са мом обра сцу зах те ва и на 
на шем сај ту у одељ ку „Ме ђу на-
род ни уго во ри”.
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СКАНДИНАВКА

Мо лим за реч
Пен зи о не ри су све из др жљи ви ји. По ред сво је де-

це, из др жа ва ју и уну ке.
Астро ном ски ра чу ни за стру ју. Да ли нам сти жу из 

ЕПС-а или из оп сер ва то ри је?
Ама, са ста ви ћу ја крај с кра јем. Али, ни ка ко да до-

ђем на по че так.
Ле кар ми је за бра нио сла но, слат ко, ма сно, љу то... Сад 

це лу пен зи ју мо гу да ста вљам на стра ну.
Иза сва ког успе шног му шкар ца сто ји пет, шест 

управ них од бо ра.
Ма сов но се по ве ћа ва ју уста, гру ди... Има ли и не ки си-

ли кон чић за по ве ћа ва ње пен зи је?
Ни ком не мој те ре ћи да сте је ли три пу та днев но. 

Око ли на не пра шта ту ђе успе хе.
Де јан Па та ко вић

До ско ци
Ни је ме не ср це от ку ца ло. Ком ши је су би ле мно го 

бр же.
Сло бо да го во ра ва жи са мо за оне ко ји има ју шта да 

ка жу.
За раз ли ку од бок са, у по ли ти ци је све до зво ље но.
Кад би сва ко бри нуо сво ју бри гу, жи ве ли би смо без 

бри га.
Сре ћа пра ти хра бре. За то је и не ма код нас.
Тра же ћи дла ку у ја је ту, на ле те ли смо на му ћак.
Ми не ке про бле ме ни у укр ште ним ре чи ма не мо-

же мо да ре ши мо.
Про бу ђе ни део на ро да пра ви нам про бле ме. Тра жи да 

је де.
Те шко је Ср бе до зва ти па ме ти. Ра су та је по све ту.
Ви део сам срећ не Ср бе. На ра зним кон ти нен ти ма.

Ра де Ђер го вић

Мат у два по те за

Ша хов ски про блем

Ре ше ње из про шлог бро ја:
Дх1!
Вар ке: 1.Да2?-Сф7!, 

Дб1?-Сф5! 1.Де5?-Сг8!
Бор ба да ме и ска ка ча у 

из нуд ни ци са нео че ки ва-
ним пр вим по те зом.

Ев ге ниј Бог да нов
„По гра нич кик на

Ти хом оке а ну”, 1973.

Ре ше ње про бле ма
у сле де ћем бро ју.

М
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ов

ић
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Да ли сте зна ли ...

у – да је 1894. Ју жна Аустра ли ја же на ма да ла пра во да бу ду 

– да је Си ри ма во Бан да ра на и ке, 

 би ра не у пар ла мент, што је чи ни пр вом др жа вом у све ту ко ја 

ле ген дар на по ли ти чар ка Шри Лан-

јје то учи ни ла?

ке, би ла пр ва пред сед ни ца вла де на 

– да је Швај цар ска на фе де рал ном ни воу пра во гла са за же-

све ту? Она је 20. ју ла 1960. по ста ла 

не уве ла 1971. го ди не (по след ња у Евро пи), с тим што је кан-

пр ва же на пре ми јер на све ту, шест 

тон Апен цел Ине ро ден же на ма то пра во дао тек 1990? 

го ди на пре Ин ди ре Ган ди у Ин ди ји. 

ТТо ком че тр де се так го ди на сво је по-

ли тич ке ка ри је ре три пу та је би ла на 

че лу вла де Шри Лан ке, а ши ром све та је по ста ла по зна та као 

јје дан од во ђа По кре та не свр ста них.

 – да је Но ви Зе ланд био пр ва 
са мо стал на др жа ва ко ја је же на-

 ма да ла пу но пра во гла са, и то још 
 1893. го ди не? У Евро пи је то пр ва 

– да су си фра жет ски 

– да су же не у Ср би ји, у окви-

– да је пр ва и је ди на же на пред сед ни ца вла де не са мо у 

по крет чи ни ле же не ко је 

ру та да шње Ју го сла ви је, пра во 

 не ка да шњој Ју го сла ви ји, не го и у це лој исто ри ји со ци ја ли зма 

су се бо ри ле и из бо ри-

 гла са до би ле 11. ав гу ста 1945? 

у 20. ве ку, би ла Мил ка Пла нинц? Она је на че лу Са ве зног из-

ле за пра во гла са же на? 

Мо гле су да гла са ју већ сле де-

вр шног ве ћа СФРЈ би ла од 1982. до 1986. го ди не и тај пе ри од 

По крет је на стао у дру-

ће го ди не на пр вим скуп штин-

је по знат по оштрим ме ра ма штед ње (во жња ауто мо би ла поје по знат по оштрим ме ра ма штед ње (во жња ауто мо би ла по 

гој по ло ви ни 19. ве ка, а 
пр ви ре зул та ти оства ре-
ни су по чет ком 20. ве ка, ка да су же не у не ко ли ци ни др жа ва 
оства ри ле ово по ли тич ко пра во. Ипак, пра ви крај ове бор бе 
усле дио је тек на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та.

 ским из бо ри ма у Ср би ји по сле 

си сте му пар-не пар, бо но ви за бен зин итд.).

Дру гог свет ског ра та – на из-
бо ри ма за Уста во твор ну скуп-

учи ни ла Швед ска, где су на ло-
 кал ним из бо ри ма же не мо гле да 
 гла са ју још од 1862, а оп ште пра во 

гла са су до биле 1909. го ди не.

шти ну НРС.

Ле ко ви те (љу бав не) ми сли
Жен ско ср це је као сат. Уко ли ко ни сте са њим па жљи ви, то

ће вас ску по ста ја ти.

За јед нич ки на сту па мо. Ја играм ка ко же на сви ра.

Пру жио сам јој прст, а она ми од мах ста ви ла бур му.

Же на ми не зна гра ма ти ку. Ни ка ко на ку по ви ну ску пих ха љи на
да ста ви тач ку.

За хва љу јем ТВ се ри ја ма из Тур ске. Ка ко бих друк чи је мо-
гао да про ве дем вре ме с дру штвом у ка фа ни.

Ту де вој ку „чи там као књи гу”. Зна чи, сла бо.

Љу бав је као цвет. Ако се не за ли ва не жно шћу, про па да.
Ду шан Стар че вић

Ми сли
Пао ми ка мен са ср ца, још да се осло бо дим оног из бу бре-

га.

Уме сто до по бе де, сти го смо у по бе де.

Не ко има пет пла та, а не ко ни јед ну. У про се ку – со лид но.

Не тра жи ђа во ла, до ћи ће он и сам.

Не кад се го во ри ло у ли це, сад го во ре ули це.

Исти на је у ви ну. За то код нас има ма ло ви но гра да.

Ко је из гу био образ, из гу би ће и до каз.

Ка ко до сто те без сра мо те?!
Лак ше је на пу ни ти пра зан џеп, не го пра зну ду шу.

Сте во Бзди лик
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