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Ге не рал не оце не ка да је реч о не ком на ро дуГГна чел но тре ба из бе га ва ти јер су нај че шће пре-ГГтен ци о зне, по вр шне и не пра вед не. Па, ипак, иГГ
на уч ни ци се сла жу да по сто ји оно што зо ве мо мен-
та ли тет, од но сно осо би не ко је су „ко лек тив ни је”,
при сут ни је у не кој сре ди ни од дру гих. И ми на овим
про сто ри ма има мо низ та квих за јед нич ких од ли ка
а јед на од „од лич ни јих” је да смо без ма ло сви струч-
ња ци оп ште прак се. Раз у ме мо се у све и о све му
има мо ком пе тент но ми шље ње – од фуд ба ла до ме-
ђу на род не по ли ти ке. А кад је већ та ко, не ма раз ло-
га да се да ље тру ди мо, да учи мо, раз ви ја мо се, на-
пре ду је мо. „Про ва ли ли” смо свет ске тај не и за ве ре,
са мо има мо про бле ма да ор га ни зу је мо соп стве ни
жи вот, сви зна мо шта и ка ко тре ба да се ура ди али
нам не што баш и не цве та. И то је наш усуд. То што
не мо же мо да се пра вил но ори јен ти ше мо и од ре-
ди мо сво ју ме ру и ме сто, узрок је ве ли ких за блу да и
не сре ћа, лич них и ко лек тив них.

Ср би ја је сте зе мља па мет них љу ди, али и зе-
мља у ко јој се зна ње не це ни до вољ но. По по да-
ци ма од пре не ко ли ко ме се ци, ово је исто вре ме-
но зе мља у ко јој ми ли он и три ста хи ља да љу ди

не ма за вр ше ну основ ну шко лу, а чак 50 од сто
од ра слих не уме са мо стал но да по пу ни фор му-
лар или на пи ше мол бу, од но сно ни је у ста њу да
се ко ри сти азбу ком од 30 сло ва на на чин ко ји је
при ме рен са вре ме ном жи во ту. А са све га 6,5 од-
сто фа кул тет ски обра зо ва них гра ђа на на дну смо
ле стви це у Евро пи, али и у ре ги о ну. Чак ни на ши
уче ни ци, осим оних нај та лен то ва ни јих, не мо гу
да се но се са сво јим вр шња ци ма у све ту.

Наш на род је про шао кроз мно го му ка прет-
ход них де це ни ја и ра зу мљи во је што же ли да му
бу де бо ље, али тре ба ра ди ти на то ме. Ни ка кав
циљ се не мо же по сти ћи ако се чо век не тру ди.
Ма ње спа ва ња, ма ње се ри ја, ма ње из ла за ка, а
ви ше ра да на се би и уче ња. Он да нам не ће би ти
крив ко ле га ко ји има ве ћу пла ту јер зна да ура ди
по сао ко ји ми не уме мо. Оче ку је мо да се све око
нас про ме ни а са мо ми да оста не мо не из ме ње ни.
Ако хо ће мо да се из ба ви мо, тре ба да при зна мо
се би да не што не зна мо, да учи мо и – да се ме ња-
мо. Та да ће мо као на род ви ше по што ва ти се бе па
ће нас ви ше по што ва ти и дру ги.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Ср би се и у 21. ве ку „др же” сво је је ди не не пре-
ки ну те тра ди ци је, пре но се је с ко ле на на ко ле-
но, са оца на си на. По оби ча ји ма се она ни да нас
мно го не раз ли ку је од пре ђа шњих вре ме на, а као
вер ни ке их из два ја од дру гих хри шћа на. Реч је о
кр сној сла ви ко ја, ка ко се ту ма чи, у свом ко ре ну
чак не ма ни чег хри шћан ског јер да ти ра из вре-
ме на ка да смо би ли мно го бо жач ки на род. Бу ду ћи
да смо у су сре ту с но вом ве ром оста ли ве за ни за
до та да шње идо ле ко јих смо се те шко од ри ца ли,
ве ру је се да је све ти Са ва па ган ске бо го ве за ме-
нио ве ли ким све ти те љи ма хри шћан ске цр кве.

Сла ва се у свим до ма ћин стви ма при пре ма да-
ни ма. У по је ди ним кра је ви ма гост се са мо јед не
го ди не зо ве на пра зник, а сва ке сле де ће и сам зна

да тре ба да до ђе. Ве ћи ном, ипак, до ма ћи ни оба-
ве шта ва ју сво је при ја те ље и род би ну сва ке го ди-
не. И са да су на слав ској тр пе зи оба ве зни све ћа,
ко лач и жи то. Све ћа го ри цео дан сла ве, а ко лач
и жи то се на тај пра зник но се у цр кву на осве шта-
ва ње. У не ке ку ће, пак, до ла зи све ште ник да осве-
шта жи то и пре се че слав ски ко лач. Оби чај је да
ка да он из ре же ко лач и пре ли је га ви ном, сви уку-
ћа ни уче ству ју у окре та њу слав ског ко ла ча. Ка ко
ко ји гост пре ла зи кућ ни праг, та ко се по слу жу је
слав ским жи том. На по слу жав ни ку га при но си
до ма ћи ца, ћер ка или уну ка.

Уко ли ко сла ва па да то ком по ста, или у сре ду и
пе так, као што је Све ти Ни ко ла увек то ком бо жић-
ног по ста, тај дан се оба ве зно не је де ни шта мр сно,

без об зи ра на то да ли по-
ро ди ца по сти. Сам из бор 
хра не за ви си од до ма-
ћи це, али го то во у свим 
ку ћа ма се слу же сит ни 
ко ла чи, ко ји су за то и до-
би ли на зив слав ски.

Да нас је кр сна сла ва 
пре ра сла и у ско ро је ди-
ну мо гућ ност да се при-
ја те љи и род би на ма кар 
јед ном го ди шње ви де и, 
уз слав ску го збу, дру же, 
те је та ко овај је дин ствен 
вер ски пра зник, по ред 
ду хов ног, по при мио и 
не ки дру ги ка рак тер ко-
ји су усло ви ла но ва вре-
ме на. Ј. Оцић

Само српски обичај
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Му шкар ци ко ји до кра ја ове
го ди не ис пу не не ки од усло ва
за пен зи о ни са ње, зах те ве
тре ба да пре да ју до
по след њег де цем бар ског
да на; за же не про ме не
по чи њу од 2013. го ди не

Пр вог да на ове го ди не на сна гу је
сту пио из ме њен и до пу њен За кон о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра-

њу ко јим се усло ви за од ла зак у пен зи ју по-
о штра ва ју, али не од јед ном, већ сук це сив-
но из го ди не у го ди ну. 

Ка да је реч о ста ро сној пен зи ји пре ма го-
ди на ма жи во та, му шкар ци на њу сти чу пра-
во са на вр ше них 65 го ди на и нај ма ње 15
го ди на ста жа, а же не са 60 го ди на ста ро сти
и нај ма ње 15 го ди на ста жа. Ме ђу тим, му-
шкар ци ко ји има ју пун рад ни стаж, зна чи 40
од ра ђе них го ди на, од ја ну а ра 2012. у пен-
зи ју ће од ла зи ти ста ри ји за че ти ри ме се ца
– зна чи, уз че ти ри де це ни је рад ног ста жа
мо ра ће да има ју нај ма ње 53 го ди не и осам
ме се ци жи во та. То се пре све га од но си на
оне са бе не фи ци ра ним рад ним ста жом, на-
ро чи то на осо бе ко је су ра ди ле на по сло ви-
ма где се стаж уве ћа вао по шест ме се ци за
го ди ну ефек тив ног ра да. Са сва ком сле де-
ћом ка лен дар ском го ди ном гра ни ца за од-
ла зак у пен зи ју за му шкар це ће се по ме ра ти
нај пре за по че ти ри ме се ца (до 2019. год.), а
за тим по шест, све до 2023. го ди не ка да ће,
уко ли ко има ју пу них 40 го ди на рад ног ста-
жа, ста ро сна гра ни ца за од ла зак у пен зи ју
би ти 58 го ди на жи во та. За то они ко ји ове
го ди не има ју 53 го ди не и че ти ри ме се ца
жи во та и стаж од че ти ри де це ни је не тре ба
да че ка ју, већ да нај ка сни је до по след њег
да на де цем бра пре да ју зах тев за од ла зак у
пен зи ју јер ће до го ди не мо ра ти да че ка ју да
на пу не 53 го ди не и осам ме се ци жи во та.

Же не ко је у 2012. пу не 60 го ди на жи во та
за од ла зак у пен зи ју тре ба да има ју нај ма-
ње 15 го ди на ста жа, док оне ко је има ју пун
стаж, зна чи 35 од ра ђе них го ди на, мо ра-
ју да има ју нај ма ње 53 го ди не жи во те. Од
2013, ме ђу тим, за при пад ни це „сла би јег” 
по ла по о штра ва ју се сви усло ви: по тре бан
рад ни стаж по ве ћа ва ће се сва ке го ди не за
по че ти ри ме се ца, док 2021. не до стиг не
38 го ди на ста жа за пен зи о ни са ње (уме сто
са да шњих 35). По ди за ће се и ста ро сна гра-
ни ца, па ће же не ко је има ју пун рад ни стаж
2023. го ди не мо ра ти да има ју и нај ма ње 58
го ди на жи во та (уме сто 53 ко ли ко је са да
до ња гра ни ца). Зна чи, још сле де ће, 2012.
го ди не же на ма ће за пен зи о ни са ње би ти

по треб не 53 го ди не жи во та и 35 го ди на
рад ног ста жа.

Ме ња ју се усло ви и за по ли циј ске слу-
жбе ни ке, при пад ни ке БИА, ВБА и ВОА, за-
по сле не у Ми ни стар ству спољ них по сло ва,
у Упра ви за из вр ше ње кри вич них санк ци ја,
по ре ској по ли ци ји, про фе си о нал ним вој-
ним ли ци ма. 

Сви они ће 1. ја ну а ра 2012. у пен зи ју мо ћи
да иду нај ра ни је са 53 го ди не и че ти ри ме се-
ца жи во та и 20 го ди на и осам ме се ци ста жа.
Услов је да су нај ма ње 10 го ди на и осам ме-
се ци ефек тив но про ве ли на рад ним ме сти ма
где се стаж ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

Ста ро сна гра ни ца и да ље ће мо ћи да се
сни жа ва нај ви ше до 50. го ди не жи во та за
све оне оси гу ра ни ке ко ји ра де на по сло ви-
ма на ко ји ма је сте пен уве ћа ња 12/18, зна чи
за оне ко ји за од ра ђе ну го ди ну има ју го ди ну
и по ста жа, као што су ру да ри, на при мер.

Гра ни ца за од ла зак у пен зи ју ће се по ди за-
ти по сте пе но све до 2023. го ди не, по сле че га,
пре ма ва же ћим про пи си ма, ви ше не би тре-
ба ло да бу де но вих усло ва за пен зи о ни са ње.

У Фон ду ПИО се про сеч но го ди шње ура ди
око 100.000 но вих ре ше ња за оства ри ва ње
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња. Поновимо још једном, да би му шкар ци
оства ри ли пен зи ју по ово го ди шњим про-
пи си ма, уко ли ко ис пу ња ва ју не ки од усло-
ва, мо ра ју да пре да ју зах тев нај ка сни је до
31. де цем бра. У про тив ном, ако за ка сне,
већ од 1. ја ну а ра мо ра ће да са че ка ју че ти ри
ме се ца, док на пу не 53 го ди не и осам ме се-
ци жи во та.

Под се ти мо још јед ном, при ли ком до но-
ше ња ре ше ња о пен зи о ни са њу при зна је
се са мо стаж за ко ји су пла ће ни до при но си.
Зах тев за пен зи ју се пре да је по пре стан ку
оси гу ра ња, али мо же и два ме се ца ра ни је
(уз пру жа ње до ка за да ће рад ни од нос пре-
ста ти), на кон че га је за кон ски рок за до но-
ше ње ре ше ња два ме се ца.

Уко ли ко не ко ис пу ња ва ми ни мум усло ва
за пен зи ју, а ни су му упла ће ни до при но си
за уку пан стаж, до би ће при вре ме но ре ше-
ње, док ће ко на чан об ра чун пен зи је до би ти
ка да се пла те сви до при но си. Уко ли ко по-
сло да вац, из би ло ког раз ло га, ни је у при ли-
ци да пла ти за о ста ле до при но се, онај ко је
под нео зах тев за пен зи ју мо же то да учи ни
сам. Оси гу ра ни ку са мо стал них де лат но сти
ко ји ни је пла тио све до при но се, пен зи ја се
ума њу је за тре ћи ну док не из ми ри ду го ва-
ња. Исто ва жи и за по љо при вред ни ке и оне
ко ји са ми пла ћа ју до при но се (по чла ну 15).

Уко ли ко се оства ри пра во на две или ви-
ше пен зи ја, мо же се ко ри сти ти са мо јед на, и
то по соп стве ном из бо ру.

Онај ко је оти шао у ста ро сну пен зи ју, мо же
по сле пре ки да оси гу ра ња по но во да се за-
по сли или да оба вља са мо стал ну де лат ност
и при ма пен зи ју, из у зев ка да се за по сли у
ино стран ству (укљу чу ју ћи и бив ше ју го сло-
вен ске ре пу бли ке), уко ли ко ме ђу на род ним
уго во ром ни је дру га чи је од ре ђе но. Ако се
ста ро сни пен зи о нер по но во за по сли или
оба вља са мо стал ну де лат ност ду же од го ди-
ну да на, има пра во на но ви об ра чун пен зи је.

В. Ана ста си је вић

ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ У 2012. ГО ДИ НИ – СТА РО СНА ПЕН ЗИ ЈА

Шта се и за ко га ме ња
УСЛО ВИ ЗА СТА РО СНУ ПЕН ЗИ ЈУ

Оси гу ра ник − МУ ШКА РАЦ Оси гу ра ник − ЖЕ НА

Година
одласка

у пензију

Услови Година 
одласка 

у пензију

Услови

Године 
живота

Потребан стаж
осигурања

Године
живота

Најмањи стаж 
осигурања

тачка 1 2011. 65 15 2011. 60 15

тачка 2

2011. 53г 4м 40 2011. 53г 35г 
2012. 53г 8м 40 2012. 53г 35г 
2013. 54г 40 2013. 53г 4м 35г 4м
2014. 54г 4м 40 2014. 53г 8м 35г 8м
2015. 54г 8м 40 2015. 54г 36г 
2016. 55г 40 2016. 54г 6м 36г 4м
2017. 55г 4м 40 2017. 55г 36г 8м
2018. 55г 8м 40 2018. 55г 6м 37г 
2019. 56г 40 2019. 56г 37г 4м
2020. 56г 6м 40 2020. 56г 6м 37г 8м
2021. 57г 40 2021. 57г 38г
2022. 57г 6м 40 2022. 57г 6м 38г
2023. 58г 40 2023. 58 38г

тачка 3 45 година стажа осигурања
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Укуп ни при хо ди
и при ма ња Фон да
за на ред ну го ди ну
пла ни ра ни су у уз но су 
од 567,64 ми ли јар де
ди на ра и ве ћи су за 
13,01 од сто у од но су на 
ре ба ланс пла на
за 2011.

Чла но ви Управ ног од бо-
ра Ре пу блич ког фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско

оси гу ра ње усво ји ли су на по-
след њој сед ни ци пред лог фи-
нан сиј ског пла на за 2012. го ди-
ну и про јек ци је за 2013. и 2014.
го ди ну у скла ду са смер ни ца ма
о фи скал ној стра те ги ји.

Укуп ни при хо ди и при ма ња
Фон да за на ред ну го ди ну пла-
ни ра ни су у уз но су од 567,64
ми ли јар де ди на ра и ве ћи су за
13,01 од сто у од но су на ре ба-
ланс пла на за ову го ди ну, ре као
је у увод ном из ла га њу Иван Ми-
мић, ди рек тор Сек то ра за фи-
нан сиј ске по сло ве РФ ПИО.

– Тре ба на по ме ну ти да је ово-
ли ко уве ћа ње пла ни ра них сред-
ста ва за 2012. ре зул тат при па ја-
ња фон да вој них оси гу ра ни ка
од 1. ја ну а ра сле де ће го ди не.

За фи нан си ра ње пен зи ја вој-
них оси гу ра ни ка пред ви ђе но је 
29,80 ми ли јар ди ди на ра и због 
то га су укуп ни при хо ди РФ ПИО 
уве ћа ни за око пет од сто, док 
су, ако не ра чу на мо сред ства за 
вој не пен зи је, укуп ни при хо ди 
Фон да за 2012. го ди ну ве ћи за 
7,08 про це на та. За сле де ћу го-
ди ну пла ни ра на су два по ве ћа-
ња пен зи ја у скла ду са ва же ћим 
за кон ским про пи си ма, и то 1. 
апри ла, ка да ће при ма ња ко ри-
сни ка би ти по ве ћа на за че ти ри 
од сто, и 1. ок то бра, ка да ће им 
чек би ти „те жи” за 0,9 од сто – об-
ја снио је Иван Ми мић.

Фи нан сиј ски план до но си се 
на осно ву ма кро е ко ном ских 
па ра ме та ра и смер ни ца Ми-
ни стар ства фи нан си ја, пре ма 
ко ји ма ће про јек то ва на ин фла-
ци ја у на ред ној го ди ни би ти 
4,1 од сто, а ре ал ни раст бру-
то дру штве ног про из во да 1,5 
од сто. Да под се ти мо, пр во а-
прил ско ускла ђи ва ње пен зи ја 
из ра чу на то је на осно ву зби ра 
про цен та ра ста, од но сно па-
да по тро шач ких це на у зе мљи 
у прет ход них шест ме се ци и 
про цен та ко ји пред ста вља по-
ло ви ну ре ал не сто пе ра ста 
бру то дру штве ног про из во да у 

прет ход ној ка лен дар ској го ди-
ни (ако је тај раст по зи ти ван). 
Од 1. ок то бра сле де ће го ди не, 
ме ђу тим, пен зи је ће се ускла-
ђи ва ти са кре та њем по тро шач-
ких це на у Ср би ји у прет ход них 
шест ме се ци.

– У укуп ним при хо ди ма Фон-
да за на ред ну го ди ну со ци јал ни 
до при но си, као из вор ни при-
хо ди, пла ни ра ни су у из но су од 
275,60 ми ли јар ди, што је 48,55 
од сто пла ни ра них сред ста ва. У 
при хо де су ура чу на ти до при-
но си вој них оси гу ра ни ка од 4,8 
ми ли јар ди ди на ра. Вој ни оси-
гу ра ни ци ће по сле при па ја ња 
фон до ва би ти укљу че ни у ка те-
го ри ју оси гу ра ни ка за по сле них.
Оста так пла ни ра них при хо да за 
на ред ну го ди ну, 281,40 ми ли-
јар ди ди на ра, би ће обез бе ђен 
из бу џе та, чи ме се про це нат 
уче шћа бу џет ских сред ста ва у 
при хо ди ма пе ње на 49,57 про-
це на та – на гла сио је ди рек тор 
Ми мић.

Чла но ви Управ ног од бо ра РФ
ПИО су за ди рек то ра По кра јин-
ског фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње име но ва ли 
Слав ка Имри ћа, ди пло ми ра ног 
еко но ми сту, ко ји је овај по сао 
оба вљао и у прет ход ном че тво-
ро го ди шњем ман да ту.

В. Ана ста си је вић

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

Две по ви ши це пен зи ја
сле де ће го ди не

По след ња ра та ду га по љо при вред ним
пен зи о не ри ма би ће ис пла ће на од 16. де-
цем бра. У про се ку, сва ки пен зи о нер ће
до би ти око 30.000 ди на ра, а том ис пла том
др жа ва ће у пот пу но сти из ми ри ти оба ве зе
на ста ле због не ис пла ћи ва ња пен зи ја то ком
де ве де се тих го ди на.

На ову ра ту ду га по љо при вред ни ци су
нај ду же че ка ли. От пла та је по че ла пре пет
го ди на, а по след њу ис пла ту до би ли су 2008.
го ди не. Због ка ма те од 8,5 од сто го ди шње,
ова ра та ће би ти знат но ве ћа.

Пен зи о не ре је об ра до ва ло и то што им
ис пла та сти же пре но ве го ди не, а по што је

реч о су ми ко ја је три пу та ве ћа од њи хо вих
про сеч них пен зи ја, по тру ди ће се да не што
од тог нов ца пре тек не и за иду ћу го ди ну.

За ову ис пла ту из др жав не ка се из дво је но
је 7,5 ми ли јар ди ди на ра, а ви ше од тре ћи не
те су ме је ка ма та.

Сред ства за по след њу ра ту ду га су би ла
пред ви ђе на још ра ни је у по себ ном одељ-
ку бу џе та, ни је би ло по тре бе ни за ка квим
ре ба лан сом, јер ни је вр ше на ни ка ква про-
ме на у не ким дру гим фи нан сиј ским по зи ци-
ја ма у бу џе ту.

Да под се ти мо, пр ва ра та (про сеч но по
око 21.000 ди на ра) ис пла ће на је ра ни је,

21. но вем бра 2006. го ди не, а пре ро ка, 15.
ја ну а ра 2007. го ди не, сти гла је и по след ња
по ре ду, че твр та ра та. Пен зи о ни са ни по љо-
при вред ни ци су 17. ја ну а ра 2008. го ди не,
прак тич но, при ми ли дру гу ра ту ду га ко ја
је, са при па да ју ћом ка ма том од 17,61 од-
сто, про сеч но из но си ла око 24.500 ди на ра.
За ис пла ту је из бу џе та та да обез бе ђе но 4,8
ми ли јар ди ди на ра.

По сле три ово го ди шње по ви ши це, про-
сеч на по љо при вред на пен зи ја из но си 9.800
ди на ра, а тек сва ки де се ти по љо при вред-
ник ре дов но упла ћу је до при но се за бу ду ћу
пен зи ју. В. А.

ПО СЛЕД ЊА РА ТА ЈАВ НОГ ДУ ГА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ ПЕН ЗИ О НЕ РИ МА

Ис пла та ста рог ду го ва ња

Са седнице

Управног одбора
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Ма ја 2009. го ди не на сна-
гу је сту пио За кон о 
ре ха би ли та ци ји и за по-

шља ва њу осо ба са ин ва ли ди те-
том (ОСИ), а го ди ну да на ка сни је 
и оба ве за по сло да ва ца о за по-
шља ва њу ових ли ца. До та да је 
чак 70 од сто њих фи нан сиј ску 
по др шку оства ри ва ло пре ко 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња и ту ђе по мо ћи и не ге, а 
са мо 30 од сто би ло је у рад ном 
од но су. Иако ни је по сто ја ла оба-
ве за еви ден ти ра ња по да та ка, 
про це њу је се да је са мо 21.000 
осо ба са ин ва ли ди те том та да 
би ла за по сле на, а чак 160.000 је 
би ло у рад ном уз ра сту и по се до-
ва ло спо соб ност за рад.

Ре пу блич ки фонд за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
и На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње су, ју ла 2010, по че ли 
ве шта че ње о про це ни рад не 
спо соб но сти ОСИ. До са да је 

укуп но до не то 10.117 ре ше ња 
о про це ни рад не спо соб но сти, 
а од то га 6.071 у овој го ди ни. 
Ве шта че ње се спро во ди пре ма 
зах те ву за про це ну рад не спо-
соб но сти у ци љу оства ри ва ња 
пра ва из За ко на о за по шља ва њу 

ових ли ца. То, ме ђу тим, зна чи
да на осно ву ових на ла за, оце на
и ми шље ња ле ка ра ве шта ка ни-
је мо гу ће оства ри ти ни јед но од
пра ва из За ко на о ПИО.

У На ци о нал ној слу жби за за по-
шља ва ње ка жу да је од по чет ка
при ме не За ко на до ок то бра ове
го ди не по сао ус пе ло да про на ђе
9.056 ОСИ. Ру ко во ди лац Цен тра
за про фе си о нал ну ре ха би ли та-
ци ју и за по шља ва ње осо ба са
ин ва ли ди те том у НСЗ, Ва ња Злат-
ко вић, на во ди да су отво ре на и
три цен тра за про фе си о нал ну
ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње
ОСИ, и то у Бе о гра ду, Кра гу јев-
цу и Но вом Са ду. Она ка же и да
је од 1. ја ну а ра до 6. де цем бра

ове го ди не одр жа но 26 спе ци-
ја ли зо ва них сај мо ва за по шља-
ва ња осо ба са ин ва ли ди те том и
14 ме шо ви тих сај мо ва на ко ји ма
су уче ство ва ли по сло дав ци ко ји
су ис ка за ли по тре бу за осо ба ма
са ин ва ли ди те том, а њих 269 су
по сред ством сај мо ва и за по сли-
ли ова ли ца. Пу тем сај мо ва је у
го то во јед но го ди шњем пе ри о ду
по ну ђе но 814 сло бод них рад них
ме ста, а за шест ме се ци по пу ње-
но је 593. Је ле на Оцић

ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

За по сле но ви ше од де вет
хи ља да

Увоз ауто мо би ла за ОСИ

Осо бе са 70 од сто ин ва ли ди те та има ју пра во на осло ба ђа ње

од ца ри не, а ин ва ли ди са 100 од сто оште ће ња осло бо ђе ни су 

и ца ри не и ПДВ. Мол ба за по вра ћај по ре за под но си се Ми ни-

стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке на обра сцу ко ји се мо же

пре у зе ти са сај та Ми ни стар ства. Ли ца са 100 од сто те ле сног 

оште ће ња по јед ном осно ву, осим зах те ва за по вра ћај, при ла-

жу и при ме рак по твр де да је ПДВ пла ћен, за тим је дин стве ну

ца рин ску де кла ра ци ју ове ре ну од над ле жне ца ри нар ни це, фо-

то ко пи ју лич не кар те и по сто је ћу ме ди цин ску до ку мен та ци ју.

У Фи ли ја ли Ре пу блич ког фон да ПИО у За је ча ру од пр вог де цем-
бра ове го ди не ди рек тор ка је мр Оли ве ра Ран ђе ло вић. Ро ђе на је 
у За је ча ру, шко ло ва ла се у род ном гра ду, ди пло ми ра ла на Фа кул-
те ту по ли тич ких на у ка у Бе о гра ду, ма ги стри ра ла на Фа кул те ту за 
ме наџ мент у За је ча ру и сте кла зва ње ма ги стра еко ном ских на у-
ка. Тре нут но је на док тор ским сту ди ја ма.

Пр во рад но ис ку ство сте кла је у Цен тру за со ци јал ни рад, у За-
је ча ру, где је оба вља ла по сло ве со ци јал ног рад ни ка пу них де вет 
го ди на ра де ћи по те ри то ри јал ном прин ци пу, а ка сни је по про-
бле ма ти ци, као ко ор ди на тор ти ма. У том пе ри о ду је по ло жи ла 
ис пит за рад у др жав ним ор га ни ма.

Дру го за по сле ње Оли ве ре Ран ђе ло вић би ло је у Еко ном ско-
тр го вин ској шко ли у За је ча ру, где је про ве ла је да на ест го ди на 

на по сло ви ма струч ног са-
рад ни ка и ко ор ди на то ра ти-
ма за школ ско раз вој но пла-
ни ра ња. Би ла је и са рад ник
ди рек то ра у ор га ни за ци о ној
кул ту ри шко ле. По ло жи ла је
струч ни ис пит за рад у шко ли.
Об ја ви ла је јед ну мо но гра фи-
ју и је дан струч ни рад.

То ком два де се то го ди шњег
ра да у овим уста но ва ма ак тив но се струч но уса вр ша ва ла, по-
ха ђа ла је два де се так еду ка ци ја из обла сти со ци јал не за шти те, 
обра зо ва ња и не вла ди ног сек то ра. Г. О.

ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО У ЗА ЈЕ ЧА РУ

Но ва ди рек тор ка

По сту пак

про це не рад не 

спо соб но сти
Зах тев за про це ну рад не 

спо соб но сти и мо гућ но сти

за по сле ња уз по треб ну ме-

ди цин ску и дру гу до ку мен та-

ци ју под но си се На ци о нал ној 

слу жби за за по шља ва ње.

Ко ми си ја – ор ган ве шта че ња 

Ре пу блич ког фон да за пен-

зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-

ње, са ста вље на је од ле ка ра

ве шта ка РФ ПИО, спе ци ја-

ли сте ме ди ци не ра да, као и

пси хо ло га и струч ног рад-

ни ка НСЗ. На осно ву на ла за,

ми шље ња и оце не ко ми си је 

ко ја је вр ши ла оце ну рад не

спо соб но сти, На ци о нал на

слу жба за за по шља ва ње до-

но си ре ше ње о про це ње ној 

рад ној спо соб но сти и мо гућ-

но сти за по сле ња, од но сно

одр жа ња за по сле ња.



15. децембар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА6

у жижи

До де ла „на ци о нал них пен зи ја”, ових
да на до ста спо ми ња на у јав но сти,
као и ви ше пу та до са да пред мет је

број них рас пра ва, кри ти ка и ди ску си ја. При
ДД
то ме се че сто, а пот пу но нео прав да но, за-
бо ра вља да ни је реч о пра ву ко је је про пи-
са но За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу, као и да по сту пак за ње го во
оства ри ва ње ни је у над ле жно сти Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње.

У ци љу (још јед ног) по ку ша ја по ја шње ња
и раз гра ни че ња по је ди них ин сти ту та, би ло
би ко ри сно освр ну ти се уна зад, на про пи се
из ко јих „на ци о нал на пен зи ја” ву че ко ре не.

За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу из 1983. го ди не би ло је про пи са-
но да се пра во на из у зет не, од но сно на ци-
о нал не пен зи је при зна је ли ци ма ко ја има ју
на ро чи те за слу ге на по љу ре во лу ци о нар не,
по ли тич ке, на уч не, кул тур не, при вред не и
дру штве не де лат но сти, а чи ји ма те ри јал ни
по ло жај ни је за до во ља ва ју ћи. Ова пра во се
при зна ва ло не за ви сно од то га да ли су ис-
пу ње ни усло ви за ста ро сну, ин ва лид ску или
по ро дич ну пен зи ју, а о ње му је од лу чи ва ла
Скуп шти на Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке Ср-
би је или ор ган ко ји она од ре ди (Из вр шно
ве ће). За кон се при ме њи вао до 1. ју на 1992.

го ди не, па од тог да на, прак тич но, пра во на
ову пен зи ју не по сто ји у си сте му оба ве зног
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у на-
шој зе мљи.

Уред ба Вла де Ре пу бли ке Ср би је о до де ли
на ци о нал них пен зи ја ис так ну тим умет ни-
ци ма из 2006. го ди не је уре ђи ва ла пра во на
тзв. на ци о нал ну пен зи ју ис так ну тим умет ни-
ци ма за по се бан до при нос кул ту ри у Ре пу-

бли ци Ср би ји, ко је су мо гли оства ри ти под
усло вом да су ко ри сни ци пен зи је оства ре не
код над ле жног фон да за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, да су се по след њих 20 го-
ди на рад ног ве ка ба ви ли умет нич ком де лат-
но шћу и да ни су вла сни ци или су вла сни ци
при вред ног дру штва, од но сно пред у зет ни-
ци. Кри те ри ју ми за сти ца ње и оства ри ва ње
овог пра ва би ли су: кон ти ну и тет у оба вља њу
умет нич ке де лат но сти, као основ не и пре те-

жне, то ком по след њих 20 го ди на рад ног ве-
ка; умет нич ки до при нос кул ту ри Ре пу бли ке
Ср би је и до ступ ност умет нич ких оства ре ња
на ши рем под руч ју Ре пу бли ке Ср би је; на гра-
де и при зна ња (ме ђу на род не, ре пу блич ке,
град ске, струч не); струч не кри ти ке и при ка-
зи об ја вље ни у ре ле вант ним ме ди ји ма. Ис-
пу ње ност на ве де них усло ва, од но сно кри-
те ри ју ма, утвр ђи ва ла је ко ми си ја од де вет

чла но ва ко ју је обра зо ва ла Вла да Ре пу бли ке
Ср би је на пред лог Ми ни стар ства кул ту ре. У 
над ле жно сти ове ко ми си је би ло је утвр ђи ва-
ње пред ло га ко ри сни ка на ци о нал них пен-
зи ја из ре да умет ни ка ко је пред ло же умет-
нич ка удру же ња, уста но ве кул ту ре, прав на
ли ца и по је дин ци. На осно ву тог пред ло га
Ми ни стар ство кул ту ре пред ла га ло је Вла ди
акт, од но сно ре ше ње о до де ли на ци о нал не
пен зи је, ко ја се ис пла ћу је ис так ну том умет-
ни ку у ви ду ме сеч ног нов ча ног да ва ња, и
то у ви си ни раз ли ке из ме ђу при па да ју ћег
ме сеч ног из но са пен зи је, оства ре не у скла-
ду са про пи си ма о оба ве зном пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу, и из но са пе то стру-
ке про сеч не не то за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји
за ме сец де цем бар прет ход не го ди не (пре ма
по да ци ма ор га на над ле жног за по сло ве ста-
ти сти ке).

Не а де ква тан тер мин „на ци о нал на пен-
зи ја” је, нај зад, на пу штен и за ме њен но вим
– „по себ но при зна ње”, ак ти ма ко је је Вла-
да до но си ла 2007, 2008. и 2009. го ди не, са
исто вет ним на зи вом – Уред ба о до де ли по-
себ них при зна ња умет ни ци ма за вр хун ски
до при нос на ци о нал ној кул ту ри у Ре пу бли-
ци Ср би ји. До не кле су ко ри го ва ни тра же ни
усло ви (за др жан је услов – ста тус ко ри сни-
ка пен зи је, а до дат но ви – др жа вљан ство
Ре пу бли ке Ср би је), док су кри те ри ју ми за
до де лу ових при зна ња би ли: вр хун ски умет-
нич ки до при нос кул ту ри Ре пу бли ке Ср би је,
нај зна чај ни је на гра де и при зна ња и обра-
зло же на оце на вред но сти умет нич ког до-
при но са ко ју да је од го ва ра ју ће умет нич ко
удру же ње. И да ље је де ве то чла на ко ми си ја,
ко ју име ну је Вла да, пред ла га ла ко ри сни ке
ових при зна ња, док је Ми ни стар ство кул ту-
ре пред ла га ло Вла ди акт о њи хо вој до де ли.
Ка да је у пи та њу из нос на име ових при зна-

НА ЦИ О НАЛ НЕ ПЕН ЗИ ЈЕ

За вр хун ски до при нос   
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ња, на ве де ним уред ба ма он је био про пи-
сан као фик сни – 50.000 ди на ра.

Да нас је на сна зи Уред ба о бли жим усло-
ви ма и на чи ну до де ле при зна ња за вр хун-
ски до при нос на ци о нал ној кул ту ри, од но-
сно кул ту ри на ци о нал них ма њи на ко ју је, на
осно ву чла на 14 За ко на о кул ту ри, из 2009.
го ди не, до не ла Вла да. Ње ним од ред ба ма
је про пи са но да пра во на при зна ње мо же
сте ћи умет ник, од но сно струч њак у кул ту-
ри – ко ри сник пен зи је код Фон да ПИО ко ји
је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је и ко ји је
оства рио вр хун ски до при нос на ци о нал ној
кул ту ри, од но сно кул ту ри на ци о нал них ма-
њи на. Нео п ход но је и то да је у пи та њу до-
бит ник нај зна чај ни јих на гра да и при зна ња
(ре пу блич ка на гра да за по се бан до при нос
раз во ју кул ту ре, на гра да за жи вот но де ло,
струч не на гра де са ме ђу на род них или ре-
пу блич ких фе сти ва ла, од но сно ма ни фе ста-
ци ја, струч не на гра де удру же ња, ло кал не
на гра де и дру штве на при зна ња), као и да
има обра зло же ну оце ну вред но сти до при-
но са у обла сти кул ту ре ко ју да ју умет нич ка
и стру ков на удру же ња, уста но ве кул ту ре и
обра зов не и на уч не ин сти ту ци је. Круг де лат-
но сти у ко ји ма се мо же сте ћи пра во на ово
при зна ње је ши рок – од „...ис тра жи ва ња,
ко ри шће ња и за шти те кул тур ног на сле ђа,
би бли о теч ко-ин фор ма ци о не де лат но сти,
књи жев не де лат но сти − укљу чу ју ћи ства ра-
ла штво, из да ва штво, књи жар ство и пре во-
ди ла штво, му зи ке – ства ра ла штва, про дук-
ци је и ин тер пре та ци је, ли ков не, при ме ње не,
ви зу ел не умет но сти, ар хи тек ту ре, сцен ског
ства ра ла штва и ин тер пре та ци је, укљу чу-
ју ћи дра му, опе ру, ба лет и плес...”, пре ко „...
ки не ма то гра фи је и аудио-ви зу ел ног ства ра-
ла штва, умет нич ке фо то гра фи је, ди ги тал ног
ства ра ла штва...”, све до „...на уч но и стра жи-
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 кул ту ри
да во ди ра чу на о рав но мер ној за сту пље но-
сти пред ло же них кан ди да та из свих на ве-
де них обла сти, од но сно де лат но сти. Из нос
при ма ња по овом осно ву је остао на истом,
фик сном ни воу – 50.000 ди на ра. У пи та њу
је, да кле, пра во (лич но и не пре но си во) на
од ре ђе ну вр сту на кна де, у ви ду до жи вот-
ног ме сеч ног при ма ња.

Ко ри сни ка ових при зна ња тре нут но у
др жа ви има око 360. По сао ко ми си је сва ка-
ко ни је лак, јер је оп ште по зна то да је број
оних ко ји кон ку ри шу и до де сет пу та ве ћи
од бро ја до де ље них при зна ња. Исти на је и
да ме ђу до бит ни ци ма при зна ња има оних
ко ји ма ће оно ре ши ти основ не ег зи стен ци-
јал не про бле ме, али и оних ко ји су, као на
при мер не ки вр хун ски умет ни ци, за хва љу-
ју ћи по слу ко јим се ба ве пи та ње ег зи стен-
ци је одав но ре ши ли.

Има ју ћи у ви ду све што је на ве де но, још
јед ном тре ба под ву ћи да, ка ко ин сти тут на-
ци о нал не пен зи је, та ко ни ин сти тут при зна-
ња за до при нос кул ту ри, не пред ста вља пра-
во из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и
ни је пред ви ђен ва же ћим За ко ном о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. Не мо же се
оства ри ти код Фон да и ни је ве зан за оба ве-
зно оси гу ра ње, од но сно упла ту до при но са
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. Је ди-
на „ве за” са си сте мом ПИО ле жи у чи ње ни ци
да је услов за до де лу овог при зна ња – ста тус
ко ри сни ка пра ва на пен зи ју оства рен код
Фон да, у скла ду са За ко ном о ПИО.

А ка да, ових да на, чу је те по ле ми ке у ме ди-
ји ма око то га да ли је ово при зна ње оти шло
у пра ве ру ке или не, и због че га га ни је до-

вач ке и еду ка тив не де лат но сти у кул ту ри и
оста лих му зич ких, го вор них, ар ти стич ких и
сцен ских из во ђе ња кул тур них про гра ма”.

Ис пу ње ност усло ва за до де лу при зна ња
це ни ко ми си ја ко ју име ну је Ми ни стар ство
кул ту ре, ко ја са да има се дам чла но ва из
ре да углед них и афир ми са них умет ни ка и
струч ња ка у кул ту ри, од ко јих је је дан пред-
став ник на ци о нал них са ве та на ци о нал них
ма њи на. По сту пак за по чи ње та ко што Ми-

био кон кре тан умет ник, књи жев ник, глу мац,
на уч ник..., ко ли ко нов ца др жа ва из два ја за
ову на ме ну и ка ко се про пи са ни кри те ри ју-
ми ту ма че и при ме њу ју, се ти те се сле де ћег:

1. о уку си ма не вре ди рас пра вља ти и
2. са це лом про бле ма ти ком Фонд ПИО

не ма ап со лут но ни ка кве ве зе.
Алек сан дра Ба нић,

са вет ник ди рек то ра РФ ПИО

ни стар ство кул ту ре рас пи су је јав ни по зив,
нај ка сни је до 30. сеп тем бра за те ку ћу го ди-
ну, а у ро ку од три ме се ца од рас пи си ва ња
ко ми си ја утвр ђу је пред лог за до де лу при-
зна ња умет ни ку, од но сно струч ња ку ко га
пред ла жу умет нич ка и стру ков на удру же-
ња, уста но ве кул ту ре, на ци о нал ни са ве-
ти на ци о нал них ма њи на и дру га прав на и
фи зич ка ли ца. При то ме, ко ми си ја је ду жна
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између два броја

Кра гу је вац: по моћ 
не за по сле ним
по ро ди ља ма

Скуп шти на гра да Кра гу јев ца усво ји ла 
је од лу ку о уво ђе њу ме сеч не на кна де за 
не за по сле не по ро ди ље. Пра во на ро-
ди тељ ски до да так у ви си ни од два де сет 
хи ља да ди на ра, од 1. ја ну а ра 2012. го ди-
не, мо ћи ће да оства ре све не за по сле не 
мај ке за пр во, дру го и тре ће де те, под 
усло вом да у тре нут ку под но ше ња зах-
те ва има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
Кра гу јев ца не пре кид но три го ди не.

По истом осно ву, то пра во мо ћи ће 
да оства ре и мај ке ко је су се по ро ди ле 
у овој го ди ни, до на вр ше не пр ве го ди не 
жи во та де те та.

У овом тре нут ку, на еви ден ци ји фи ли-
ја ле На ци о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње у Кра гу јев цу је ви ше од 650 по ро ди-
ља, а про це њу је се да још око 200 же на 
из ове гру пе ни је еви ден ти ра но, али би 
ово пра во мо гле да оства ре по осно ву 
оси гу ра ња пре ко дру гог ли ца.

Ова град ска од лу ка пред ста вља со-
ци јал ну и де мо граф ску ме ру ко ја има за 
циљ да под стак не ра ђа ње и пру жи по др-
шку по ро ди ци, пре све га же на ма, ко је на 
тр жи шту ра да те же до ла зе до за по сле ња.

Од Но ве го ди не пра во на бес плат-
ну во жњу у град ском пре во зу у Кра-
гу јев цу има ће три но ве гру пе гра ђа на 
– труд ни це, вој ни мир но доп ски ин ва-
ли ди и де ца уз ра ста до се дам го ди на.

Та ко ђе, пра во на по вла шће ну во жњу, 
не за ви сно од зо не, мо ћи ће да оства ре 
и сви гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на, а не 
као до са да ка да су се бес плат но во зи ли 
са мо ста ри ји од се дам де сет го ди на.

Но ва Ва рош: сто ча ри ма сто ју ни ца
Ми ни стар ство по љо при вре де Вла де Ср би је одо бри ло је 18 ми ли о на ди на ра за ку по-

ви ну 100 при плод них ју ни ца ко је ће би ти бес плат но по де ље не се о ским га здин стви ма у
но во ва ро шком кра ју. На бав ку ра сних гр ла си мен тал ске ра се оп шти на Но ва Ва рош ће из
ло кал ног бу џе та по мо ћи са че ти ри ми ли о на ди на ра, а кри те ри ју ме за рас по де лу, пре ма
смер ни ца ма Вла де Ср би је, утвр ди ће Оп штин ско ве ће.

Ра сна гр ла би ће ку пље на у Аустри ји и Не мач кој, на фар ма ма по зна тим по уз го ју кра ва
си мен тал ске ра се, а пр ве при плод не ју ни це, уко ли ко све бу де по пла ну, у по љо при вред на
га здин ства но во ва ро шког кра ја сти ћи ће по чет ком мар та иду ће го ди не. До на ци ја Ми ни-
стар ства по љо при вре де, ка ко се оче ку је, знат но ће по бољ ша ти ра сни са став кра ва му за ра
и по ве ћа ти про из вод њу мле ка у овом де лу Ср би је.

По моћ на род ној
ку хи њи

У на род ној ку хи њи Цр ве ног кр ста Кра-
гу јев ца днев но се при пре ма 600 обро ка,
а за хва љу ју ћи до на то ри ма ру чак за чла-
но ве 276 со ци јал но угро же них по ро ди-
ца, ко ји ма је ово и је ди ни оброк у то ку
да на, са да је до не кле обо га ћен. Обез бе-
ђен је до дат ни па кет са бра шном, со јом,
ки флом, јо гур том и ја бу ком.

Ме ђу тим, оно што за бри ња ва је сте по-
да так да су око пе де сет од сто ко ри сни ка
на род не ку хи ње Цр ве ног кр ста Кра гу-
јев ца де ца мла ђа од осам на ест го ди на.

Ове го ди не то пли оброк из на род не
ку хи ње тра жи ло је још 112 гра ђа на ко-
ји не мо гу да обез бе де основ не усло ве
за жи вот. Ме ђу њи ма су углав ном бив-
ши рад ни ци са да уга ше них фа бри ка,
али си ро ма штвом су по го ђе на и ста-
рач ка до ма ћин ства на се лу.

Сред ства за од вод ња ва ње, атар ске пу те ве
и во до снаб де ва ње

Да ни јел Пе тро вић, по-
кра јин ски се кре тар за по-
љо при вре ду, во до при вре-
ду и шу мар ство, пот пи сао
је, 2. де цем бра, уго во ре са
пред став ни ци ма оп шти на,
гра до ва и ме сних за јед ни ца
са те ри то ри је АП Вој во ди-
не ко ји су кон ку ри са ли за
рас по де лу сред ста ва за од-
вод ња ва ње по љо при вред-
ног зе мљи шта и уре ђе ње
атар ских пу те ва, као и за
во до снаб де ва ње. У Ве ли кој
са ли Скуп шти не Вој во ди не
нај пре је пот пи сан 241 уго вор, у укуп ној вред но сти 545 ми ли о на ди на ра, за од вод ња ва ње
по љо при вред ног зе мљи шта и уре ђе ње атар ских пу те ва, а за тим је 69 пред став ни ка пот-
пи са ло и уго во ре, у укуп ном из но су од 283 ми ли о на ди на ра, за во до снаб де ва ње и из ра ду
тех нич ке до ку мен та ци је за ову на ме ну.

Том при ли ком, Да ни јел Пе тро вић је ре као да ће по ме ну та нов ча на сред ства ко ри сни ци-
ма би ти пре ба че на на ра чу не до кра ја ове го ди не.

Сабор пољопривредних произвођача
У ор га ни за ци ји Удру же ња кул тур них ства ра ла ца се ла Ср би је „За ви чај” и Оде ље ња за

по љо при вре ду гра да Кра гу јев ца, на „Шу ма ди ја сај му” одр жан је Са бор по љо при вред них
про из во ђа ча ко ји је оку пио око 300 про из во ђа ча ре кор де ра из не ко ли ко удру же ња по љо-
при вред ни ка у Ср би ји. Нај бо љи ма су уру че не на гра де и при зна ња за ре зул та те по стиг ну те
у раз ли чи тим обла сти ма по љо при вред не про из вод ње.

Са бор по љо при вред ни ка по чео је де гу ста ци јом спе ци ја ли те та на ци о нал не ку хи ње ко-
је су при пре ми ле же не из
кра гу је вач ких удру же ња и
го шће из Удру же ња же на Ср-
би је. На Са бо ру је при ка зан
филм о кра гу је вач ком агра-
ру и одр жа на су пре да ва ња
о зна ча ју и тра ди ци ји за дру-
гар ства у Ср би ји и Евро пи, о
во ћар ству и сточ ној хра ни.
При ре ђен је и бо гат кул тур-
но-умет нич ки про грам на
ко ме су на сту пи ли чла но ва
КУД-а „Сви лен ко нац” из Кра-
гу јев ца и из вор на пе вач ка
гру па „Дри на” из се ла Ба до-
вин ци, у Ма чви.
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Ин фла ци ја у но вем бру 0,9 од сто
Но вем бар ска ин фла ци ја у Ср би ји из но-

си ла је 0,9 од сто, ко ли ки је био раст по-
тро шач ких це на у од но су на ок то бар, са-
оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти-
ку. Раст ин фла ци је у но вем бру у од но су
на исти ме сец про шле го ди не био је 8,1
од сто, а у од но су на крај про шле го ди не
7,7 од сто. Об ра чун ин фла ци је укљу чу је
раст це на ро бе и услу га ко је се ко ри сте за
лич ну по тро шњу. У но вем бру су нај ви ше
по ску пе ли ста на ри на, во да, елек трич на
енер ги ја, гас и дру га го ри ва (1,2 од сто),
за тим оде ћа, обу ћа и тран спорт (1,1 од-
сто), док су ал ко хол на пи ћа и ду ван по-
јеф ти ни ли за 0,9 од сто.

Обу ка за 
ин же ње ре 
шумарства

Ми ни стар ство по љо при вре де, тр го-
ви не, шу мар ства и во до при вре де 14.
де цем бра је за по че ло че тво ро днев ну
обу ку не за по сле них ин же ње ра шу мар-
ства, ко ји ће у на ред ном пе ри о ду би ти
ан га жо ва ни на по сло ви ма ин вен ту ре
при ват них шу ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Обу ка се спро во ди на Шу мар ском
фа кул те ту у Бе о гра ду, а пр вог да на
је при су ство ва ло 220 ди пло ми ра них
инжeњера шу мар ства од укуп но 247
ко ли ко се на ла зи на еви ден ци ји На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Ис пла та
пен зи ја

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

Бив шим по љо при вред-
ни ци ма пр ви део пен зи ја
за но вем бар ис пла ћен је 6.
де цем бра, а пен зи о не ри са-
мо стал них де лат но сти при-
ми ће це ле де цем бар ске
пен зи је пре но во го ди шњих
пра зни ка, 29. де цем бра.

Гло бал на не де ља пред у зет ни штва
Гло бал на не де ља пред у зет ни штва је

ма ни фе ста ци ја ко ја по ве зу је мла де љу-
де кроз ло кал не, на ци о нал не и гло бал-
не ак тив но сти, и мо ти ви ше их да ис тра-
же сво је мо гућ но сти као по чет ни ци у
по слу и ино ва то ри.

У ор га ни за ци ји Ко мо ре мла дих у Су-
бо ти ци, кра јем ок то бра, одр жа на је за-
вр шна кон фе рен ци ја Гло бал не не де ље
пред у зет ни штва. Тим по во дом у ра зним
ак тив но сти ма уче ство ва ли су сту ден ти,
на став но осо бље, пред у зет ни ци, за по-
сле ни у не про фит ним ор га ни за ци ја ма,
пред став ни ци вла ди них ин сти ту ци ја и
умет ни ци.

До де ље на су и че ти ри при зна ња ме ђу
ко ји ма је и На гра да за од го вор но по сло-
ва ње пре ма окру же њу, ко ју је до био Ге-
рон то ло шки цен тар Су бо ти ца.

Не рад ни да ни за пра зни ке
Пред сто је ћи но во го ди шњи пра-

зни ци пра зно ва ће се три да на – 1,
2. и 3. ја ну а ра 2012. го ди не.

За ко ном о др жав ним и дру гим
пра зни ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји
про пи са но је да је Но ва го ди на др-
жав ни пра зник и да се пра зну је 1.
и 2. ја ну а ра. Истим за ко ном пред-
ви ђе но је да се, уко ли ко је дан од
да на ка да се пра зну је др жав ни
пра зник пад не у не де љу, не ра ди
пр вог на ред ног рад ног да на.

С об зи ром на то да 1. и 2. ја ну ар
2012. го ди не па да ју у не де љу и по-
не де љак, не ра ди се ни у уто рак, 3.
ја ну а ра 2012. го ди не.

Са гла сно на ве де ном за ко ну, пр-
ви дан Бо жи ћа, 7. ја ну ар, вер ски
је пра зник и не рад ни дан. Бо жић
2012. го ди не па да у су бо ту и пра-
зну је се са мо тог да на.

Но ви Сад: пу на
пла та за труд ни це

На осно ву од лу ке Скуп шти не гра да,
но во сад ским труд ни ца ма ко је су на бо-
ло ва њу ис пла ћен је пун из нос ме сеч них
за ра да за ок то бар. Од лу ка ко јом се труд-
ни ца ма по ве ћа ва на кна да за труд нич ко
бо ло ва ње, ко ја је до са да из но си ла 65
од сто пу не пла те или нај ма ње ви си ну
ми ни мал ног лич ног до хот ка у Ср би ји,
од но си се на труд ни це ко је има ју при ја-
вље но пре би ва ли ште у Но вом Са ду.

По треб но је са мо да по сло да вац Фон ду
за здрав стве но оси гу ра ње до ста ви зах тев
за на кна ду за бо ло ва ње за по сле не труд-
ни це и Фонд ће на осно ву то га ис пла ти ти
65 од сто пла те или ми ни ма лан лич ни до-
хо дак, а из град ског бу џе та ће би ти упла-
ће на сред ства до пу ног из но са пла те.

Ова вр ста по мо ћи ис пла ћи ва ће се и
у 2012. го ди ни, од но сно све док др жа ва
не про ме ни од лу ку о ви си ни на кна де за
одр жа ва ње труд но ће са са да шњих 65
од сто пла те до ви си не пу ног из но са ме-
сеч ног при ма ња.



15. децембар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

За шти та пра ва и
здрав стве на за шти та 
ин ва ли да ра да и осо ба 
са ин ва ли ди те том не 
сме се по ми ња ти са мо
по во дом обе ле жа ва ња 
њи хо вог да на

Упо след ње вре ме до не то је
ви ше за кон ских про пи са
ко ји не по сред но или по-

сред но ути чу на жи вот и рад ин-
ва ли да те, да кле, ни је про блем
у про пи си ма, ма да се још ра ди
на по бољ ша њу по је ди них ре-
ше ња, већ што се они у прак си
не спро во де до след но. Та ко ђе
је ве о ма ва жно и да они на ко-
је се про пи си од но се бу ду оба-
ве ште ни о све му и тач но зна ју
ко ја су њи хо ва пра ва. Да би се
то ре а ли зо ва ло, стал но се ра ди
на ин фор ми са њу чла но ва Са ве-
за ин ва ли да ра да Ср би је. За то је
са мо ове го ди не одр жа но де вет
окру глих сто ло ва у Кра гу јев-
цу, Па ра ћи ну, Алек син цу, Бо ру,
Мај дан пе ку, Бе о гра ду.

Је дан од про бле ма са ко јим
се ин ва ли ди ра да кон крет но
су о ча ва ју по след њих го ди на је
што је За ко ном о ра ду ели ми ни-
са на дру га и тре ћа ка те го ри ја
ин ва лид но сти, та ко да ин ва лид-
ску пен зи ју мо гу да до би ју са-
мо љу ди са 100 од сто те ле сног
оште ће ња.

– Сви они ко ји се по вре де на
ра ду и има ју са мо не ки про це нат
те ле сног оште ће ња, пре ма сло-
ву тог за ко на не ма ју ни ка кву мо-
гућ ност за пен зи о ни са ње. С дру-
ге стра не, сви зна мо у ка квим су

усло ви ма на ше фир ме ра ди ле, 
од но сно про па да ле по след њих 
го ди на, и ко ли ко је би ло тех но-
ло шког ви шка ме ђу рад ни ци ма. 
Не пи са но је пра ви ло да у та квим 
окол но сти ма из пред у зе ћа пр во 
оду ти рад ни ци, а ка да тре ба да 
се вра те, или се вра те по след њи 
или се уоп ште не вра те. За то За-
кон о за по шља ва њу и ре ха би ли-
та ци ји осо ба са ин ва ли ди те том 
мо ра да се од но си и на ин ва ли-
де ра да – ис та као је Бо жи дар Це-
кић, пред сед ник СИР-а Ср би је и 
члан Са ве та Вла де, на окру глом 
сто лу одр жа ном по во дом Ме ђу-
на род ног да на ин ва ли да у Бе о-
гра ду.

И ова ка те го ри ја ста нов ни-
штва тре ба да бу де об у хва ће на 
за кон ским про пи си ма о ре ха-
би ли та ци ји и за по шља ва њу 
осо ба са ин ва ли ди те том, по го-
то во они ин ва ли ди ра да ко ји 
се на ла зе на еви ден ци ји На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва-
ње. Они су оста ја ли без по сла 
при ли ком сте чај них по сту па ка, 

а ме ђу њи ма има вр сних струч-
ња ка. Та ко ђе се мо ра ре ћи и то 
да ме ђу ин ва ли ди ма ра да има 
ре ла тив но мла дих љу ди ко ји за 
крат ко вре ме ко је су про ве ли на 
по слу пре не го што су се по вре-
ди ли ни су ус пе ли да ре ше сво-
је стам бе но пи та ње, има ју де цу 
ко ја су још у основ ној шко ли... 
Не ма пре ци зне еви ден ци је јер 
је до по да та ка те шко до ћи, али 
пре ма рас по ло жи вим ин фор-
ма ци ја ма до са да је ре ла тив но 
ма ли број њих ус пео да се за по-
сли. Јер, ко ли ко год за кон био 
до бро на пи сан, не за о би ла зна је 
чи ње ни ца да ће сва ки по сло да-
вац, ко ји на рав но мо же да би ра 
ко га ће да за по сли, ра ди је при-
ми ти здра вог рад ни ка не го осо-
бу са ин ва ли ди те том. По го то во 
ка да је ве ли ка не за по сле ност 
и ка да стал но на тр жи ште ра да 
при сти жу но ве ге не ра ци је мла-
дих, обра зо ва них љу ди у по тра-
зи за по слом, па су они ко ји га 
ну де у си ту а ци ји да би ра ју ко га 
ће да при ме.

Због све га на ве де ног основ ни
за да так СИР-а је да то ком це ле го-
ди не на сто ји да на све на чи не по-
мог не сво јим чла но ви ма и оба ве-
сти их о пра ви ма и мо гућ но сти ма
ко је им се пру жа ју, ис так ну то је
на свим одр жа ним три би на ма.

– За шти та пра ва и здрав стве на
за шти та ин ва ли да ра да и осо ба 
са ин ва ли ди те том не сме се по-
ми ња ти са мо по во дом обе ле жа-
ва ња Да на ин ва ли да, већ је то по-
сао ко ји се оба вља не пре кид но, и 
ми као ор га ни за ци ја то и на сто ји-
мо да ра ди мо. Тре ба ре ћи и то да 
је ме ђу 450.000 пен зи о не ра ко ји 
при ма ју ма ње од 15.000 ди на ра 
ме сеч но нај ви ше упра во ин ва ли-
да ра да јер они има ју за око тре-
ћи ну ма ње пен зи је од ста ро сних 
пен зи о не ра по што не ма ју пун 
рад ни стаж. Мо рам да на гла сим 
да они ни су у тој ка те го ри ји сво-
јом во љом или кри ви цом, и да 
ве ли ка ве ћи на, ви ше од 90 од сто 
ин ва ли да ра да, сва ко днев но ко-
ри сти и по не ко ли ко вр ста ле ко-
ва ко је че сто не ма ју чи ме да пла-
те јер су им пен зи је ми ни мал не. 
За то ми, као Са вез, стал но на сто-
ји мо да ор га ни за ци је ин ва ли да 
ра да „уђу” у фи нан сиј ске пла но ве 
свих ин сти ту ци ја – од др жав них 
до ло кал не са мо у пра ве, да би за 
сво је чла но ве обез бе ди ли бар 
не ку по моћ. На ши зах те ви су ви-
ше не го оправ да ни и на сто ји мо 
да се они ре а ли зу ју у гра ни ца ма 
мо гућ но сти ло кал них и др жав-
них вла сти, од но сно не тра жи мо 
ни шта нео ства ри во – ис та као 
је на три би ни у Бе о гра ду Бо жи-
дар Це кић, пред сед ник Савеза 
инвалида рада Ср би је.

Ве сна Ана ста си је вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ИН ВА ЛИ ДА – 3. ДЕ ЦЕМ БАР

Бри га то ком це ле го ди не

актуелно

По во дом обе ле жа ва ња, 3. де цем бра, Ме-
ђу на род ног да на осо ба са ин ва ли ди те том, у
Но вом Са ду је одр жа но не ко ли ко ску по ва и
при год них све ча но сти.

У окви ру про јек та „По штуј раз ли чи то-
сти – јед на кост за све”, ко ји је био по све ћен
при сту пач но сти, Вој во ђан ски цен тар за
људ ска пра ва, у са рад њи са цен тром „Жи-
ве ти ус прав но” и ор га ни за ци јом „Из кру га
– Вој во ди на”, ор га ни зо вао је окру гли сто, уз

уче шће пред став ни ка Град ског ве ћа за со-
ци јал ну за шти ту и бри гу о по ро ди ци и де ци
и Ве ћа за са о бра ћај.

Са вез ин ва ли да ра да Но вог Са да све ча-
но је обе ле жио овај дан уз уче шће ви ше од
100 чла но ва, пред сед ни ка ме сних и по кра-
јин ске ор га ни за ци је. Са вез за деч ју и це-
ре брал ну па ра ли зу Вој во ди не „Сун цо крет” 
пред ста вио је ра ди о ни це и про мо тив не ра-
до ве осо ба са ин ва ли ди те том.

У окви ру про јек та „По ве ћа ње за по шљи во-
сти осо ба са ин ва ли ди те том”, Игор Па вли чић,
гра до на чел ник Но вог Са да, уру чио је сер ти-
фи ка те по ла зни ци ма ко ји су оспо со бље ни за
ак тив но тра же ње по сла. То ком обу ке ко ја је
тра ја ла 120 да на, 30 осо ба са ин ва ли ди те том,
од ко јих је 25 же на, ин фор ми са но је о ак тив-
но сти ма и услу га ма ко је пру жа ју дру ге ор га-
ни за ци је а у свр ху рад ног ан га жо ва ња и по ве-
ћа ња мо гућ но сти за по сле ња. Д. Кораћ

НОВИ САД

Обе ле жен Дан ин ва ли да
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Представници СПВ подржали
иницијативу УО РФ ПИО,
ускоро састанак са Унијом
послодаваца Србије

Пи смо о на ме ра ма ко је су чла но ви
Управ ног од бо ра Ре пу блич ког фон-
да ПИО усво ји ли сре ди ном ок то бра,

а за тим га упу ти ли Вла ди Ср би је, ре сор ним
ми ни стар стви ма и ор га ни за ци ја ма ко је пар-
ти ци пи ра ју у члан ству УО РФ ПИО, кре ну ло
је у не ку сво ју про це ду ру и већ је до би ло
по др шку ру ко вод ста ва Са ве за пен зи о не ра
Ср би је и Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср-
би је. За не ко ли ко да на има ће мо са ста нак и
са Уни јом по сло да ва ца Ср би је, а на кон то-
га оче ку је мо и раз го во ре са Вла дом Ср би је
– оба ве стио је чла но ве Скуп шти не Са ве за
пен зи о не ра Вој во ди не Иван Ми мић, ди рек-
тор Сек то ра за фи нан си је РФ ПИО, на њи-
хо вој сед ни ци, одр жа ној 8. и 9. де цем бра у
Врд ни ку.

Пре ма Ми ми ће вим ре чи ма, пред ло же-
не ме ре су ад ми ни стра тив ног ка рак те ра и
др жа ву не ко шта ју ни шта, јер се не тра жи
још нов ца за Фонд ПИО, са мо се пред ла же
да се не што ура ди на дру га чи ји на чин. Ре-
ци мо, да др жа ва ди рект но пре ба ци но вац
ко ји је на ме њен фи нан си ра њу и пла ћа њу
здрав стве не за шти те ко ри сни ка пен зи ја на
ра чун Ре пу блич ког фон да за здрав стве но
оси гу ра ње, а не да та сред ства бу ду до та ци-
ја Фон ду ПИО.

Да под се ти мо, уз по ме ну ту ме ру, УО Фон-
да је пред ло жио и пре ба ци ва ње рас хо да
за ис пла ту нов ча не на кна де за ту ђу по моћ
и не гу, као и на кна де за ин ва ли де II и III ка-
те го ри је, у си стем со ци јал не за шти те. Пред-
лог је, та ко ђе, и да се ис пла та пен зи ја за
по ро дич не пен зи о не ре и оне ко ји су пен-
зи о ни са ни по по себ ним про пи си ма ста ви
у над ле жност др жа ве. Све ове ме ре и чвр-
ста фи скал на ди сци пли на, ко ја под ра зу ме-
ва уво ђе ње ме ха ни за ма оба ве зне на пла те
до при но са у тре нут ку ис пла те за ра да, као
и по ди за ње сте пе на на пла ти во сти до при-
но са, те стрикт ну при ме ну про пи са из свих
обла сти по ре ске по ли ти ке и рад них од но са
тре ба ло би, ако се при хва те, да све ду др-
жав не до та ци је Фон ду ПИО на 32-33 од сто.
Уз ус по ста вља ње вла сни штва над имо ви-
ном, у ко ју је Фонд у прет ход ном пе ри о ду
ула гао, као и уз те мељ не про ме не у при-
вред ном си сте му Ср би је у ци љу ства ра ња

под сти цај ног по слов ног и со ци јал ног ам-
би јен та, Фонд би мо гао у на ред них пет го-
ди на да се ре струк ту ри ше у је дан ста би лан
мо дел пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња.
То би на кра ју омо гу ћи ло и лак ше фи нан си-
ра ње ис пла та пен зи ја у на шој зе мљи – што
је за ко ри сни ке и нај ва жни је.

Чла но ви Скуп шти не СПВ јед но гла сно су
по др жа ли Пи смо о на ме ра ма Управ ног од-
бо ра РФ ПИО, а Ми лан Не на дић, пред сед-
ник Са ве за и члан Рад не гру пе УО за стра-
те шко ре струк ту ри са ње Фон да, на гла сио је
да се о све му то ме мо ра јав но го во ри ти, а
на кон од го во ра Вла де Ср би је и ин фор ми са-
ти члан ство о томе.

На Скуп шти ни је при хва ће на и ин фор ма-
ци ја о спро во ђе њу опо рав ка пен зи о не ра у
ба ња ма Ср би је о тро шку Фон да до по чет ка
но вем бра ове го ди не, и кон ста то ва но да се
ре ха би ли та ци ја и опо ра вак ко ри сни ка пен-
зи ја од ви ја у скла ду са Пра вил ни ком ко ји
је до нео Управ ни од бор Фон да. Чла но ви су
из ра зи ли и за до вољ ство ра дом ко ми си ја у
фи ли ја ла ма По кра јин ског фон да ПИО у ко-
ји ма су и они уче ство ва ли.

У Са ве зу су за до вољ ни што је це ла про-
це ду ра око сла ња ко ри сни ка пен зи ја у РХ
цен тре и ба ње ове го ди не по че ла не што ра-
ни је, као и што су код упу ћи ва ња на опо ра-
вак рав но мер ни је би ли за сту пље ни ста ро-
сни, ин ва лид ски и по ро дич ни пен зи о не ри,
за шта су се и са ми за ла га ли. Сма тра ју да су
ста ро сни пен зи о не ри са да аде кват ни је за-
сту пље ни, јер про це нат њи хо вог уче шћа
ове го ди не из но си 52 од сто, док је ин ва лид-
ских пен зи о не ра би ло 23, а по ро дич них 25

про це на та. Пре ма по да ци ма из По кра јин-
ског фон да ПИО, до кра ја ок то бра на бес-
пла тан опо ра вак у ба ње Ср би је упу ћен је
2.281 пен зи о нер, а пре о ста ло је да до кра ја
ове го ди не то пра во ис ко ри сти још 201 ко-
ри сник пен зи је.

Чла но ви ИО СПВ раз мо три ли су и ин фор-
ма ци је сво јих град ских и оп штин ских удру-
же ња о про бле ми ма са ко ји ма се њи хо ви
чла но ви су сре ћу при ли ком оства ри ва ња
здрав стве не за шти те. Пред ло же но је да ова
удру же ња оства ре са рад њу са ло кал ним ор-
га ни ма вла сти и ру ко вод стви ма здрав стве-
них уста но ва и да на тај на чин ре ша ва ју на-
ста ле про бле ме и ути чу на бо љу до ступ ност
здрав стве не за шти те гра ђа ни ма у тре ћем
до бу. Са вез пен зи о не ра Вој во ди не упу тио
је у том сми слу ви ше пред ло га над ле жним
по кра јин ским и ре пу блич ким ин сти ту ци-
ја ма, а је дан од њих је да пен зи о не ри ко ји
има ју пен зи ју ни жу од ре пу блич ког про се ка
(23.440 ди на ра) бу ду осло бо ђе ни пла ћа ња
пар ти ци па ци је за здрав стве не услу ге.

На сед ни ци Скуп шти не за пот пред сед ни-
ка Са ве за иза бран је Ми лу тин Син ђе лић из
Вр шца, за чла но ве Из вр шног од бо ра иза-
бра ни су Јо сип Ме реи из Сом бо ра и Жељ ко
Гли шић из Бе о чи на, а за чла на Над зор ног
од бо ра Вла до Ми ло ше вић из Ба ча.

Го сти на Скуп шти ни СПВ би ли су Слав ко
Имрић, ди рек тор По кра јин ског фон да ПИО,
Сло бо дан Гам бер, по моћ ник ди рек то ра ПФ,
и Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој во-
ди не, ко ји су, из де ло кру га сво га ра да, од го-
ва ра ли на пи та ња чла но ва.

М. Мек те ро вић

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

По др шка пред ло гу Фон да
ПИО

Са сед ни це Скуп шти не Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не
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актуелно

У Ср би ји има око 735.000 љу ди ко ји че-
ка ју по сао, од ко јих је 181.000 у ше стој
де це ни ји жи во та. По ред ду го роч ноУУ

не за по сле них же на, из бе гли ца и ра се ље-
них ли ца, осо ба са ин ва ли ди те том, мла ђих
од 30 го ди на, Ро ма, и ста ри ји од пе де сет го-
ди на при па да ју гру пи осо ба ко је се те шко
за по шља ва ју.

Пре ма ре чи ма Ср ђа на Ан дри ја ни ћа,
порт па ро ла НСЗ, за ко но да вац је овај про-
блем пре по знао. Од ред ба ма чла на 45 За ко-
на о до при но си ма за со ци јал но оси гу ра ње
про пи са но је да се по сло да вац, ако за по сли
осо бу ста ри ју од 50 го ди на ко ја код На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње има ста тус
ко ри сни ка нов ча не на кна де за вре ме не-
за по сле но сти или је код ове слу жбе при ја-
вље на као не за по сле на нај ма ње шест ме се-
ци без пре ки да, осло ба ђа оба ве зе пла ћа ња
до при но са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње ко ји се пла ћа ју на осно ви цу, од но сно на
те рет сред ста ва по сло дав ца. Та ко ђе, и по-
сло да вац ко ји за по сли осо бу ста ри ју од 45
го ди на, уз по ме ну те усло ве ве за не за НСЗ,
има пра во да до при но се ко ји се пла ћа ју на
осно ви цу об ра чу на ва и пла ћа по сто па ма
ума ње ним за 80 од сто. Ово пра во по сло да-
вац оства ру је у пе ри о ду од две го ди не од
за сни ва ња рад ног од но са за по сле ног.

– На ши по да ци из но вем бра по ка зу ју да
је од укуп ног бро ја еви ден ти ра них код НСЗ,
њих 24,71 од сто има ло из ме ђу 50 и 65 го ди-
на. Нај ве ћи про це нат, чак 47,8 од сто, чи не
не за по сле ни од 30 до 50 го ди на жи во та, док
је оних из ме ђу 15 и 30 го ди на 27,49 од сто.

Што се ти че обра зов не струк ту ре не за по-
сле них ко ји при па да ју ка те го ри ји пе де се-
то го ди шња ка, а и ста ри јих, си ту а ци ја ни је
ни ма ло охра бру ју ћа јер по сло дав ци ма-
хом тра же струч ни је ка дро ве. На и ме, њих
86.740 има тро го ди шње или че тво ро го-
ди шње сред њо школ ско обра зо ва ње, чак
74.458 су не ква ли фи ко ва ни рад ни ци, а све-
га 8.468 је фа кул тет ски обра зо ва но. За ову
гру па ци ју је ка рак те ри стич но и то да има ју
за ни ма ња ко ја су ма ње тра же на. Реч је о не-
ква ли фи ко ва ним рад ни ци ма, ма ту ран ти ма
гим на зи ја, ра зним тех ни ча ри ма, по моћ ни-
ци ма дак ти ло гра фа, ра дио-ме ха ни ча ри ма,
ин же ње ри ма са ше стим сте пе ном и дру гим
слич ним за ни ма њи ма – об ја шња ва Ср ђан
Ан дри ја нић.

Пре ма ре зул та ти ма ан ке те ко ју је фи нан-
си ра ла Европ ска уни ја, од укуп но 5.000 ис-
пи та них по сло да ва ца тре ћи на се из ја сни ла
да је не за до вољ на по сто је ћом рад ном сна-
гом на тр жи шту.

– Тра жи се тим ски рад, ко му ни ка тив ност,
рад на ра чу на ру, зна ње стра ног је зи ка, по-
себ не ве шти не и зна ња, што све пре те жно
не до ста је ка те го ри ји не за по сле них о ко јој
го во ри мо. Уочен је и не до ста так пра ће ња
раз во ја тех но ло ги је. Че сто, чак и ка да ове
осо бе до ла зе из рад ног од но са, по сто је по-

те шко ће око укљу чи ва ња у не ку вр сту обу-
ке. Нај ви ше њих се за по шља ва у тр го ви ни,
ко му нал ним услу га ма, по сло ви ма об ра де
ме та ла, гра ђе ви нар ства, а и у обла сти пра ва
и еко но ми је. Они се, ме ђу тим, ве о ма рет ко
за по шља ва ју у услу жним де лат но сти ма, где
до из ра жа ја до ла зи ко му ни ка тив ност. Јав-
ни ра до ви се ор га ни зу ју и спро во де у со ци-
јал ним, ху ма ни тар ним, кул тур ним и дру гим
де лат но сти ма, на одр жа ва њу и об на вља њу
јав не ин фра струк ту ре, на одр жа ва њу и за-
шти ти жи вот не сре ди не и при ро де. У њих се
укљу чу ју ли ца ко ја те же до ла зе до за по сле-
ња, та ко да мо гу да ра де го ди шње ба рем три
до шест ме се ци – ка же наш са го вор ник.

Пре ма по след њим по да ци ма, у 2010. го-
ди ни по сло дав ци су за по сли ли ви ше од 620
осо ба ко је су ста ри је од пе де сет го ди на.
Олак ши це ко је омо гу ћа ва члан 45 За ко на
о до при но си ма ла не је ис ко ри сти ло 1.302
по сло дав ца, а у овој го ди ни 1.380. Не за по-
сле ним осо ба ма су до ступ не и ак тив не ме-
ре за по шља ва ња.

– На осно ву јав ног по зи ва до де љу ју се
суб вен ци је за отва ра ње но вих рад них ме-
ста по сло дав ци ма ра ди за по шља ва ња не-
за по сле них ли ца при ја вље них на еви ден-
ци ју На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.
Кон ти ну и ра но се одр жа ва ју и сај мо ви за-
по шља ва ња, ор га ни зу ју обу ке за ак тив но
тра же ње по сла, а не за по сле ни мо гу да ко-
ри сте и суб вен ци је за са мо за по шља ва ње.
Од укуп ног бро ја љу ди ко ји су у овој го ди ни
ис ко ри сти ли мо гућ ност суб вен ци је за за-
по чи ња ње соп стве ног по сла, са мо 16 од сто
њих има ло је ви ше од пе де сет го ди на – на-
во ди порт па рол На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, Ср ђан Ан дри ја нић .

Је ле на Оцић

Ефек ти Уред бе за подстицање запошљавања

Уред бом за под сти ца ње за по шља ва ња, ко ју је Вла да Ср би је усво ји ла сре ди ном ма ја 

ове го ди не, по сло дав ци су пот пу но осло бо ђе ни пла ћа ња по ре за и до при но са све док 

овим рад ни ци ма тра је рад ни од нос на од ре ђе но вре ме. Истим до ку мен том је пред ви-

ђе но и да сви по сло дав ци из при ват ног сек то ра ко ји за по сле нов ка дар, под усло вом

да ни ко га пре то га ни су от пу сти ли, пла ћа ју по ре зе и до при но се ума ње не за 30 од сто. 

Ипак, по сао је, пре ма по след њим по да ци ма, до би ло све га 1.704 осо бе ста ри је од 45 и

2.445 мла ђих од 30 го ди на.

У ПЕ ДЕ СЕ ТОЈ БЕЗ РАД НОГ МЕ СТА

По сло дав ци
тра же
струч ни је
ка дро ве

Ср ђан 

Ан дри ја нић
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Пред став ни ца ме ђу на род не ор га ни-
за ци је „Re sults Ori en ted Mo ni to ring” – 
ROM за за пад ни Бал кан и Тур ску, Ел ма 
Ба лић, и Да ни ло Ми хај ло вић из Ко ме-
са ри ја та за из бе гли це Ср би је по се ти ли 
су, сре ди ном но вем бра, Свр љиг и ту по-
се ту су ис ко ри сти ли да про ве ре усло ве 
жи во та и пр ва ис ку ства из бе глих ли ца 
ко ја су по ло ви ном го ди не до би ла кров 
над гла вом у на се љу Је лаш је.

У овом на се љу је, уз по моћ до на то ра, 
ло кал не са мо у пра ве и Ко ме са ри ја та за 
из бе гли це, из бе глим и ра се ље ним ли ци-
ма из гра ђе но пет ку ћа и та ко су ко нач но 
за тво ре ни из бе глич ки цен три „Свр љиг” и 
„Из вор”. Бо ра вак и стал ни сме штај у овим 
ку ћа ма до би ло је 17 љу ди. Пред став ни ци 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја за ра се ље-

ње за до вољ ни су са да шњим ста њем, али
је да то и не ко ли ко су ге сти ја. Циљ ова-
квих по се та је да се при ку пи што ви ше
ис ку ста ва и ми шље ња, по зи тив них или
не га тив них, од ра се ље них осо ба, што ће
над ле жној ко ми си ји ЕУ би ти од ко ри сти у
пла ни ра њу но вих про је ка та.

Пре три го ди не из до на ци ја грч ке ху-
ма ни тар не ор га ни за ци је из гра ђе но је 15
ста но ва и та да су удо мље на 43 из бе гла
ли ца. Од 1991. го ди не 240 из бе глих, ра-
се ље них или прог на них ли ца жи ве ло је
у оп шти ни Свр љиг. Део њих је остао да
жи ви на овом под руч ју, део се пре се лио
у дру ге гра до ве Ср би је, а ма њи број њих
се вра тио у за ви чај. Они нај ста ри ји и бо-
ле сни са из бе глич ким ста ту сом сме ште-
ни су у ста рач ке до мо ве. С. Ђор ђе вић

Са вез ин ва ли да ра да Вој во-
ди не, нај ма сов ни ја ор га-
ни за ци ја осо ба са ин ва ли-

ди те том у По кра ји ни, ко ја бро ји 
ви ше од 20.000 чла но ва и де лу је 
кроз 33 оп штин ске ор га ни за ци-
је, све ча но је, на Ан дре вљу, на 
Фру шкој го ри, обе ле жио 3. де-
цем бар – Свет ски дан осо ба са 
ин ва ли ди те том. У окви ру ску па, 
ко ји је одр жан под по кро ви тељ-
ством 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, ор га ни зо-
ван је окру гли сто на те му „Ме сто 
и уло га асо ци ја ци ја ин ва ли да 
ра да”, на ко јем је из ла гао Слав ко 
Имрић, ди рек тор По кра јин ског 
фон да ПИО.

Ста на Сви ла ров, пред сед ни-
ца Са ве за ин ва ли да ра да Вој-
во ди не, ис та кла је да у Ср би ји 
по сто ји око 500 ор га ни за ци ја 
за пру жа ње по мо ћи осо ба ма са 
ин ва ли ди те том.

– Да ни је ор га ни за ци ја ин ва ли-
да ра да мно ги од нас не би иза-
шли из свог дво ри шта, ни ти би 
зна ли ко ме да се обра те за оства-
ри ва ње не ког од еле мен тар них 
пра ва. За то на ша и оста ле слич не 
ор га ни за ци је има ју ва жну дру-
штве ну уло гу, а то нам и др жа ва 
при зна је – на гла си ла је она.

Нов ка Мо јић, по кра јин ски 
под се кре тар за здрав ство, со ци-
јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју, 
из ра зи ла је жа ље ње што је бу џет 
ко ји се од но си на ову област у 
Вој во ди ни ма ли, и из но си око 60 
ми ли о на ди на ра го ди шње за сва 
со ци јал на да ва ња, али и на ду да 
ће до ћи бо ље вре ме за фи нан си-
ра ње ових ак тив но сти.

Стан ко Ним че вић, за ме ник 
пред сед ни ка СИР Ср би је, ис та-
као је ве ли ку за слу гу ин ва ли-
да ра да за до но ше ње За ко на о 
про фе си о нал ној ре ха би ли та ци-
ји и за по шља ва њу осо ба са ин-
ва ли ди те том, а Слав ко Имрић је 
кроз из ла га ње на окру глом сто-
лу илу стро вао те жак ма те ри-
јал но-со ци јал ни по ло жај ових 
осо ба у на шем дру штву. Он је, 

из ме ђу оста лог, на вео да је око
80 од сто ОСИ не за по сле но, а
ви ше од по ло ви не жи ви од со-
ци јал них да ва ња.

Имрић је ис та као да ни је бо-
ља си ту а ци ја ни ка да је реч о
из но си ма пен зи ја ко је при ма ју
ин ва лид ски пен зи о не ри. Ре ци-
мо, 76.108 ин ва лид ских пен зи-
о не ра из ка те го ри је за по сле них
у Вој во ди ни са ок то бар ским
че ком при ми ло је у про се ку
22.504 ди на ра, 3.907 из ка те го-
ри је са мо стал них де лат но сти
про сеч но је до би ло 25.117 ди-
на ра, док је 2.706 пен зи о не ра
из ка те го ри је по љо при вред-
ни ка при ми ло у про се ку са мо
10.592 ди на ра.

Слав ко Имрић је на вео шта је
све Са вез учи нио то ком прет-

ход них го ди на, у са рад њи са
др жав ним ин сти ту ци ја ма, на ро-
чи то са Фон дом ПИО, НСЗ и син-
ди ка ти ма, на по пра вља њу по ло-
жа ја ин ва ли да ра да у Вој во ди ни
и на гла сио да је бор ба за до но-
ше ње За ко на о за по шља ва њу
ОСИ уро ди ла пло дом.

На ску пу на Фру шкој го ри је
за кљу че но да СИР Ср би је и СИР
Вој во ди не тре ба и убу ду ће да
бу ду сто же ри бор бе за бо љи по-
ло жај ин ва ли да ра да и да се за-
ла жу за што до след ни ју при ме-
ну За ко на о за по шља ва њу ОСИ,
за по пра вља ње ма те ри јал ног
по ло жа ја ин ва лид ских пен зи-
о не ра и за ре ша ва ње ста ту са
ин ва ли да ра да ко ји при ма ју 50
од сто ин ва лид ске пен зи је.

М. Мек те ро вић

БО ЉЕ ВАЦ

Пен зи о не ри успе шно
ди пло ми ра ли

Два де се так нај ста ри јих Бо љев ча на, чла но ва Удру-
же ња пен зи о не ра и ин ва ли да ра да, не дав но су за вр-
ши ли пр ви курс о по зна ва њу ра да на ра чу на ри ма.

– Овај курс, под име ном „До бро та”, ор га ни зо ва ли 
смо у окви ру про гра ма до бре ме ђу ге не ра циј ске са-
рад ње мла ђих и ста ри јих, а под спон зор ством Др-
жав не лу три је Ср би је. Пре да ва чи на шим пен зи о не-
ри ма би ли су уче ни ци и про фе со ри Сред ње шко ле 
„Ни ко ла Те сла” у Бо љев цу – ка же Звон ко Мар ко вић, 
пен зи о ни са ни про фе сор.

Мно ги од оних ко ји су успе шно за вр ши ли курс, 
на кон обу ке ће на ба ви ти ра чу на ре да би пен зи о-
нер ске да не учи ни ли са др жај ни јим, али и на ста-
ви ли да ко му ни ци ра ју са род би ном и при ја те љи-
ма ко ји су не где да ле ко. Р. М.

У ВОЈ ВО ДИ НИ ОКРУ ГЛИ СТО ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА ИН ВА ЛИ ДА

Ја ким ас
до бо љег

СВР ЉИГ

Ку ће и ста но ви за из бе гли це
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На кон ду го го ди шње стаг-
на ци је, у овој де це ни ји
се оче ку је удво стру че-

на ин ду стриј ска про из вод ње у
2020. го ди ни у од но су на ни во
из 2010. го ди не, раст из во за за
47 од сто и раст за по сле но сти
у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји за
75.000 рад ни ка. Циљ је и да Ср-
би ја свој ин ду стриј ски раз вој
гра ди на прин ци пи ма одр жи вог
раз во ја, од но сно на ис пу ња ва-
њу да на шњих по тре ба за ви шим
стан дар дом гра ђа на, сма ње њу
не за по сле но сти и си ро ма штва,

уз исто вре ме но во ђе ње ра чу-
на да не угро зи ка па ци те те за
бу ду ће ге не ра ци је, са со ци јал-
ног, ре ги о нал ног и еко ло шког
аспек та.

По ве ћа ње про из вод ње и
из во за за сни ва се на оче ки ва-
ном го ди шњем при ли ву стра-
них ди рект них ин ве сти ци ја од
2,35 ми ли јар ди евра, па та ко и
стра те ги ја ин ду стриј ског раз-
во ја де фи ни ше број не ак тив-
но сти за при вла че ње стра ног
ка пи та ла и про мо ци ју из во за.
Ин ду стриј ска по ли ти ка ће би ти
усме ре на ка но вим про из во ди-
ма и но вим ин ве сти ци ја ма, пре
све га у де лат но сти ма где се
ства ра ве ћа до дат на вред ност
про из во да. Та кве де лат но сти
ће „от кри ва ти” ин ве сти то ри и

пред у зе ћа, а др жа ва ће пра ти-
ти трен до ве и под сти ца ти про-
гра ме и про јек те на осно ву ја-
сних кри те ри ју ма.

Ср би ја не ма до вољ но ин ду-
стриј ских пред у зе ћа, чак и да 
су сва по сто је ћа успе шна, због 
че га по сто ји ве ли ка по тре ба 
за осни ва њем но вих. По што у 
Ср би ји не ма до вољ но до ма ћег 
ка пи та ла за ове на ме не, оче ку-
ју се стра не грин филд ин ве сти-
ци је, за ко је је ка рак те ри стич-
но да се са по слом по чи ње од 
по чет ка, од но сно без прет ход-

не ин фра струк ту ре, по слов них 
про сто ра и рад ни ка. Стра не 
ди рект не ин ве сти ци је по пра-
ви лу об у хва та ју и тран сфер 
зна ња и тех но ло ги је и зна чај но 
ути чу на раст про дук тив но сти 
и ду го ро чан еко ном ски раст у 
зе мља ма у ко је се ин ве сти ра.

Од 2004. до кра ја 2009. го ди не 
при лив стра них ди рект них ин-
ве сти ци ја у Ср би ји де ша вао се 
углав ном кроз ку по ви ну пред-
у зе ћа у про це су при ва ти за ци је, 
док грин филд ин ве сти ци је ни су 
би ле пу но за сту пље не. Тај при-
лив је углав ном био мо ти ви сан 
ку по ви ном ло кал них мо но по ла 
или оли го по ла у обла сти фи нан-
си ја, про из вод ње це мен та, ци-
га ре та, енер ге на та, тр го ви не на 
ма ло и слич но. У пре ра ђи вач ку 

ин ду стри ју стра ни ин ве сти то ри 
уло жи ли су око 2,2 ми ли јар де 
евра, а нај а трак тив ни је обла сти 
за ула га ње би ле су про из вод ња 
пре храм бе них про из во да и пи-
ћа (636,7 ми ли о на евра) и про-
из вод ња хе ми ка ли ја и хе миј-
ских про из во да (589,7 ми ли о на 
евра). У по след ње две го ди не 
бе ле жи се про ме на трен да и 
по раст стра них ин ве сти ци ја у 
но ва, из во зно ори јен ти са на, ин-
ду стриј ска пред у зе ћа.

Под сти ца ње стра них ула га ња 
би ће у фо ку су ин ду стриј ске по-

ли ти ке Ср би је до 2020. го ди не. 
Са да шњи под сти ца ји ко ји за ве-
ли ке ин ве сти ци је до сти жу и до 
10.000 евра за рад но ме сто су 
за до во ља ва ју ћи, та ко да пре о-
ста је да се по тен ци јал ним стра-
ним ин ве сти то ри ма у грин филд 
пред у зе ћа на ло кал ном ни воу 
ства ра ју усло ви ко је зах те ва ју 
кон крет ни про јек ти.

Др жав не ин сти ту ци је кон ти-
ну и ра но ће по бољ ша ва ти по-
сто је ће под сти ца је за при вла-
че ње стра них ин ве сти ци ја по 
сек то ри ма, по себ но оним ко ји 
под сти чу раз вој но вих тех но ло-
ги ја и има ју по во љан ути цај на 
не за по сле ност – област ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја, те ле ко-
му ни ка ци ја, но вих тех но ло ги ја, 
раз вој ал тер на тив них енер ги ја, 

али и раз вој услу жних де лат-
но сти као што су ко ри снич ки 
цен три, ло ги стич ки цен три и 
дру ги ви до ви мо дер ног на чи-
на по сло ва ња. На ста ви ће се и 
са са да шњим стра те ги ја ма при-
вла че ња стра них ди рект них 
ин ве сти ци ја, по себ но у ауто мо-
бил ску ин ду стри ју, ко ја има сна-
жан ефе кат на сма ње ње не за-
по сле но сти, ан га жо ва ње ве ли-
ког бро ја до ма ћих до ба вља ча 
и до во ђе ње дру гих ком па ни ја 
ко је отва ра ју сво је про из вод не 
по го не. То ће би ти по треб но и 
за при вла че ње ин ве сти ци ја у 
хе миј ску, елек трон ску и дру ге 
ин ду стри је ко је има ју по во љан 
ефе кат на при вре ду јед не др-
жа ве.

Ду шко Вук са но вић

СТРА ТЕ ГИ ЈА ИН ДУ СТРИЈ СКОГ РАЗ ВО ЈА СР БИ ЈЕ (III)

Но ве ин ве сти ци је
у но ве про из во де

Тех но ло шки јаз
Ср би ја се са да на ла зи у ве ли-

ком тех но ло шком за о стат ку

не са мо у од но су на во де-

ће свет ске еко но ми је и ЕУ 

еко но ми је, већ и у од но су на 

ни во соп стве не ин ду стри је 

пре 1990. го ди не. На ша ин-

ду стри ја ви ше не про из во ди 

алат не ма ши не, ин ду стриј-

ске ро бо те и тран сфер ли ни-

је за ауто мо бил ску и дру ге 

ин ду стри је пре ра де ме та ла, 

ко је су пред ста вља ле мо тор 

раз во ја и до при но си ле из-

во зу и угле ду ин ду стри је у

свет ским раз ме ра ма.

Тех но ло шка по ли ти ка за 

опо ра вак ин ду стри је Ср би је

у пе ри о ду од 2011. до 2020.

го ди не ре а ли зо ва ће се кроз

три ета пе: до 2015. пла ни ра

се ре ви та ли за ци ја ве ли ких 

ком па ни ја и ин ду стриј ских

си сте ма и њи хо во до во ђе-

ње у функ ци о нал но ста ње у

ци љу по ве ћа ња про из вод ње

и отва ра ња но вих рад них 

ме ста; од 2013. до 2020.

спро во ди ће се ре ин же ње-

ринг као про цес тех но ло шке

ре кон струк ци је ин ду стри је 

кроз ин тен зив но уво ђе ње 

ино ва ци ја; пе ри од од 2018. 

до 2020. го ди не ка рак те ри-

са ће раз вој на екс пан зи ја 

ин ду стри је Ср би је. То под-

ра зу ме ва из град њу но вих 

ви со ко тех но ло шких сек то ра

и ин тен зив ну са рад њу

ин ду стри је са ис тра жи вач-

ко-раз вој ним и обра зов ним 

ин сти ту ци ја ма.
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Ко ри шће ње та ста ту ре 
и функ ци је та сте ра у
про гра му Wo rd Pad

На по ме на: Пре сва ке рад ње 
ко ју из вр ша ва мо у Wo rd Pad-у, 
ку р сор стре ли ца ма са та ста ту ре 
или ми шем (клик не мо на же ље-
ну по зи ци ју) тре ба да до ве де мо 
на по зи ци ју у тек сту од ко је же-
ли мо да ра ди мо. Та ко ђе, др жа-
њем ле вог та сте ра ми ша мо же-
мо да ма р ки ра мо део тек ста са 
ко јим же ли мо да ра ди мо.

Пре ла зак у но ви ред
1. Ку р сор ми шем до ве де мо 

до по зи ци је у тек сту од ко је же-
ли мо да га одво ји мо, па клик не-
мо ле вим та сте ром ми ша на ту 
по зи ци ју;

2. при ти сне мо та стер En ter и 
текст ће пре ћи у но ви ред.

На по ме на: У овом слу ча ју 
на пра ви ли смо но ву це ли ну, то 
јест но ви па сус.

Одва ја ње тек ста
1. Ку р сор ми шем до ве де мо 

до по зи ци је у тек сту од ко је же-
ли мо да га одво ји мо, па клик не-
мо ле вим та сте ром ми ша на ту 
по зи ци ју;

2. при ти сне мо та стер Spa ce

(раз мак ни цу) и ре че ни це ће би-
ти одво је не.

Спа ја ње тек ста
1. Ку р сор ми ша до ве де мо до 

по зи ци је у тек сту ко ју же ли мо 
да при мак не мо прет ход ном 
тек сту, па клик не мо ле вим та-
сте ром ми ша на ту по зи ци ју;

2. при ти сне мо та стер Bac-

kspa ce и текст ће се спо ји ти.
На по ме на: овај по сту пак мо-

же мо ко ри сти ти ако смо гре-
шком при ти сну ли та стер En ter

на сре ди ни па су са и од ње га 
на пра ви ли два. Уко ли ко же ли-
мо по но во да на пра ви мо је дан 
па сус, ко ри сти мо та стер Bac-

kspa ce.

Увла че ње ре че ни ца
1. Ку р сор ми ша до ве де мо на 

по че так ре че ни це ко ју же ли мо 
да уву че мо, па клик не мо ле вим 
та сте ром ми ша на ту по зи ци ју;

2. при ти сне мо та стер Tab.

Уба ци ва ње тек ста
у ре че ни цу

1. Ку р сор ми ша до ве де мо на 
по зи ци ју у тек сту од ко је же ли-

мо да уба ци мо не ко сло во, реч 
или ре че ни цу;

2. уку ца мо же ље ни текст;
3. тај текст ће се уба ци ти на 

би ра но ме сто, а оста так ре че ни-
це ће се сам по ме ри ти уде сно.

Пре ку ца ва ње тек ста
1. Ку р сор ми ша до ве де мо на 

ме сто у ре че ни ци од ко га же ли-
мо да пре ку ца мо текст;

2. при ти сне мо та стер In sert;
3. от ку ца мо же ље ни текст, па 

ће мо ви де ти да је ста ри текст 
пре ку цан но вим тек стом;

4. по за вр шет ку по но во при-
ти сне мо та стер In sert да га ис-
кљу чи мо.

На по ме на: уко ли ко је та стер 
In sert укљу чен, а поч не мо да 
при ти ска мо та стер Spa ce, текст 
уде сно од по зи ци је ку р со ра ће 
би ти обри сан.

Бри са ње тек ста
Ка да же ли мо да обри ше мо 

текст, би ра мо је дан од ова два 
на чи на:

1. ако текст бри ше мо зде сна 
уле во, по сту пак је сле де ћи:

а) ку р сор ми ша до ве де мо на 
ме сто ода кле же ли мо да обри-
ше мо текст;

б) при ти ска мо та стер Bac-

kspa ce док не обри ше мо од ре-
ђе ни део тек ста;

2. ако текст бри ше мо сле ва 
уде сно, по сту пак је сле де ћи:

а) ку р сор ми ша до ве де мо на 
ме сто ода кле же ли мо да обри-
ше мо текст;

б) при ти ска мо та стер De le te

док не обри ше мо од ре ђе ни део
тек ста.

По ста вља ње ку р со ра
на по че так и крај
од го ва ра ју ћег ре да

1. Уко ли ко же ли мо да ку р сор
до ве де мо на по че так ре да, при-
ти сне мо та стер Ho me;

2. уко ли ко же ли мо да ку р сор
до ве де мо на крај ре да, при ти-
сне мо та стер End.

По ста вља ње ку р со ра на 
по че так и крај 
од го ва ра ју ће стра ни це

1. Ако же ли мо да ку р сор до-
ве де мо на по че так стра ни це,
при ти сне мо та стер Pa ge Up;

2. ако же ли мо да ку р сор до-
ве де мо на крај стра ни це, при-
ти сне мо та стер Pa ge Down.

По ста вља ње ку р со ра на 
по че так и крај тек ста

1. Ако же ли мо да ку р сор до-
ве де мо на по че так тек ста, при-
ти сне мо ком би на ци ју та сте ра
Ctrl + Ho me;

2. уко ли ко же ли мо да ку р сор
до ве де мо на крај тек ста, при ти-
сне мо ком би на ци ју та сте ра Ctrl 

+ End.

Ком би на ци је та сте ра
Ctrl + ле ва стре ли ца – по ме-

ра ју ку р сор на по че так прет ход-
не ре чи;

Ctrl + де сна стре ли ца – по-
ме ра ју ку р сор на по че так сле-
де ће ре чи;

Ctrl + го р ња стре ли ца – по-

ме ра ју ку р сор на по че так прет-
ход ног па су са;

Ctrl + до ња стре ли ца – по-
ме ра ју ку р сор на по че так сле-
де ћег па су са;

Ctrl + Ho me – по ме ра ју ку р-
сор на по че так до ку мен та;

Ctrl + End – по ме ра ју ку р сор
на крај до ку мен та;

Ctrl + Pa ge Up – по ме ра ју
ку р сор на по че так прет ход не
стра ни це;

Ctrl + Pa ge Down – по ме ра-
ју ку р сор на по че так сле де ће
стра ни це;

Ctrl + Alt + Pa ge Up – по ме ра-
ју ку р сор на по че так тек ста ко ји
се ви ди на екра ну;

Ctrl + Alt + Pa ge Down – по-
ме ра ју ку р сор на крај тек ста ко-
ји се ви ди на екра ну;

Ctrl + Shift + ле ва стре ли ца –
ма р ки ра ју це лу реч од по зи ци је
ку р со ра уле во;

Ctrl + Shift + де сна стре ли ца

– ма р ки ра ју це лу реч од по зи-
ци је ку р со ра уде сно;

Ctrl + Shift + го р ња стре ли-

ца – ма р ки ра ју цео па сус од по-
зи ци је ку р со ра на го ре;

Ctrl + Shift + до ња стре ли ца

– ма р ки ра ју цео па сус од по зи-
ци је ку р со ра на до ле;

Ctrl + Shift + Ho me – ма р ки-
ра ју текст од по зи ци је ку р со ра
до са мог по чет ка;

Ctrl + Shift + End – ма р ки ра-
ју текст од по зи ци је ку р со ра до
ње го вог кра ја;

Shift + ле ва стре ли ца – ма р-
ки ра ју текст од по зи ци је ку р со-
ра уле во по је дан ка рак тер;

Shift + де сна стре ли ца – ма-
р ки ра ју текст од по зи ци је ку-
р со ра уде сно по је дан ка рак-
тер;

Shift + го р ња стре ли ца – ма-
р ки ра ју текст од по зи ци је ку р-
со ра по је дан ред на го ре;

Shift + до ња стре ли ца – ма р-
ки ра ју текст од по зи ци је ку р со-
ра по је дан ред на до ле;

Shift + Ho me – ма р ки ра ју
текст од по зи ци је ку р со ра до
по чет ка ре да;

Shift + End – ма р ки ра ју текст
од по зи ци је ку р со ра до кра ја
ре да;

Shift + Pa ge Up – ма р ки ра ју
текст од по зи ци је ку р со ра на го-
ре до по чет ка екра на;

Shift + Pa ge Down – ма р ки-
ра ју текст од по зи ци је ку р со ра
на до ле до кра ја екра на.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се



15. децембар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА16

здрав живот

Ситни колачи – велико Ситни колачи – велико 
задовољствозадовољство

Ба ја де ра
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та

Са стој ци: 600 гр ше ће ра, 16 ка ши ка во де, 250 гр мар га ри-
на, 300 гр мле ве ног пла зма кек са, 250 гр ора ха, 100 гр чо ко ла де.

На чин при пре ме: У шер пу ста ви ти во ду и ше ћер, пу сти ти да про ку ва па до да ти
мар га рин. Ка да се он ис то пи, до да ти мле ве ну пла зму и мле ве не ора хе. До бро из ме ша ти, па

по де ли ти на два де ла. У је дан до да ти три штан гле чо ко ла де. Плех на ма за ти уљем, ру ке та ко ђе.
У плех нај пре ста ви ти там ни део, па све тли. Кад се охла ди, пре ли ти остат ком чо ко ла де ис то-
пље не на ма ло уља.

На по ме на: Ба ја де ра се пра ви док је сме са вру ћа. Ру ке тре ба стал но да бу ду на у ље не да би
се лак ше ра ди ло.

Ку гли це од
су вог во ћа

Вре ме при пре ме: 15 ми ну та
Са стој ци: 200 гр су вих шљи ва

без ко шти це, 150 гр ба де ма, 200 гр 
су вих смо ка ва, 3 ка ши ке ше ће ра,
ва нил ше ћер, на рен да на ко ра по-

мо ран џе, 3-4 ка ши ке мар ме ла де
од шљи ва.

На чин при пре ме: Шљи ве и
смо кве са мле ти (или сит но исец ка-
ти), до да ти на сец ка не ба де ме, ше-
ћер, ва нил ше ћер, из рен да ну ко ру
по мо ран џе, мар ме ла ду од шљи ва.
До бро из ме ша ти и пра ви ти ку гли-
це.

На по ме на: Ку гли це се мо гу ува-
ља ти у круп ни кри стал ше ћер и
ста ви ти у па пир не кор пи це. На-
пра ви ти дан-два ра ни је.

Ро лат од
ра тлу ка

Вре ме при пре ме: 35 ми ну та
Са стој ци: 500 гр ра тлу ка, 500 гр

ше ће ра у пра ху, 200 гр кри стал ше-
ће ра, ½ шо љи це во де, 200 гр мле-
ве них ора ха, 3 штан гле чо ко ла де.

На чин при пре ме: Ушпи но ва ти
кри стал ше ћер са во дом, до да ти 
мле ве не ора хе, чо ко ла ду па све 
сје ди ни ти. Оста ви ти за фил.

Ра тлук ме си ти ру ка ма уз ла га-
но до да ва ње прах ше ће ра док се 
сав не утро ши. Окла ги јом раз ви ти 
ма су на фо ли ји. На ра тлук ста ви-
ти фил и ла га но, уз по моћ фо ли је, 
уви ти у ро лат. Ста ви ти у фри жи дер 
да се стег не.

На по ме на: Уме сто ора ха од лич-
на је за ме на пе че ни ле шник, а бо ја 
ро ла та за ви си од бо је ра тлу ка.

При пре ми ла: 

Со фи ја До ми ни ко вић

Тро у гло ви од су са ма и ки ки ри ки ја
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 500 гр бе лог ра тлу ка, ½ дл уља, 200 

гр су са ма, 300 гр пе че ног не сла ног ки ки ри ки ја.
На чин при пре ме: Ис пр жи ти су сам, ки ки ри ки 

са мле ти на круп но. Уље ста ви ти у од го ва ра ју ћу 
по су ду на ти ху ва тру. Ра тлук ма ло из гње чи ти па 
до да ти у уље и ме ша ти да се ото пи. За тим до да ти 
су сам и ки ки ри ки. Из ме ша ти да се ле по сје ди ни 
и од мах ста ви ти у ка луп у об ли ку пи ра ми де.

На по ме на: Ка луп је бо ље об ло жи ти про вид ном фо ли јом јер ће се ко лач лак ше из ва ди ти.
По сле сат-два, ко лач из ва ди те из ка лу па, ски ни те фо ли ју и пу сти те да се су ши. Се че се оштрим
но жем прет ход но на мо че ним у во ду.

Учи те ље во дуг ме
Вре ме при пре ме: 15 ми ну та
Са стој ци: 300 гр мле ве них ора ха, 400 гр

ше ће ра, 2 ка ши ке ка каа, сок и ко ра од 1 ли-
му на, 1 ја је, 1 жу ман це, 50 гр су вог гро жђа.

На чин при пре ме: Одво ји ти 100 гр ше-
ће ра. Оста ле са стој ке уме си ти и пра ви ти
ма ле лоп ти це, ма ло их спљо шти ти, а у сре-
ди ни пр стом на пра ви ти уду бље ње. Ува-
ља ти лоп ти це у оста так кри стал ше ће ра.
Бе лан це ко је је пре о ста ло улу па ти у чврст
шам. Ка ши чи цом ста вља ти шам у сре ди ну
лоп ти ца, а на ње га зр но су вог гро жђа.

На по ме на: Овај ко лач се мо же на пра-
ви ти не ко ли ко да на ра ни је да би се ле по
осу шио.

Ки ки ри ки ду ка ти
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 400 гр мар га ри на, 300 гр ше-

ће ра, 2 ка ши ке ка каа, 1 ја је, 300 гр бра шна,
пра шак за пе ци во, 5 ка ши ка вре ле во де,
400 гр пе че ног не сла ног ки ки ри ки ја.

На чин при пре ме: Уму ти ти 200 гр мар га-
ри на са 100 гр ше ће ра, две ка ши ке ка каа,
до да ти ја је, бра шно и пра шак за пе ци во.
Уму ти ти те сто, раз ву ћи га окла ги јом де бљи-
не 0,5 цм, па се ћи окру глом мо длом. Пе ћи
око 15 ми ну та на 200° Ц.

Фил: 200 гр ше ће ра ото пи ти као за до-
бош тор ту, до да ти 200 гр мар га ри на, пет
ка ши ка вре ле во де, 300 гр мле ве ног ки ки-
ри ки ја. Све сје ди ни ти. Фил бо га то на ма за-
ти на сва ки ко лач и пре ко ње га ста ви ти пар
це лих ки ки ри ки ја.
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занимљивости

Ку по ви на, ма ња, ве ћа,
сра змер на нов ча ни ку
ни ко ме не „ги не”, 
а ре кла ми ра ни
по пу сти са мо
до при но се
по тро шач кој
пред но во го ди шњој 
гро зни ци

По след њи ме сец у го ди-
ни, а по себ но по след њи 
де цем бар ски да ни сва ке 

го ди не про ти чу у зна ку ма њих 
или ве ћих тро шко ва и пред ста-
вља ју озби љан атак на иона ко 
при лич но та нак кућ ни бу џет. 
Ипак, ко ли ка год бес па ри ца 
вла да ла и ко ли ко год нам нов-
ча ни ци и џе по ви би ли пра зни, 
пред но во го ди шњој еуфо ри ји за 
ку по ви ном те шко се одо ле ва.

Ако и не ма па ра за не ке екс-
тра по кло не, увек се ис под јел-
ке мо же ста ви ти и не ка сит ни ца 
екс тра ва гант но и лук су зно упа-
ко ва на. Па не ки но ви украс за 
јел ку, ако не већ и чи та ва јел ка, 
па пр ска ли це, ба лон чи ћи... све 
оне сит ни це ко је но во го ди шњу 
ат мос фе ру не са мо да упот пу-
ња ва ју не го је баш чи не, и без 
ко јих се та ноћ про сто не мо же 
за ми сли ти. Да и не го во ри мо о 
но во го ди шњој тр пе зи на ко јој се 
обич но на ђу и ру ска са ла та и не-
ко пе че ње, тор та, сит ни ко ла чи...

Да кле, ку по ви на, ма ња, ве-
ћа, сра змер на нов ча ни ку, очи-
глед но је, ни ко ме не „ги не”. Кад 
је већ та ко, по ку шај мо да бар 
про ђе мо са што је мо гу ће ма ње 
нов ца ин фор ми шу ћи се на вре-
ме ко, где и на шта да је по пуст, 
али и на шта се ти по пу сти од-
но се да не би би ло из не на ђе ња 
на ка си кад се ис по ста ви да ни је 
на цео ра чун баш то ли ки по пуст 
ко ли ко пи ше на ре клам ном 
фла је ру.

Сви већ вр ло до бро зна ју да 
сва ког 10, 11, 25. и 26. у ме се-
цу, да кле у да не ко ји су пен зи-
о нер ски „спа сов да ни”, у свим 
„Мак си” објек ти ма за њих ва жи 
по пуст од 10 од сто. Тре ба, ме-
ђу тим, зна ти да се овај по пуст 

не од но си на но ви не, ци га ре те, 
про из во де ко ји су већ на ак-
ци ји, оне озна че не нат пи си ма 
„трај но ни ска и ре дов на це на”, 
па не са би ра ти све то и ра чу-
на ти де сет од сто ма ње па ра за 
пла ћа ње. Ако ни сте си гур ни да 
ли се на не ки ар ти кал по пуст 
од но си или не, бо ље је пи та ти 
про дав це на вре ме не го се на 
ка си из не на ђи ва ти.

Иста је си ту а ци ја и са по пу-
стом од пет од сто обе ћа ним у 
„Тем пу” сви ма ко ји су са че ка ли 
ки ло ме тар ске ре до ве и сти гли 
до сво је „бус плус” кар ти це за 
град ски пре воз. Ов де по пуст 
ва жи за ку по ви ну то ком рад не 
не де ље, од по не дељ ка до пет-
ка, али се та ко ђе не од но си на 
ар ти кле на ак ци ји и све оне ко је 
смо већ на бро ја ли у прет ход-
ном па су су. То, мо ра мо при зна-
ти, пи ше и у ре кла ми, али оним 
нај сит ни јим сло ви ма ко ја ни ко 
и не чи та, па на ка са ма че сто 
до ла зи до не при јат них си ту а ци-
ја ка да ка сир ке поч ну да ва де из 
кор пи све оно на шта се по пуст 

не од но си. За то, до бро отво ри те
очи при ли ком ста вља ња про из-
во да у ко ли ца.

Још не што на шта тре ба обра-
ти ти па жњу: че сто се у ре кла ми
пен зи о не ри по зи ва ју да у од ре-
ђе ној про дав ни ци тог и тог да-
на па за ре са не ким про цен том
по пу ста. Ме ђу тим, ни је увек у
пи та њу чи тав дан, већ ре ци мо
са мо до по дне ва, па сви ко ји до-
ђу по сле тог вре ме на бу ду не-
при јат но из не на ђе ни.

Све у све му, на та кве ре клам-
не по зи ве ко ји сва ки час од је ку-
ју са ТВ про гра ма до бро обра-
ти те па жњу и са слу шај те их па-
жљи во. Чак и да по ве ру је мо у то
да тр гов ци за и ста ми сле на нас
и на ше џе по ве, ипак им је, за си-
гур но, увек ми ли ја њи хо ва за-
ра да и не ће нам учи ни ти ни шта
што би за њих зна чи ло чист гу-
би так, већ са мо оно што и са ми
мо гу да под не су. Да би и на ма
ипак би ла вај ди ца од тих њи хо-
вих ре клам них кам па ња, тре ба
де таљ но да про у чи мо шта се за-
и ста мо же ку пи ти са обе ћа ним

по пу стом, да не бу де мо ле њи и
оби ђе мо не ко ли ко мар ке та и у
сва ком ку пи мо оно што ту има
ни жу це ну, или са че ка мо да не
ка да су по пу сти нај ве ћи.

Ко нач но су и у на шој зе мљи
ве ли ки тр го вин ски лан ци и
по зна ти брен до ви по че ли са
прет пра знич ним сни же њи ма
це на. Она, до ду ше, још ни су ни
бли зу та ква као у не ким дру гим
зе мља ма, ни ти по чи њу то ли ко
пре но ве го ди не, али ипак вре-
ди на њих са че ка ти па он да ку-
по ва ти оно што је пла ни ра но.
Гу жве ће би ти ма ло ве ће, али
уште да је за и ста у овом слу ча ју
до вољ на да се бе из ло жи те том
прет пра знич ном стре су. По го-
то во што и то ли ко сни же не це-
не и да ље углав ном ни су баш
при сту пач не на шем џе пу, те се
и за ку по ви ну на сни же њи ма
тре ба до бро пре са бра ти да се
по сле пра зни ка не би смо од у-
зе ли од му ке ка да схва ти мо ко-
ли ко је да ле ко до сле де ће пла те
или пен зи је.

В. Ана ста си је вић

ДЕ ЦЕМ БАР СКЕ КУ ПО ВИ НЕ И КА КО ИХ ПРЕ ЖИ ВЕ ТИ

У зам ци обе ћа них по пу ста
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погледи

И у нај го рој оску ди ци 
ва жно је очу ва ти
тра ди ци ју, ма кар
сим бо лич но, јер 
по клон до но си
ра дост не са мо
оно ме ко ме је
на ме њен, већ
и да ро дав цу

При ја те љи це од школ ских
да на, њих че ти ри, пет, са
ви ше де це ниј ским ста-

жом дру же ња и ре дов ног за јед-
нич ког про сла вља ња ро ђен да-
на, не дав но су се кроз смех при-
се ћа ле ка кве су по кло не јед на
дру гој не кад да ва ле. Би ле су ту
сви ле не блу зе и ма ра ме, та шне
и нов ча ни ци од нај фи ни је ко же,
фран цу ски пар фе ми и слич но,
уз оба ве зно ча шћа ва ње у не-
ком бо љем ре сто ра ну.

Ни је би ло те шко. Има ло се,
мо гло се. А шта ре ћи да нас?
Не ма се, а мо ра се. Упр кос кри-
зи и стр мо гла вом оси ро ма ше-
њу, тра ди ци ја ни је из не ве ре на,

са мо што се обе ле жа ва ње све-
ло на пу ку сим бо ли ку. Уме сто 
руч ка или ве че ре, ка фа, уме сто 
по кло на, по клон чић, баш сит-
ни ца.

Али нај ва жни је је очу ва но, 
ри ту ал сам по се би и ње го ва 
основ на по ру ка за јед ни штва, 
бли ско сти и же ље да се не ком 
дра гом при чи ни ма ла ра дост. 
По кла ња ње, ме ђу тим, мо же да 
зна чи мно го ви ше.

Тај на је у то ме што сва ко да-
ри ва ње пред ста вља сво је вр сну 
емо тив ну тран сак ци ју, јер да-
ју ћи дру гом ми чи ни мо и се би 
кроз осе ћај за до вољ ства, ис пу-
ње но сти и оја ча ног са мо вред-
но ва ња. Не ки пси хо ло зи скло ни 
су чак да за кљу че да, не за ви сно 
од вред но сти по кло на, нај ве ћа 
до бит, у пси хо ло шком сми слу, 
при па да да ро дав цу.

Ни је слу чај на на род на из ре-
ка „бо ље је да ва ти не го при ма-
ти”, ма да је њен сми сао ши ри и 
нај ма ње се од но си на по кла ња-
ње, већ, гру бо ре че но, на раз не 
жи вот не си ту а ци је и две стра не 
раз ли чи тог ма те ри јал ног ста-
ту са, од ко јих јед на рас по ла же 

мо гућ но сти ма, а дру га по тре-
ба ма, али не и усло ви ма за њи-
хо во ис пу ње ње. И сад, на рав но 
да је леп ше би ти тај ко ји има, па 
мо же да бу де и га лан тан, не го 
онај у оску ди ци, при ну ђен да се 
осла ња на до бру во љу дру гих.

Са по кло ни ма ства ри су са мо 
на пр ви по глед јед но став ни је. 
Основ ни прин цип је да их тре ба 
уме ти и да ва ти и при ма ти, а сви 
из ис ку ства зна мо да то не мо ра 
да се под ра зу ме ва.

Ов де из у зи ма мо по кла ња ње 
као део по слов не кул ту ре или 
пу ке фор ме, при год не или про-
то ко лар не да ро ве из че га се 
из ро ди ла чи та ва фи ло зо фи ја 
и ство рен сет вр ло ри гид них 
пра ви ла у ко ји ма се ни шта не 
пре пу шта слу ча ју, од из бо ра 
да ро ва ног пред ме та, све до на-
чи на ње го вог па ко ва ња, па и 
та квих сит ни ца као што је бо ја 
ам ба ла же.

У по ро ди ци и ме ђу при ја те-
љи ма не по сто ји сре ћом опа-
сност да због по гре шно ода-
бра ног укра сног па пи ра или 
ма шне бу де до ве ден у пи та ње 
ми ли он ски уго вор, али увре ђе-

них и раз о ча ра них оним што су 
за Но ву го ди ну/Бо жић до би ли 
(или што ни шта ни су до би ли) 
увек мо же да се на ђе. Ома шке 
и пре ви ди су го то во не из бе жни 
у ово прет пра знич но вре ме хи-
сте рич не ку по ви не, ка да „шта 
по кло ни ти” по ста је пи та ње 
свих пи та ња. По го то во на За па-
ду, с обе стра не Атлан ти ка, где 
те ку ћи про бле ми с евром и до-
ла ром ни су осет ни је ути ца ли на
сми ри ва ње шо пинг гро зни це. 
Је ди но што су мно ги, уме сто из-
ну ру ју ћег лу та ња по про дав ни-
ца ма, од го вор про на шли у по-
ну ди све ве ћег бро ја аген ци ја, 
спе ци ја ли зо ва них за по кло не 
за сва чи ји укус и уз раст.

Аме рич ки но ви нар и ху ма ни-
тар ни ак ти ви ста, Ни ко лас Кри-
стоф, ша ље са стра ни ца „Њу-
јорк тај мса” иде ју чи та о ци ма да, 
уме сто да сво јој ба ки ку пе џем-
пер ко ји ни јед ном не ће обу ћи, 
упла те у ње но име из ве сну су му
за до бро твор не ак ци је, на при-
мер у Фонд Хе лен Ке лер за сла-
бо ви ду де цу у САД, Ин до не зи ји 
и Ви јет на му, ре ци мо 25 до ла ра, 
ко ли ко ста је пар на о ча ра за јед-
но де те. Та квих мо гућ но сти и 
фон да ци ја је не бро је но и да ју-
ћи при лог чо век ве ро ват но мо-
же да осе ти за до вољ ство лич-
ног уче шћа у ре ша ва њу не ких 
не во ља ово га све та.

Ми ов де, до гу ше у сво јим
бри га ма, је два да при ме ћу је мо 
да Но ва го ди на уоп ште сти же. 
Кла сич не че стит ке смо одав но 
за бо ра ви ли, от ка ко смо се мо-
дер ни зо ва ли и ша ље мо СМС 
по ру ке и на тај на чин, нај че шће 
јед но о бра зно, че сти та мо све 
пра зни ке. На по кло не тек не 
сме мо ни да по ми сли мо. Не пла-
ће ни ра чу ни и оста ли тро шко ви
има ју при о ри тет. А и са др жав-
ног вр ха нам је по ру че но да ће 
нам сле де ће го ди не би ти још 
те же.

Све му то ме упр кос, и та кву
2012. тре ба до че ка ти са ра до-
шћу, јер је но ва и са мим тим мо-
ра да до но си не ку на ду, шта год 
нам го во ри ли. А где је Но ва го-
ди на, ту мо ра да се на ђе и не ки 
ма ли, си тан по клон, бар они ма 
са ко ји ма де ли мо ова кав жи вот 
и све не да ће. Ту ра дост и бар ма-
ло сме ха смо ду жни упра во се би 
и њи ма, сво јим нај бли жи ма.

Д. Дра гић

ДА РИ ВА ЊЕ У ВРЕ МЕ НИ МА ПУ НИХ ИЗ ЛО ГА И ПРА ЗНИХ НОВ ЧА НИ КА

Не ма се, а мо ра се
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Ра ди ће се ду же, 
до при но си ће би ти
ве ћи, пен зи је ма ње …

„За кон за спас Ита ли је и евра”, 
гла си ло је об ја шње ње све о бу-
хват них ре форм ских ме ра ко је 
је, као пр ви ве ли ки по тез „тех-
но крат ске” вла де но вог пре ми-
је ра, Ма ри ја Мон ти ја, по чет ком 
овог ме се ца, као уред бу хит но 
усво јио ка би нет и још бр же пот-
пи сао шеф др жа ве, Ђор ђо На-
по ли та но.

Не за хвал ну ду жност да их 
обра зло жи јав но сти до би ла је 
ми ни стар ка за со ци јал на пи-
та ња, Ел са Фор не ро, ко ја је на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре чак 
и за пла ка ла, об ја шња ва ју ћи ко-
ли ко ће сви, а пен зи о не ри на-
ро чи то, мо ра ти да се жр тву ју.

Те су зе ко је су об и шле свет, 
јер по ли ти ча ри обич но у ова-
квим си ту а ци ја ма ни су баш сен-
ти мен тал ни, а и пра ве су зе на 
сце ни су те шке и до брим глум-
ци ма, би ле су мо жда ви ше жал 
за вре ме ни ма ко је је но ви за кон 
окон чао, не го ту га због оно га 
што пред сто ји. А то је – пру жа-
ње пре ма гу бе ру, тро ше ње оно-
га што се има, од но сно што ће 
се има ти.

Ита ли ја је, на и ме, има ла при-
лич но да ре жљив пен зиј ски си-
стем. Иако је зва нич на гра ни ца 
за од ла зак у пен зи ју до сад би ла 
60 го ди на, ве ћи на је пре ста ја ла 
да ра ди две го ди не ра ни је, по 
та ко зва ном си сте му се ни о ри-
те та, то јест на осно ву ком би на-
ци је го ди на ста жа и упла ће них 
до при но са. Тај си стем ће по сте-
пе но би ти уки нут до 2018, али 
ће, за раз ли ку од пен зиј ских 
ре фор ми ко је се спро во де у 
дру гим зе мља ма и ко је су про-
гра ми ра не „на од ло же но”, глав-
ни на ме ра на сна гу сту пи ти од-
мах, већ од пр вог да на сле де ће 
го ди не.

Кад се до ђе до зи да, по што се 
гла вом кроз ње га не мо же, мо-
ра ју се отво ри ти вра та. Ево ку да 
та вра та во де Ита ли ја не: од по-
чет ка 2012. пен зи је ће би ти из-
ра чу на ва не са мо на осно ву до-

при но са упла ћи ва них си сте му, 
уме сто на осно ву пла те на кра ју 
ка ри је ре, као што је би ло до сад, 
а уки да се и го ди шње ускла ђи-
ва ње пен зи ја са ин фла ци јом за 
оне на чи јем пен зиј ском че ку су 
сво те ве ће од 936 евра. За оне 
ко ји има ју ту не сре ћу да при ма-
ју ма ње, ин дек си ра ње оста је. За 
пу ну пен зи ју би ће нео п ход но 
да се до при но си упла ћу ју 42 го-
ди не за му шкар це, а 41 го ди ну 
за же не, уме сто 40 го ди на као 
до сад. У пу ну пен зи ју же не ће 
мо ћи да иду са 62 го ди не жи во-
та, са фи нан сиј ским под сти ца ји-
ма да ра де до 70. Му шкар ци ће 
то исто мо ћи са 66 го ди на, али 
та ко ђе са нов ча ним сти му ла ци-
ја ма да се не пен зи о ни шу пре 
не го што на пу не 70. При ступ 
ста ро сним пен зи ја ма би ће та-
ко ђе ду жи и за же не за по сле не 
у при ват ном сек то ру – са са да-
шњих 60 го ди на жи во та гра ни-
ца ће би ти по диг ну та на 66, по-
сте пе но, с тим да то ком плет но 
поч не да ва жи од 2016.

На рав но, као ни њи хо ва но ва
ми ни стар ка – ко ја је су тра дан,
по сле су за при ли ком обра ћа-
ња но ви на ри ма, у пар ла мен ту
при бра ни је кон ста то ва ла да је
на пен зиј ски си стем „уда ре но
се ки ром” – ни Ита ли ја ни ни су
ово до че ка ли ра ши ре них ру ку.
У на ја ви су ве ли ки штрај ко ви,
ма да је ма ло ве ро ват но да ће
из ла зак на ули це не што у овом
по гле ду да про ме ни, упр кос то-
ме што пар ла мент има рок од 60
да на да де крет оза ко ни и ти ме
му про ду жи ва же ње.

Пен зи је су, на и ме, са мо део
све о бу хват них ме ра штед ње ко-
је зах те ва Европ ска уни ја, с об-
зи ром на чи ње ни цу да је Ита ли-
ја, као ње на тре ћа по ве ли чи ни
еко но ми ја, су ви ше ве ли ка да би
па ла, и та ко ђе пре ве ли ка да јој
у по моћ при ска че но во у спо ста-
вље ни ста би ли за ци о ни фонд ЕУ.

Ми ни стар ка Фор не ро је
обра зло жи ла да су про ме не у
пен зи ја ма са мо пр ви ко рак у
ре фор ми ита ли јан ске со ци јал-

не др жа ве, с ци љем да тр жи ште
ра да по ста не „флек си бил ни је” 
и да што ви ше љу ди бу де рад-
но ак тив но. Ита ли ја има јед ну
од нај ни жих сто па за по сле но-
сти из ме ђу оста лог и за то што
се у пен зи ју од ла зи ло ра ни је од
европ ског про се ка.

Као и дру ге зе мље, и она има
де мо граф ски про блем: по сто-
так ста нов ни ка у рад ном до бу
вр ху нац је, ка ко је из ра чу на то,
до сти гао ове го ди не, па ће у
пред сто је ћим по че ти да опа да.
Пре ма из ве шта ју Европ ске ко-
ми си је, ко ји се ба ви пи та њи ма
по зног до ба у ЕУ, у Ита ли ји се за
пен зи је из два ја 14 од сто бру то
дру штве ног про из во да, што је
нај ве ћа сто па у Уни ји.

А укуп ни учи нак пен зиј ске
ре фор ме и дру гих фи скал них
ме ра тре ба да бу де бу џет ска
уште да од 30 ми ли јар ди евра,
као ко рак ка урав но те же њу др-
жав них фи нан си ја до 2013. го-
ди не.

М. Бе кин

КРИ ЗА ИЗ НУ ДИ ЛА ХИТ НЕ ПРО МЕ НЕ У ИТА ЛИ ЈАН СКОМ ПЕН ЗИЈ СКОМ СИ СТЕ МУ

Ре фор ма са су за ма
Ел са

Фор не ро
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Све док умет нич ка сли ка
жи ви у не ком про сто ру,
ока че на или из ло же на на

зи ду кан це ла ри је, по слов ног
про сто ра, га ле ри је, при ват не
со бе... са њом жи ви и умет ник
ко ји ју је ство рио. То је био и је-
дан од мо ти ва да на овој из ло-
жби при ка же мо сли ке ко је су
на сли ка ли на ши чла но ви, ин ва-
ли ди ра да из Вој во ди не, ре кла
је Ста на Сви ла ров, пред сед ни-
ца по кра јин ског Са ве за ин ва ли-
да ра да, на отва ра њу из ло жбе
сли ка Дру ге ли ков не ко ло ни је
СИР Вој во ди не, ко ја се одр жа ва
у Ли ков ној га ле ри ји Кул тур ног
цен тра Ку ла, од 22. но вем бра до
16. де цем бра ове го ди не.

– Ми на ли ков ним ко ло ни ја-
ма ко је смо ор га ни зо ва ли ове
го ди не ни смо оце њи ва ли умет-
нич ке ра до ве сли ка ра, јер за то
ни смо до вољ но ни об у че ни а ни
ква ли фи ко ва ни, и је ди ни циљ
нам је био да се на ши чла но ви
умет нич ки и ли ков но из ра зе –
на гла си ла је пред сед ни ца вој-
во ђан ских ин ва ли да ра да.

На овој ма ни фе ста ци ји, ко ју
је де ли мич но фи нан си ра ло и
Ми ни стар ство ра да и со ци јал-
не по ли ти ке, до ма ћин је био
Об рад Во ји но вић, пред сед ник
Оп штин ске ор га ни за ци је СИР
Ку ла. Он је пре три го ди не, за-
јед но са сво јом ћер ком, ака-
дем ском сли кар ком Ду брав ком
Не до вић, био идеј ни тво рац и

ини ци ја тор ор га ни зо ва ња ли-
ков них ко ло ни ја ин ва ли да ра да 
Вој во ди не. Ду брав ка Не до вић 
је, у са рад њи са ко ле га ма из 
кул ске га ле ри је, при пре ми ла и 
ура ди ла по став ку ове из ло жбе, 
а за тим и њен ка та лог. Сви за ин-
те ре со ва ни мо гу да по се те из-
ло жбу рад ним да ном, од 8 до 12 
ча со ва пре под не и од 16 до 19 
ча со ва по под не.

То ком кок те ла, ко ји је за го-
сте на отва ра њу упри ли чио 
љу ба зни до ма ћин, Ста на Сви-
ла ров је на ја ви ла да ће по во-
дом 3. де цем бра – Свет ског 
да на ин ва ли да, СИР Вој во ди-
не из ло же не сли ке по кло ни ти 
чла но ви ма број них удру же ња 
и др жав них ин сти ту ци ја са ко-
ји ма већ ду ги низ го ди на има ју 
до бру са рад њу – по је дин ци ма 

из Сек то ра за за шти ту осо ба 
са ин ва ли ди те том у Ми ни стар-
ству ра да и со ци јал не по ли ти-
ке, као и из Вла де Вој во ди не, 
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, По кра јин-
ског се кре та ри ја та за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва и дру ги ма.

М. Мек те ро вић
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По во дом де цем бар ских и но-
во го ди шњих пра зни ка Удру-
же ње пен зи о не ра бе о град ске
оп шти не Па ли лу ла уру чи ло је
па ке те по мо ћи сво јим чла но ви-
ма. Код рас по де ле па ке та во ди-
ло се ра чу на да оду у пра ве ру ке
(да ни су већ при ми ли па кет, да
има ју ни ске пен зи је, са мач ко до-
ма ћин ство, да ни су ко ри сти ли
бес пла тан опо ра вак у ба ња ма
о тро шку РФ ПИО, да ни су би-
ли уче сни ци „Олим пи ја де”, да су
чла но ви удру же ња, итд.). Па ке-

ти су са др жа ва ли на мир ни це и 
хе миј ске пре па ра те и те жи ли су 
пре ко осам ки ло гра ма. До са да је 
по де ље но укуп но 260 ква ли тет-
них па ке та. У па ли лул ском удру-
же њу ка жу да зна ју да за оп шти ну 
ко ја има ви ше од 39.000 пен зи о-
не ра то ни је мно го, али ис ти чу да 
је, по ред свих дру гих ак тив но сти 
удру же ња, „па кет нај ве ћа ра дост 
пен зи о не ра”, па ће се тру ди ти да 
их убу ду ће бу де што ви ше.

Та ко ђе, по за вр шет ку XVI II 
кон гре са кар ди о ло га у Бе о гра-

ду, у до го во ру са Ми лу ти ном 
Сте фа но ви ћем, ко ор ди на то ром 
Град ске ор га ни за ци је пен зи о не-
ра Бе о гра да, но си о цем про јек та 
„Здрав стве на еду ка ци ја и под-
сти ца ње ства ра лач ке ак тив но-
сти ста рих ли ца”, у па ли лул ском 
удру же њу је ор га ни зо ва но још 
јед но пре да ва ње о хи пер тен-
зи ји и ди ја бе те су. Пре да ва чи су 
би ли упра во уче сни ци овог кон-
гре са па је са ла, ина че по год на, 
за ову при ли ку би ла пре ма ла. 
Из вла чи ли смо сто ли це ко је се 

већ го ди на ма не ко ри сте, ка жу 
у удру же њу, а ве ћи на чла но ва 
нас је од мах су тра дан зва ла и 
пи та ла ка да ће опет би ти та квих
пре да ва ња, јер су са зна ли мно-
го то га што од сво јих ле ка ра не-
ма ју шан су да чу ју.

Ру ко вод ство Удру же ња пен-
зи о не ра са оп шти не Па ли лу ла 
ис ко ри сти ло је ову при ли ку да 
сво јим чла но ви ма че сти та но-
во го ди шње и бо жић не пра зни-
ке, уз до бро здра вље и рас по-
ло же ње. Ј. Драговић

ПА ЛИ ЛУ ЛА

По де ла па ке та пред пра зни ке

У КУ ЛИ ИЗ ЛО ЖБА ЛИ КОВ НИХ РА ДО ВА СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ

Сли ке на по клон
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Иове го ди не удру же ња кња же вач-
ких пен зи о не ра и ин ва ли да ра да
су обе ле жи ла Ме ђу на род ни ме сец

со ли дар но сти са ста ри ма, али су ту ак тив-
ност на ста ви ли и касније. Иако је ок то бар
по све ћен бри зи о ста ри ма, Кња жев ча ни то
чи не це ле го ди не и, мо же се ре ћи, до ста
успе шно. Бе ба Ми лић, пред сед ни ца Сек ци-
је пен зи о не ра, ка же:

– Об и шли смо на ше ко ле ге, љу де ко ји су
не ка да са на ма ра ди ли и дру жи ли се, а да-
нас су уса мље ни. По се ти ли смо и ста ре и
бо ле сне пен зи о не ре у се ли ма, од не ли при-
год не по кло не, али за њих је мно го зна чај-
ни ја би ла са ма по се та, раз го вор, дру же ње
и под се ћа ње на да не ка да су би ли ак тив ни.
По де ље но је и ви ше од 50 па ке та по мо ћи у
хра ни и хе миј ским пре па ра ти ма за до ма-
ћин ство.

Кул тур но-умет нич ко дру штво пен зи о не-
ра „Сун ча на је сен” по се ти ло је Дом ста рих
у Ви ли „Ка та ри на”, ко ји има ви ше од 30 ко-
ри сни ка, и при ка за ло умет нич ки про грам.
Дру жи ли су се са њи ма, пе ва ли и ве се ли ли,
и пре да ли им ви део пле јер, дар ло кал не са-
мо у пра ве. Чла но ви КУД-а су по се ти ли и Ге-

рон то ло шки цен тар у Кња жев цу, са око 200
ко ри сни ка, и из ве ли про грам ко ји је ве о ма
ср дач но при мљен, с па жњом пра ћен, а на-
гра ђен апла у зом и же љом да оба ве зно до-
ђу по но во. Ко ри сни ци ма овог цен тра уру-
чен је те ле ви зор, по клон оп шти не.

– Сва ка по се та ге рон то ло шким цен три ма
и дру же ње са шти ће ни ци ма за њих мно го
зна чи, јер увек оче ку ју од нас да их за ба ви-

мо, а у дру штву је ста рост леп ша и лак ша –
ка же пред сед ни ца Клу ба пен зи о не ра и ин-
ва ли да ра да, Бор ка Ву лић.

На по ми ње мо да ове до мо ве ста рих, по-
ред пен зи о не ра, по се ћу ју и уче ни ци, а ко-
ри сни ци до мо ва су нај за до вољ ни ји кад им
у го сте до ђу де ца из Пред школ ске уста но ве
„Бај ка”.

Д. Ђор ђе вић

У КЊА ЖЕ ВАЧ КОЈ ОП ШТИ НИ НА СТА ВЉЕ НО ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ СО ЛИ ДАР НО СТИ СА СТА РИ МА

У дру штву је ста рост леп ша
и лак ша

Ово го ди шње тра ди ци о нал но 
дру же ње чла но ва пен зи о нер-
ских ор га ни за ци ја из Ива њи це, 
Чач ка, Кра ље ва, Ра шке, Гор њег 
Ми ла нов ца, Гу че, Тр сте ни ка и 
Ба љев ца на Ибру про те кло је, 
као и увек, у при ја тељ ској ат-
мос фе ри ста рих зна на ца. Би ло 
је раз го во ра о ак тив но сти ма и 
ис ку стви ма у ра ду, али и ве се ља 
уз ор ке стар „Раз ви гор”. И ово га 
пу та Ива њи ча ни су се по ка за-
ли као од лич ни ор га ни за то ри и 
до ма ћи ни, чи ме су се ре ван ши-
ра ли за сли чан до чек у дру гим 
гра до ви ма.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка 
Удру же ња пен зи о не ра у Ива-
њи ци, Ве ли ми ра Лу ко ви ћа, и 
пот пред сед ни ка, Ми ло ји це Гој-
ко ви ћа, са рад ња и дру же ње са 
пен зи о нер ским ор га ни за ци ја-
ма из дру гих оп шти на и оби ла-

зак зна ме ни то сти Ср би је би ће 
на ста вље ни и у на ред ном пе-
ри о ду. Ива њич ки пен зи о не ри 
сва ког ме се ца пу ту ју по Ср би ји 
и дру же се са при ја те љи ма, а 

би ли су у го сти ма и код пен зи-
о не ра Би је љи не, у Ре пу бли ци
Срп ској.

Удру же ње нај ста ри јих Ива-
њи ча на, ко је је осно ва но 1967.

го ди не, у свом са ста ву има и
два де сет ме сних ор га ни за ци ја
на под руч ју оп шти не у ко јој жи-
ви бли зу 7.400 пен зи о не ра свих
ка те го ри ја. Њи хо ва ак тив ност
је усме ре на, из ме ђу оста лог, и
на на бав ку ме да и оста лих пре-
храм бе них про из во да и огре ва.
Зна чај но је и пру жа ње по мо ћи
ма те ри јал но угро же ним чла но-
ви ма, углав ном пу тем па ке та са
на мир ни ца ма. Је дан број нај-
ста ри јих ста нов ни ка ива њич ке
оп шти не сва ке го ди не ко ри сти
по вољ но сти за бес пла тан опо-
ра вак у ба ња ма.

Про те клих го ди на Удру же ње
пен зи о не ра у Ива њи ци по ја ча-
ло је ак тив но сти, а ме ђу при о-
ри тет ним за да ци ма је учла њи-
ва ње но вих чла но ва и оси гу ра-
ва ње свих пен зи о не ра.

М. Па вло вић

ИВА ЊИ ЦА

Дру же ње ста рих при ја те ља
СаСаСаСаССаСаССааСа ддддруруруурууурууу жжж жж жжжжжж ж жжееее ее е е њањањањањањањањањањањањањањања 
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КИ КИН ДА

Ви кенд на Зла ти бо ру
Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да у Ки кин ди упри-

ли чи ла је про ду же ни ви кенд на Зла ти бо ру за 21 чла на. То-
ком три да на Ки кин ђа ни су по се ти ли Мо кру го ру, Шар ган ску 
осми цу, Др вен град, Бе ле во де, цр кву Све тог Јо ва на и Крем-
на. За ни мљи во је би ло и раз гле да ње ет но-се ла Си ро гој но, 
Сто пи ћа пе ћи не и Ро жан ства.

Ре кре а тив не ак тив но сти ин ва ли да ра да у Ки кин ди су раз-
ви је не. Ове го ди не су по се ти ли и ма на сти ре на Фру шкој го-
ри, Па лић и дво рац Дун ђер ски код Но вог Бе че ја. С. З.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

На бав ка огре ва за
сле де ћу го ди ну

Ру ко вод ство оп-
штин ске ор га ни за ци-
је пен зи о не ра Сме-
де рев ске Па лан ке за
сво је чла но ве већ уве-
ли ко на ба вља огрев за
сле де ћу греј ну се зо ну.

– На ши чла но ви упи-
су ју угаљ „ко сто лац” 
и „ко лу ба ру”, по це ни
од 5.500 ди на ра за то-
ну. „Ба но ви ћи” ко шта ју
12.000 ди на ра по то ни,
док је „су ше на ко лу ба-
ра” 11.200 ди на ра. Та-
ко ђе смо обез бе ди ли
и угаљ „ду на вац”, по
5.700 ди на ра за то ну, а
пен зи о не ри огрев мо гу от пла ћи ва ти у де сет ра та. Ових да на
смо по че ли да уго ва ра мо и на бав ку др ва, и то бу ко ви не и це-
ро ви не. Рок за ис по ру ку угља је ав густ на ред не го ди не – ка же
Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра.

Ина че, по ред на бав ке огре ва, у то ку су и при пре ме за до-
чек Но ве го ди не, а до ма ћин ово го ди шње про сла ве би ће Ак-
тив же на ме сног од бо ра пен зи о не ра ме сне за јед ни це „До њи
град”. Сл. К.

СВР ЉИГ

Иза бран се кре тар
удру же ња

По сле шест ме се ци ра да без се кре та ра, Из вр шни од бор Удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг (при су ство ва ло je де вет 
чла но ва), 24. но вем бра ове го ди не, јед но гла сно је за но вог се-
кре та ра иза брао То пли цу Ђор ђе ви ћа. На ис тој сед ни ци раз го-
ва ра ло се о на ред ним ак тив но сти ма пен зи о не ра. Тре нут но се 
оби ла зе ме сне ор га ни за ци је и раз го ва ра о свим пи та њи ма од 
ин те ре са за члан ство. Пен зи о не ри су се ак тив но укљу чи ли у 
при ку пља ње пот пи са, пе ти ци је за рас пи си ва ње ре фе рен ду ма 
ко ји се од но си на при ва ти за ци ју јав них ко му нал них пред у зе ћа 
и да ва ње у за куп и кон це си је ко му нал них де лат но сти. У то ку су 
и при пре ме за бо жић не и но во го ди шње пра зни ке. С. Ђ.

ЗРЕ ЊА НИ Н

Де ве та Штру дли ја да
Ми рис ма ка, си ра, ви ша ња, ја бу ка, су вог гро жђа, ро га ча из 

106 ба нат ских штру дли ко је су уме си ли ин ва ли ди ра да на сво-
јој де ве тој Штру дли ја ди ши рио се, 19. но вем бра, зре ња нин-
ским хо те лом „Вој во ди на”.

Пре ма ре чи ма Сте ва на Ра ди ши ћа, пред сед ни ка зре ња нин-
ске ор га ни за ци је СИР-а, овој већ тра ди ци о нал ној ма ни фе ста-
ци ји при су ство ва ло је око 270 ин ва ли да ра да из це лог Ба на-
та. Дра ги го сти би ли су им и Гор да на Чо мић, пот пред сед ни ца 
Скуп шти не Ср би је, Бран ка Љи љак и Ме хо Оме ро вић, на род ни 
по сла ни ци, Ми ро слав Ва син, по кра јин ски се кре тар за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва, Та ња Ду ло вић, на чел-

ни ца Сред њо ба нат ског окру га, др Ми ле та Ми хај лов, гра до-
на чел ник Зре ња ни на, Ми лан Зве кић, ди рек тор зре ња нин ске 
Фи ли ја ле Ре пу блич ког фон да ПИО и по кра јин ски по сла ник, и 
Стан ко Ним че вић, члан ре пу блич ке и пред сед ник Град ске ор-
га ни за ци је СИР-а Су бо ти ца.

На оп ште из не на ђе ње, на де ве тој ба нат ској Штру дли ја ди по-
бе дио је му шка рац – Сре тен Ђу рић из Вр шца, а од мах за њим 
по ку ли нар ском уме ћу у ме ше њу ове по сла сти це пла си ра ла се 
Со ња Ба бић, Зре ња нин ка из ме сне за јед ни це До ља – Цр ни шор, 
док је тре ће ме сто за у зе ла Ми ли ца Ва ра ди нац из Еле ми ра. Сви 
они су на гра ђе ни бес плат ним сед мо днев ним бо рав ком у ба њи.

У про гра му ове ма ни фе ста ци је уче ство ва ли су чла но ви КУД 
ГИК „Ба нат” и хор же на „Град ну лич ки би се ри”. М. М.

Сло бо дан

Б. Пан тић
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БЛА ЦЕ

Злат на свад ба
че твр ти пут

Бла ча ни не гу ју ле пе вред но сти. Та ко су кра јем го ди не, по
тра ди ци ји, ор га ни зо ва ли Злат ну свад бу, че твр ту по ре ду.

Ра ди се, на и ме, о брач ним па ро ви ма ко ји су се у овој то-
плич кој оп шти ни вен ча ли дав не 1961. го ди не и про сла ви ли
по ла ве ка за јед нич ког жи во та. Ове го ди не на про сла ви се по-
ја ви ло 17 па ро ва.

Циљ нам је био да овом и слич ним ма ни фе ста ци ја ма афир-
ми ше мо ин сти ту ци ју бра ка и про мо ви ше мо га у вре ме ка да
мла ди све че шће из бе га ва ју да ста ну на „лу ди ка мен”, ка жу у
Кул тур ном цен тру „Ра де Дра и нац” ко ји, за јед но са оп шти ном
Бла це, ор га ни зу је ову ма ни фе ста ци ју.

А за јед нич ки ре цепт свих ових па ро ва за ви ше де це ниј ски
брак и хар мо ни чан жи вот сво ди се на три ре чи: љу бав, раз у-
ме ва ње и то ле ран ци ја. Ж. Д.

НИ КО ЛИ ЧЕ ВО

Пен зи о не ри осно ва ли 
„Ти кви ја ду”

У за је чар ском се лу Ни ко ли че во успе шно ра ди ме сна ор га-
ни за ци ја пен зи о не ра ко ја оку пља осам де се так чла но ва. Вред-
ни ме шта ни сти жу да се под ста ре да не ба ве по љо при вре дом, 
али и да пу ту ју Ср би јом оби ла зе ћи исто риј ске зна ме ни то сти.

У по след ње вре ме би ли су вр ло ак тив ни у ор га ни зо ва њу 
екс кур зи ја: бо ра ви ли су на „Ку пу си ја ди” у Мр ча јев ци ма, об-
и шли су Ђа во љу ва рош, по се ти ли Ђер дап и Кла до во, ба њу 
Ждре ло код Жа гу би це и Ниш.

Пен зи о нер ски брач ни пар, Да ни ца и Сер геј Кр жа но вић, 
из Ни ко ли че ва, би ли су до ма ћи ни пр ве ти моч ке „Ти кви ја-
де”, ко ју су ор га ни зо ва ли у свом дво ри шту. Кр жа но ви ћи су у 
Ни ко ли че ву уре ди ли се о ско до ма ћин ство са ет но збир ком, 
а на отва ра њу но ве ма ни фе ста ци је ти ква је пред ста вље на 

као бренд се ла, о че му је го во рио Де јан Кр стић, ет но лог из 
За је ча ра.

– Ве о ма сам за хва лан мо јим „ко ле га ма” на по стиг ну тим ре-
зул та ти ма, и у раз во ју по љо при вре де, и у не го ва њу дру гих 
ак тив но сти. Пла ни ра мо ак ти ви ра ње ме сног КУД-а „Вре ло”, а 
же ли мо и да по тен ци ја ле Ни ко ли чев ске ба ње ис ко ри сти мо 
за раз вој се о ског ту ри за ма – ка же Бра ти слав Ђор ђе вић, пред-
сед ник Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра. М. С.

ВРА ЊЕ

Клуб пен зи о не ра
Сим по

Не дав но је за сво је чла но ве клуб пен зи о не ра Сим по ор га-
ни зо вао пут у Про лом ба њу. Мно го пу та до са да екс кур зи је
је по ма гао и син ди кат Сим па, а овај пут су го сти по се ти ли и
Сим по-Шик, пред у зе ће ко је је врањ ска ком па ни ја „по ди гла” 
на но ге. Оду ше вље ни при је мом, го сто прим ством и из гле дом
пред у зе ћа, пен зи о не ри су се осе ћа ли као код ку ће.

– Же ли мо да за хва ли мо сви ма, оду ше вље ни смо што нас
ком па ни ја ни је за бо ра ви ла – ре као је Со тир Трај ко вић, пр ви
чо век Клу ба пен зи о не ра. Р. С.
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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

Ево, да вам на пи шем, дра ги мо ји, јед но пи смо 
о то ме шта ми се до па да у ва шим но ви на ма. До-
па да ју ми се ру бри ке Ис тра жи ва ња, Пен зи о нер-
ски ку так, Кул ту ра и тра ди ци ја и оне ко је го во ре 
о по ло жа ју ста рих.

Али, имам и јед но пи та ње. По што ја ни сам пен-
зи о нер, не го сам из рад нич ке кла се, ра дим као 
спре ма чи ца у бол ни ци, у Ла за рев цу, за ни ма ме 
ка ко до би ја те и са би ра те пла ту па ис пад не да је 

про сеч на за ра да у Ср би ји 38.167 ди на ра. Ја ра-
дим 14 го ди на а мо ја пла та је 18.300 ди на ра. Ко-
ли ко у це лој Ср би ји има нас ко ји при ма мо ова ко
ма лу пла ту и ка ко ми да жи ви мо од тог при ма ња?
А исто та ко и пен зи о не ри ко ји при ма ју 14-15 хи-
ља да ме сеч но? Те шко је и њи ма, али и на ма ко ји
ра ди мо. Ако мо же те, од го во ри те ми.

Ве сна Ан дрић,

Ла за ре вац

Како се израчунава
просечна зарада

Рад нич ка за ра да
За кон о оси гу ра њу рад ни ка од ме ра ва при но се и пот-

по ре на осно ву ствар не ре дов не за ра де оси гу ра ни ка у 
го то вом нов цу и у на ра ви; за ра да у на ра ви ра чу на се
пре ма та бли ци нов ча ног екви ва лен та; за ра да кућ-
не по слу ге, по слу ге у го сти о на ма и још не ких вр ста
рад ни ка ка те го ри са на је уна пред пре ма ме сту и вр-
сти слу жбо ва ња. Рад ни ци се раз вр ста ва ју на осно ву 
ствар не за ра де у 12 над нич них раз ре да, нај ни жа за ра-
да сва ког раз ре да ва жи као обез бе ђе на за ра да, нај ви ша
оси гу ра на за ра да од ре ђе на је у За ко ну са дво стру ком
про сеч ном обез бе ђе ном за ра дом те се мо же на ред бом
ме ња ти; она из но си 48 ди на ра днев но или 24 фран цу-
ских фра на ка. С об зи ром на са да њи са став над нич них 

раз ре да мо же се узе ти да је у гра ни ца ма мак си мал не за ра де про сеч но оси гу ра но 90 по сто фак тич не за ра де.
(Оси гу ра ње рад ни ка у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, За греб, 1937)

Плате у Ср би ји
Про сеч на не то пла та у Ср би ји ис пла ће на за ок то бар из но-

си ла је 38.167 ди на ра, што је ре ал но за 1,9 од сто и но ми нал но 
за 1,5 од сто ма ње не го у сеп тем бру. Пре ма да љим на во ди-
ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, ок то бар ске за ра де су 
у про се ку ре ал но за два, а но ми нал но за 10,9 од сто ви ше не-
го у истом ме се цу ла не. Гле да но по оп шти на ма и гра до ви ма
Ср би је, у сеп тем бру је нај ви ша про сеч на пла та би ла у Ко сје-
ри ћу – 59.126, Сур чи ну – 58.592 и Лај ков цу – 54.880 ди на ра.
Бе о град, по сма тра но збир но, има про сек од 48.374 ди на ра, а
ме ђу оп шти на ма пред ња чи Но ви Бе о град, где су за по сле ни
про сеч но за ра ди ли по 60.050 ди на ра. Нај ни жа за ра да ис пла-
ће на је у Љи гу, са мо 15.162 ди на ра, док су жи те љи Бе ле Па-
лан ке за ра ђи ва ли про сеч но 20.994 ди на ра. У истом ме се цу,
нај бо ље пла те при ми ли су за по сле ни у ва зду шном са о бра ћа-
ју с про се ком од 73.275 ди на ра. Сле де за по сле ни у нафт ној ин ду стри ји са за ра дом од 72.055, док су у ду ван ској ин ду стри ји за ра ди ли
око две хи ља де ма ње. Ско ро че ти ри пу та ма ње од про се ка ва зду хо пло ва ца за ра ђу ју рад ни ци у пре ра ди др ве та – 19.643 ди на ра и
кон фек ци о на ри – 20.758, док обу ћа ри у про се ку за ра ђу ју 22.227 ди на ра.

Ј. О.

Од го вор: Ми не из ра чу на ва мо про сеч ну пла ту већ са мо пре но си мо зва нич не по дат ке ко је об-
ја вљу је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку. Ни смо упо зна ти са ме то до ло ги јом ко ју они ко ри сте за 
из ра чу на ва ње про сеч не за ра де.

Ре дак ци ја
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

На кна да пре ко цен тра за

со ци јал ни рад

Ин ва лид ска пен зи ја од 50 од сто

Упла та по чла ну 15

Сло ве нач ка пен зи ја

Услов за пу ну пен зи ју

?
Дра га н Сто ја но вић, Вла со тин це: Има мо си на ко ме је 46 го-

ди на. Он је оства рио пра во на ин ва лид ску пен зи ју, као и на

нов ча ну на кна ду за не гу и по моћ дру гог ли ца јер бо лу је од

це ре брал не па ра ли зе, има ин ва лид ност од 80% и не спо со бан је

за рад. Да ли мо ја су пру га у ве зи са овим има пра во на не ку нов-

ча ну по моћ, с об зи ром да не ма ни да на рад ног ста жа, а има 67

го ди на жи во та?

?
Мир ко Ђа ко вић, Жи ти ште: Ро ђен сам 19. 12. 1947. го ди не и

имам 34 го ди не рад ног ста жа. По осно ву пре о ста ле рад не

спо соб но сти, 30. 10. 2004. сам оства рио пра во на ин ва лид-

ску пен зи ју у ви си ни од 50%. У ре ше њу ко је сам до био на пи са-

но је да ин ва лид ску пен зи ју од 50% мо гу ко ри сти ти нај ду же до

9. 4. 2008. го ди не, јер пра во пре ста је са да ном ис пу ње ња усло-

ва за ста ро сну или ин ва лид ску пен зи ју. Ме ђу тим, у Фи ли ја ли

Зре ња нин не при зна ју овај да тум – 9. 4. 2008. за ста ро сну пен-

зи ју, прав ни ца ми је ре кла да то ви ше не ва жи. По што од то га

жи вим, мо лим Вас да ми од го во ри те ко ја су мо ја пра ва.

?
Јан ко Јан ко вић, Вр бас: Ра дио сам 28 го ди на у ше ће ра ни и

имао сам око 50.000 ди на ра пла ту. На пу стио сам по сао, не

по се ду јем зе мљу ни не крет ни не, а за жи вот за ра ђу јем као

пре про да вац во ћа на пи ја ци. Да ли ја као фи зич ко ли це мо гу да

упла ћу јем до при но се и ко ји би то из нос био на 50.000 ди на ра

ко ли ка ми је би ла и пла та? При ли ком об ра чу на пен зи је, ка да бу-

дем сте као пра во, ко ји из но си ула зе у об ра чун за пен зи ју?

?
Зла та Грн ча, Па ди на: За по сле на сам у цен тру за со ци јал ни

рад. Сле де ће го ди не ћу на пу ни ти 60 го ди на жи во та. Од 4. 1.

1977. до 31. 8. 1984. го ди не би ла сам за по сле на у Сло ве ни ји

и при ба ви ла сам уве ре ња да ми је за тај пе ри од при знат стаж и

упла ће ни су до при но си. С об зи ром на то да има мо спо ра зум са

Сло ве ни јом, мо лим Вас за од го вор да ли ћу ја мо ћи да идем иду-

ће го ди не у пен зи ју или мо жда не ис пу ња вам услов за оства ри-

ва ње пра ва на сра змер ни део сло ве нач ке пен зи је јер се бо јим

да ће ми пен зи ја би ти ни ска са мо на осно ву на шег ста жа.

?
Зо ри ца И., Бе о град: У „Гла су оси гу ра ни ка”, бр. 21, од 15. 11.

2011, у тек сту „До во љан је дан услов за пен зи ју”, на ве де но

је да ће се „... го ди не жи во та и ста жа оси гу ра ња по сте пе но

по ди за ти од 2013. за оства ре ње пра ва за пу ну ста ро сну пен-

зи ју”. Ин те ре су је ме ко ли ко ће се од 2013. го ди не по ве ћа ва ти

го ди не жи во та и рад ног ста жа за оства ри ва ње пра ва на пу ну

ста ро сну пен зи ју, на го ди шњем ни воу, за му шкар це.

Од го вор: За на ве де но пра во 
Ва ша су пру га тре ба сва ка ко да 
се обра ти над ле жном цен тру 
за со ци јал ни рад. Из Ва шег пи-
сма би се ре кло да она ис пу ња-
ва усло ве за до би ја ње на кна де 
као ро ди тељ ко ји се ви ше од 
15 го ди на ста рао о сво ме де те-
ту ко је је од ро ђе ња с ин ва ли-
ди те том. Та ко ђе, Ва ша су пру га 
има до вољ но го ди на жи во та, 

тј. ста ри ја је од 60 го ди на, да
би мо гла да оства ри на ве де ну
на кна ду. Нео п ход но је и да је
де те оства ри ло пра во на уве-
ћа ни до да так за не гу и по моћ
дру гог ли ца (За кон о со ци јал-
ној за шти ти, члан 94, став 1). У 
сва ком слу ча ју, зах тев са свом
по треб ном до ку мен та ци јом
под не си те над ле жном цен тру
за со ци јал ни рад.

Од го вор: Ва ма је пра во на 
на кна ду у ви си ни 50% ин ва лид-
ске пен зи је при зна то 2004. го-
ди не ка да је још ва жио про пис 
по ко ме се ово пра во огра ни-

ча ва ло до 9. 4. 2008. го ди не, тј.
до ис те ка пет го ди на од да на
сту па ња на сна гу За ко на о ПИО
од 9. 4. 2003. го ди не. Оно што
је бит но да зна те је сте да би по

Од го вор: Као ли це ван оси-
гу ра ња мо же те да упла ћу је те 
до при нос за при зна ва ње ста-
жа оси гу ра ња по чл. 15 За ко-
на о ПИО. У том слу ча ју мо же-
те иза бра ти јед ну од три на ест 
по ну ђе них осно ви ца на ко ју 
би сте упла ћи ва ли до при нос у 
ви си ни 22% те осно ви це. Ова 
вр ста оси гу ра ња под ра зу ме ва 
са мо пен зиј ско оси гу ра ње, а не 
и здрав стве но. Иза бра на осно-
ви ца се ви ше пу та го ди шње 
ме ња, што зна чи да би тра ба ло 
да пра ти те ове про ме не ра ди 

пра вил не упла те до при но са. 
Из ме не не зна че увек са мо по-
ве ћа ње осно ви це, већ мо же 
до ћи и до ње ног сма ње ња. Ка-
да бу де те оства ри ва ли пра во 
на пен зи ју, об ра чу на ва Вам се 
та чан из нос упла ће не осно ви-
це ко ји се на го ди шњем ни воу 
по ре ди са про сеч ном за ра дом 
у Ср би ји и на тај на чин се из-
ра чу на ва пр во го ди шњи лич ни 
ко е фи ци јент за го ди ну у ко јој је 
вр ше на упла та, па ка сни је лич-
ни ко е фи ци јент од ко га за ви си 
ви си на пен зи је.

Од го вор: Не би тре ба ло да бу-
де сум ње да ће те иду ће го ди не, 
ка да на вр ши те 60 го ди на жи во-
та, мо ћи да оства ри те део ста-
ро сне пен зи је по ста жу ко ји сте 
на вр ши ли у Ср би ји. Ме ђу тим, по 
са да шњим про пи си ма у Сло ве-
ни ји, услов за оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну пен зи ју за оси гу-
ра ни ка же ну је 61 го ди на жи во та 

и ми ни мум 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња. То зна чи да сло ве нач ка
пен зи ја не мо же би ти са мо стал-
на, већ сра змер на, као и да је
не мо же те оства ри ти пре не го
што на вр ши те 61 го ди ну жи во та.
Ово, на рав но, све под усло вом
да се у ме ђу вре ме ну не про ме-
не усло ви за од ла зак у ста ро сну
пен зи ју у Сло ве ни ји.

Од го вор: Од го вор у „Гла су 
оси гу ра ни ка” од но сио се на оси-
гу ра ни ке же не, а што се ти че 
оси гу ра ни ка му шка ра ца, за њих 
се 40 го ди на ста жа оси гу ра ња не 
ме ња као услов за пу ну ста ро сну 
пен зи ју. Ме ђу тим, го ди не жи во та 
се ме ња ју већ од 2011, па је сада 
по треб но ми ни мум 53 го ди не и 

4 ме се ца жи во та. Сва ке на ред не
го ди не ова ста ро сна гра ни ца се
по ди же за по че ти ри ме се ца до
2019, ка да ста ро сна гра ни ца по-
чи ње да се по ди же за по шест
ме се ци – до 2023, та ко да ће те,
2023. го ди не би ти по треб но 58
го ди на жи во та за оси гу ра ни ка
му шкар ца и же ну.

том про пи су ово пра во би ло
об у ста вље но са 9. 4. 2008. го ди-
не не за ви сно од то га да ли сте
до та да ис пу ни ли или не услов
за не ку од пен зи ја. Ви до да нас
ни сте ис пу ни ли ни је дан услов,
ни за ста ро сну ни за ин ва лид-
ску пен зи ју, та ко да би сте по
том про пи су Ви да нас би ли без
ика квих при ма ња. Ме ђу тим, из-

ме на ма За ко на о ПИО ко је су
сту пи ле на сна гу 1. 1. 2006. го-
ди не ово огра ни че ње је уки ну-
то, с тим да се пра во про ду жа ва
до ис пу ње ња усло ва за не ку од
пен зи ја. Уко ли ко не ис пу ни те
услов за ин ва лид ску пен зи ју,
ову на кна ду ће те при ма ти до 65
го ди на жи во та јер тек та да сти-
че те услов за ста ро сну пен зи ју.
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Ле ко ви те ми сли
Јед ном би зни сме ну то ну ла ђе, па је од лу чио да ку пи

авио-ком па ни ју.

Он жи ви од ле пих и ру жних ре чи. Из да је и штам па

реч ни ке.

Оде ло ми је као бу џет за обра зо ва ње. Те сно скро је но.

Да смо бо га ти па ра ма као про гра ми ма, где би нам

био крај!

Мр зим не прав ду, али од прав де се, бар за са да, сла бо
жи ви.

По је дин ци су ве о ма умор ни. Не мо гу да оду чак ни

са – по ло жа ја.

Кад ти ква до ђе на ру ко во де ћи по ло жај, нај бо ље про-
ла зе – пра зна обе ћа ња.

Ни сам ус пео да по гле дам исти ни у очи. Не ко ју је

„на шмин као”!

Не ки би и пе сни ца ма да до ка жу да је код нас – де мо-
кра ти ја.

По што је на ро ду жи вот цр но-бе ли, од лу чи ли су и

да ље да га фар ба ју.

Да жби не су нам као те рет ни воз. Ни кад кра ја!
Ду шан Стар че вић
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Мо лим за реч
По ли ти ча ре стал но пра те те ло хра ни те љи. Да ли они шти те по-

ли ти ча ре од на ро да, или на род од њих?

При вре да нам је на из ди са ју. Сед ни це вла де тре ба ло би

да по чи њу ми ну том ћу та ња.

Сад нам сви обе ћа ва ју ме тро. Јед ног да на сви Ср би ће жи ве ти
у под зе мљу.

По ло ви на Ки не за се због ло ше про да је исе ли ла из Бе о гра-

да. Блок 70 има да про ме ни име у Блок 35.

Кад су чу ли пред лог да се по ве ћа по рез на лук суз, пен зи о не ри
су од би ли да при ме ок то бар ску по ви ши цу од 1,2 од сто.

За ме сец да на, по сла ни ци су у Скуп шти ни по је ли 1.500 ки-

ло гра ма ме са. Убу ду ће би у пар ла мент тре ба ло при ма ти са-

мо ве ге та ри јан це.

У Бе о гра ду има ви ше сле пих ми ше ва не го вра ба ца. Не ма ме-
ста па ни ци. Кад про гле да ју, и они ће оти ћи из Ср би је.

По ро ди ли шта су ле гло ко руп ци је. Дра ге бе бе, ако хо ће те

да до ђе те на свет, има ва ла и да пла ти те.

Срп ско-цр но гор ски бра ко ви су у кри зи. Су пру жни ци се ви ше
не љу бе јер има ју про бле ма с је зи ком.

Де јан Па та ко вић

За чин
Сва ко је ло је уку сни је кад је за чи ње но гла ђу.

Пен зи ја сти же ре дов но. То ли ко је то сит на па ра за др-

жа ву.

Кад сам ја био млад, би ла су то ста ра до бра вре ме на!

Не во лим но вац. Да ле ко од очи ју, да ле ко од ср ца.

Те шко је утвр ди ти та чан број не пи сме них јер они не зна ју ни
ма те ма ти ку.

По шту је мо сво ју тра ди ци ју. Нас европ ски стан дард не за-

ни ма.

За ви дим они ма ко ји ко ри сте из ре ку „Мо ја ку ћи ца, мо ја сло бо-
ди ца”. Ја још ро бу јем као под ста нар.

У игра ма на сре ћу ме ни увек за пад не са мо игра.

Ми то се да је са мо оно ме ко има ве ли ку пла ту.

По што су нас све ли на нај ма њу ме ру, узе ли су нам и њу.

Имам скла дан жи вот. Ни ти ми шта при ти че, ни ти ми шта пре-
ти че.

Ми лен Ми ли во је вић

Да ли сте зна ли ...
– да је про шла зи ма, ко ју је ве-

 – да је у ис тра жи вач кој ста ни ци 

– да је зва нич ни ре корд у ви си ни сне га у Бе о гра ду из ме-

– да је про шла зи ма и у Ср би ји би ла нај сне жни ја и нај ду жа 

Ру си ји, за бе ле же но је чак -56,4 °Ц, што је дру га нај ни жа тем-

све ту, ко је ле жи 4.000 м ис под по вр ши не ан тарк тич ке ле де не 

 ћи на ме те о ро ло шких цен та ра 

Во сток, 21. ју ла 1983. го ди не, из ме-

рен 3. фе бру а ра 1966. го ди не? На мер ном ме сту на Вра ча ру 

у по след њих 25 го ди на? Па ло је ду пло ви ше сне га од про се ка 

пе ра ту ра икад из ме ре на на европ ском кон ти нен ту.

пло че и за у зи ма 14.000 ква драт них км.

на ја вљи ва ла као нат про сеч но то-

ре на нај ни жа за бе ле же на тем пе-

ви си на сне га би ла је 80 цм.

за на ше кра је ве и за бе ле же но укуп но 13 да на у ко ји ма тем пе-

плу, би ла јед на од нај хлад ни јих у 

ра ту ра на Зе мљи од -89,2 °Ц? Ста-

ра ту ра ни је пре ла зи ла ну лу.

у исто ри ји? У гра ду Хо се да-Хард, у 

ни ца Во сток се на ла зи из над нај ве ћег суб гла ци јал ног је зе ра на 

– да је под руч је у ко ме се по ме ну ти град на ла зи по зна то 

– да су Ески ми из се ла Ки ва ли на на Аља сци, ко је то не у по-

– да су ре дов на ме те о ро ло шка ме-

Већ 1857. го ди не у 27 гра до ва та да шње Ср би је по че ла је са 

– да је нај ни жа тем пе ра ту ра од 

 под на зи вом „европ ски пол хлад но ће” јер је ту из ме ре на и 

лар но мо ре, ту жи ли 24 мул ти на ци о нал не ком па ни је и енер-

ре ња код нас за по че та још 1. ја ну а ра 

 ра дом до бро ор га ни зо ва на мре жа ме те о ро ло шких ста ни ца, 

-39,5 °Ц у Ср би ји из ме ре на 13. ја ну-

нај ни жа тем пе ра ту ра икад за бе ле же на у Евро пи? Ов де је 31. 

гет ска пред у зе ћа тра же ћи огром ну од ште ту због то га што 

1848. го ди не, у Бе о гра ду, ка да је Вла-

у то до ба нај бо ља у Евро пи.

а ра 1985. у Ка ра ју ки ћа Бу на ри ма, на 

де цем бра 1978. из ме ре но -58,1 °Ц.

сва ке го ди не у ва здух из ба цу ју ми ли о не то на от пад них га со-

ди мир Јак шић, про фе сор Ли це ја, на 

Пе штер ској ви со рав ни?

ва и та ко под сти чу гло бал но ото пља ва ње?

свом има њу на Се ња ку по чео ре дов но да кон тро ли ше тем-

пе ра ту ру, вла жност, па да ви не, ве тар и ва зду шни при ти сак? 


