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Хри шћан ство је на ста ло у до ба ка да се у це-
лом, та да по зна том, све ту вре ме ра чу на ло 
пре ма ју ли јан ском ка лен да ру (по рим ском 

императору Гају Ју ли ју Це за ру, из пр вог ве ка пре 
Хри ста). По том ка лен да ру су уста но вље ни и сви 
хри шћан ски пра зни ци, од но сно до га ђа ји из жи во-
та Го спо да Ису са Хри ста и исто ри је ње го ве цр кве. 
У пр вим ве ко ви ма хри шћан ства по себ на па жња би-
ла је по све ће на пи та њу пра зно ва ња Вас кр са, хри-
шћан ске Пас хе, и оста лих „по крет них” пра зни ка.

У XVI ве ку по сле Хри ста па па Гре горије XI II из-
вр шио је ре фор му до та да ва же ћег ју ли јан ског ка-
лен да ра, та ко што је из ње га из ба цио 10 да на ко ји 
су се на ку пи ли због не по ду дар но сти ка лен дар ске и 
астро ном ске го ди не. Тај но ви ка лен дар се по па пи 
Гре го ри ју на звао гре го ри јан ски ка лен дар. Ка ко је 
он на стао под ути ца јем рим ско га па пе, и углав ном 
од мах био при хва ћен од ри мо ка то лич ког За па да, 
пра во слав ни Ис ток је остао пре ма ње му ре зер ви-
сан и не по вер љив (не без раз ло га), те је та ко на ста-
ла раз ли ка у пра зно ва њу оних хри шћан ских пра-
зни ка ко ји су ве за ни за од ре ђе не да ту ме, као што су 
Бо жић, Све ти Ни ко ла итд. За оби чан свет то је по ста-
ла глав на, сви ма ја сна и ви дљи ва, раз ли ка из ме ђу 
ри мо ка то ли ка и пра во слав них.

Сто ти на ма го ди на то углав ном ни је ни ко ме 
сме та ло. Сва ко је жи вео у сво јим обла сти ма, др-
жао се сво га ка лен да ра и по ње му сла вио сво је 
пра зни ке. Али, ка да је по че ло кре та ње на ро да, 
по ли тич ке и еко ном ске ми гра ци је, и по ме ра ња с 
јед ног ме ста на дру го, а на ро чи то ства ра њем но-
вих др жа ва по сле Првог свет ског ра та, раз ли ка у 
ка лен да ру по ста ла је озбиљ на смет ња за по ли-
тич ке, ди пло мат ске, а на ро чи то еко ном ске од но-
се ме ђу на ро ди ма и др жа ва ма.

До шло је до рас ко ра ка из ме ђу мла дих но во-
ство ре них др жа ва ко је су при хва ти ле гре го ри-
јан ски ка лен дар (ка ква је би ла и Кра ље ви на СХС,
ка сни је Кра ље ви на Ју го сла ви ја) и Пра во слав не
цр кве у тим др жа ва ма, ко ја је на сто ја ла да оста-
не при ста ром ра чу на њу вре ме на. Пре ла зак и
не ких дру гих цр ка ва на но ви ка лен дар по чет ком
два де се тих го ди на про шлог ве ка (Ва се љен ска па-
три јар ши ја, Грч ка, Ру мун ска и не ке дру ге пра во-
слав не цр кве), до вео је до ве ли ког ха о са у бо го-
слу жбе ном цр кве ном кру гу го ди не. 

Ка да је но во ство ре на др жа ва Ју жних Сло ве-
на, Краљевина СХС, 1919. при хва ти ла но ви ка-
лен дар за сво ју ад ми ни стра ци ју, Срп ска пра во-
слав на цр ква је за др жа ла за сво ју уну тра шњу
упо тре бу ста ри ју ли јан ски ка лен дар, као што
су учи ни ле још не ке пра во слав не цр кве (Ру ска,
Је ру са лим ска). Та ко је до шло до то га да у јед ној
др жа ви је дан део ста нов ни ка, ри мо ка то ли ци
– Хр ва ти, Бо жић сла ве 13 да на пре пра во слав-
них Ср ба. Што ва жи за Бо жић (ко ји се сла ви 25.
де цем бра), ва жи и за све оста ле пра зни ке, па и
за Но ву го ди ну. За то Ср би сла ве Све тог Ни ко лу
19. де цем бра (уме сто ше стог), Бо жић 7. ја ну а ра
(уме сто 25. де цем бра). Ср би све ча но про сла-
вља ју и др жав ну (ри мо ка то лич ку) Но ву го ди ну
ко ја „па да” се дам да на пре пра во слав ног Бо жи-
ћа, а ка ко смо ипак пра во слав ни на род, ми по-
сле на шег Бо жи ћа сла ви мо и Пра во слав ну но ву
го ди ну. По што су ову но ву го ди ну у Ју го сла ви ји
(оној ста рој) сла ви ли ис кљу чи во Ср би, она се у
на ро ду по че ла на зи ва ти и Срп ска но ва го ди на,
што је по гре шно, јер њу сла ве и сви они пра во-
слав ни на ро ди ко ји су у цр кви за др жа ли упо тре-
бу ста рог ју ли јан ског ка лен да ра. В. А.

Пра во слав на но ва го ди на
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Са мо про шле го ди не Фон ду 
ПИО сти гло је око 470.000 
зах те ва за оства ри ва ње 

раз ли чи тих пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, 
од че га је 162.216 зах те ва би ло 
за од ла зак у ста ро сну пен зи ју. 
У том пе ри о ду је за чак 479.917 
пред ме та спро ве ден по сту пак, 
од но сно до не та су ре ше ња, 
ме ђу ко ји ма и ви ше од 163.732 
ре ше ња о пен зи о ни са њу, међу 
којима су и коначна решења за 
постојеће кориснике. Остала 
донета решења односе се на 
оства ри ва ње оста лих пра ва из 
ПИО (85 од сто ре ше ња до не то 
је у за кон ском ро ку), што све-
до чи о ве ли ком бро ју ре ше ња 
ко ја се прак тич но сва ко днев но 
до но се у Фон ду.

Ве ли ки број оси гу ра ни ка и 
ко ри сни ка, ка да до би је ре ше-

ње, по го то во оно о пен зи о ни са-
њу и утвр ђи ва њу из но са пен зи-
је, по ку ша ва да про ту ма чи ка ко 
се до те су ме ко ју ће убу ду ће 
ме сеч но при ма ти као на кна ду 
за ви ше де це ниј ски рад уоп-
ште до шло и (по ред то га што 
обич но сма тра ју да би пен зи ја 
тре ба ло да им бу де ве ћа) углав-
ном до ла зе до за кључ ка да им 
„ни шта од то га ни је ја сно” и да 
не схва та ју ка ко се до те ци фре 
до шло. Циљ овог тек ста ни је да 
по ку ша да об ја сни на чин из ра-
чу на ва ња пен зи је ко ји за ви си 
од оп штег бо да (про пи са ног 
за ко ном) и лич ног бо да сва ког 
по је дин ца (ко ји за ви си од за-
ра де то ком рад ног ве ка), већ да 
по ку ша мо да чи та о ци ма ука же-
мо на то да су ре ше ња ко ја они, 
од но сно сви ми гра ђа ни ове 
зе мље до би ја мо од Фон да ПИО 

де таљ ни ја и са мно го ви ше по-
да та ка не го она ко ја се до би ја-
ју у не ким европ ским зе мља ма
или бив шим ре пу бли ка ма СФРЈ.
Док се у ре ше њи ма из РФ ПИО
де таљ но при ка зу ју го ди не ста-
жа и за ра де на осно ву ко јих се
до шло до ви си не пен зи је но во-
пе че ног ко ри сни ка, у ве ћи ни
европ ских зе ма ља се уоп ште не
тру де да об ја шња ва ју ка ко су и
за што до шли до ци фре ко ја ће
се бу ду ћем пен зи о не ру ис пла-
ћи ва ти, или чак због че га је до-
не то не га тив но ре ше ње. Ве о ма
крат ко се са мо оба ве сти о то ме
да је ре ше ње до не то, да ко ри-
сник има пра во на од ре ђе ни из-
нос пен зи је ко ја по чи ње да му
се ис пла ћу је од тог и тог да ту-
ма. Нај ви ше па жње у ре ше њи-
ма, по го то во из Аустри је, Швај-
цар ске, Не мач ке... по све ће но
је по у ка ма о прав ном ле ку, то
јест ко ме, ка ко и у ком ро ку се
тре ба жа ли ти на ре ше ње уко-
ли ко ко ри сник сма тра да за то
има по тре бе, ка же за наш лист
Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор
Сек то ра за оства ри ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња РФ ПИО.

РЕ ШЕ ЊА КОД НАС И У ЕВРОП СКИМ ЗЕ МЉА МА

На ша де таљ ни ја, њи хо ва 
крат ка са по у ка ма
Док се у на шим ре ше њи ма за пен зи ју обра зла же ка ко се до шло до из но са, стра на су крат ка,
са по у ка ма о прав ном ле ку и упо зо ре њи ма за ко ри сни ке

ВлВлВлВВлВлВлллВлллаааааа  аа аааадидиииидидимммммммм мммммм ммииииииииииииириририиииииииииииииииииириииирииииииииииир С СССС  ттататаатттаат н н н н ннкокококо в в в вићићићићћ
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Ис пла та пен зи ја и свих со-
ци јал них да ва ња у 2013. 
би ће ре дов на, а сред-

ства за ту на ме ну обез бе ђе на су 
бу џе том до кра ја го ди не, ре као 
је пот пред сед ник Вла де Ср би је 
и ми ни стар ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, Јо ван Кр-
ко ба бић.

– С об зи ром на ду бо ку еко-
ном ску кри зу и у овој обла сти 
учи њен је мак си ма лан на пор 
да се овој, ина че нај ра њи ви-
јој ка те го ри ји гра ђа на обез бе-
де ре дов на при ма ња. Тач но је 
да су ова да ва ња скром на, али 
има ју ћи у ви ду на шу еко ном ску 
си ту а ци ју, учи ње но је оно што 
је у овом тре нут ку би ло мо гу ће 
– ис та као је Кр ко ба бић.

Пен зи је ће и у овој го ди ни би-
ти ис пла ћи ва не ре дов но, пре ма 
утвр ђе ним ро ко ви ма. Пр во по-
ве ћа ње пен зи ја у ма ју из но си ће 
два од сто, а би ће ис пла ће не и 
две ра те јед но крат не по мо ћи 
од по 4.000 ди на ра за пен зи о-
не ре са нај ни жим при ма њи ма, 
за кључ но са ју ном.

– Оче ку јем да ће и ло кал не 
са мо у пра ве ши ром Ср би је, по 
узо ру на Бе о град, у гра ни ца ма 
сво јих мо гућ но сти, из дво ји ти 
до дат на сред ства за нај си ро-
ма шни је пен зи о не ре – ре као је 
пот пред сед ник Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је, и под се тио да пен зи-
о не ре оче ку је и по ви ши ца у ок-
то бру, ко ја ће би ти об ра чу на та 
пре ма ра сту по тро шач ких це на 
на ма ло и 50 од сто ра ста БДП-а.

Јо ван Кр ко ба бић је на ја вио да 
ће за нај си ро ма шни је пен зи о не-
ре би ти обез бе ђе на и до дат на 
да ва ња у ви ду јед но крат не по-
мо ћи, или ће пен зи је би ти трај но 
ко ри го ва не не ким си стем ским 
ре ше њем. По ње го вим ре чи ма, 
Вла да Ср би је ће на сто ја ти да се 
у дру гом по лу го ди шту ис пра ви 
про пуст ко ји је учи њен пре ма 
труд ни ца ма, та ко да се и за њих 
обез бе ди ис пла та пу не пла те као 
и за по ро ди ље, јер је, ка ко ка же, 

пот пу но ло гич но да се бу ду ће 
мај ке и по ро ди ље тре ти ра ју на 
исти на чин.

Пот пред сед ник Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је и ми ни стар ра-
да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке у 2013. на ја вљу је 
при пре му, а на да се и усва ја њу 
че ти ри зна чај на за кон ска про-
јек та: За ко на о ра ду, За ко на о 
штрај ку, За ко на о со ци јал ном 
пред у зет ни штву и За ко на о про-
фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји 
и за по шља ва њу ин ва ли да. Сви 
ови про јек ти су у за вр шној фа-
зи, са мо је по треб но от кло ни ти 
још не ка не са гла сја из ме ђу со-
ци јал но еко ном ских парт не ра, 
и упо до би ти их са стан дар ди ма 
ЕУ, ка же Јо ван Кр ко ба бић.

Го во ре ћи о не за по сле но сти,
Кр ко ба бић је по твр дио да је 
она до сти гла 28 про це на та, што 
је нај ви ше до са да. Ни за ову 
го ди ну не ма на ро чи то оп ти ми-
стич не прог но зе, бар не у пр вих 
шест ме се ци.

– У 2013. го ди ни, на ро чи то у
пр вом по лу го ди шту, не тре ба оче-
ки ва ти зна чај ни ји по зи ти ван обрт 
на овом пла ну. На дам се да ће у 
дру гој по ло ви ни го ди не по че ти 
зна чај ни је ожи вља ва ње при вред-
них ак тив но сти, што ће омо гу ћи ти 
раст за по сле но сти, ма да је, ка да 
је реч о отва ра њу но вих рад них 
ме ста, не мо гу ће оче ки ва ти не ки 
спек та ку ла ран ре зул тат у крат ком 
ро ку – ре као је Јо ван Кр ко ба бић.

Г. О.

ЈО ВАН КР КО БА БИЋ, ПОТ ПРЕД СЕД НИК ВЛА ДЕ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ
И МИ НИ СТАР РА ДА, ЗА ПО ШЉА ВА ЊА И СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Пен зи је ре дов не 
и си гур не и у 2013.

– Њи ма је да ле ко ва жни је да
стран ку оба ве сте о мо гућ но-
сти ма ко је су јој на рас по ла га-
њу и о на чи ну на ко ји то мо же
да оства ри уко ли ко сма тра да
ре ше ње ни је ка кво би тре ба-
ло да бу де. За тим, још оп шир-
ни је је оба ве ште ње о то ме шта
је ко ри сник ду жан да учи ни и
ком ро ку уко ли ко ме ња адре су,
бан ку пре ко ко је при ма пен зи-
ју, или у слу ча ју смр ти шта је и
у ком ро ку фа ми ли ја ду жна да
ура ди... Да кле, са мо ре ше ње
је до ста шту ро и са др жи са мо
основ не ин фор ма ци је, док је
ак це нат на прав ној по у ци и упо-
зо ре њи ма на то че га се ко ри-
сник мо ра при др жа ва ти. Фонд
је ин сти ту ци ја ко ја до но си мно-
го ре ше ња сва ко днев но и да би
до не ла што ви ше њих и у што
кра ћем ро ку, она мо ра ју би ти
тип ска. На ша су ре ше ња де таљ-
ни ја у об ра чу ну, на сто ји се да
љу ди схва те на ко ји им је на чин
об ра чу на та пен зи ја. Чи ње ни ца
је, та ко ђе, да се у на шој зе мљи

увек по ла зи од прет по став ке
да ре ше ња ко ја се до но се тре-
ба да раз у ме сва ко: ка ко они
са ни жим, та ко и они са ви шим
сте пе ном обра зо ва ња. У европ-
ским зе мља ма, ме ђу тим, прак са
је са свим дру га чи ја. Они, на и ме,
сма тра ју да стран ка тре ба да
зна са мо основ но: ко ли ку пен-
зи ју и од ка да по чи ње да при ма,
док се за све оста ло што не мо-
гу са ми да про ту ма че обра ћа ју
струч ним слу жба ма ко ји ма је
то и је ди ни по сао – об ја шња ва
Вла ди мир Стан ко вић, ди рек тор
Сек то ра за оства ри ва ње пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња РФ ПИО.

В. Ана ста си је вић
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Мно ги Бе о гра ђа ни ко ји 
оба вља ју ауто пре во-
знич ку де лат ност тек 

при ли ком под но ше ња зах те ва 
за пен зи ју или зах те ва за упис 
ста жа на шал те ру Фон да ПИО 
са зна ју да ду гу ју део до при но-
са, и то за 1997. го ди ну, те да су 
у оба ве зи да тај из нос и из ми ре 
ра ди ре гу ли са ња упи са ста жа 
или у по ступ ку оства ри ва ња 
пра ва на пен зи ју. Та ња Спа со је-
вић, шеф од се ка за при ба вља-
ње по да та ка у Слу жби 1 Фи ли-
ја ле за град Бе о град, об ја шња ва 
узро ке ових ду го ва ња на име 
до при но са за ПИО по осно ву 
оба вља ња са мо стал не де лат-
но сти.

– Иако су ре дов но из ми ри-
ва ли сво је оба ве зе по ре ше њу 
По ре ске упра ве, бе о град ски 
так си сти ду гу ју део до при но са 
за 1997. го ди ну. На и ме, пре ма 
про пи си ма ко ји су та да ва жи-
ли, осно ви цу на ко ју се пла ћао 
до при нос за оси гу ра ни ке са мо-
стал них де лат но сти чи нио је не-
то при ход, од но сно при ход или 
до бит на ко ју се пла ћао по рез, у 
скла ду са по ре ским про пи си ма, 
с тим да та осно ви ца ни је мо гла 
да бу де ни жа од нај ни же за ра де 
у Ре пу бли ци у те ку ћој го ди ни. 
До утвр ђи ва ња те за ра де, осно-
ви цу за пла ћа ње до при но са чи-
нио је про сеч ни ме сеч ни из нос 
за ра де по за по сле ном оства рен 
у Ре пу бли ци у де цем бру прет-
ход не го ди не, пре ма по да ци ма 
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-
ку. Бу ду ћи да је про сеч на ме сеч-
на за ра да по за по сле ном 1997. 
го ди не из но си ла 1.324 ди на ра, 
сви ко ји су до при нос акон та тив-
но пла ћа ли на осно ви цу од 962 
ди на ра из де цем бра 1996. го-
ди не мо ра ју да упла те раз ли ку 
до при но са из ме ђу акон та тив но 
утвр ђе ног из но са (на осно ви-
цу од 962 ди на ра из де цем бра 
1996) и ко нач но утвр ђе ног из-
но са до при но са (на осно ви цу 
ко ја је за 1997. из но си ла 1.324 
ди на ра) – ка же Та ња Спа со је-

вић, на по ми њу ћи да дуг за део 
до при но са мо же да се по ја ви и 
за 1992. го ди ну.

Пре ма ње ним ре чи ма, ако у 
при ло же ном уве ре њу По ре ске 
упра ве на ве де на осно ви ца и 
упла та ни су ис ка за не у нај ни-
жем из но су, ја сно је да је реч o 
ра зли ци из ме ђу акон та тив ног 
и ко нач ног ре ше ња за 1997. 
го ди ну. Бе о град ски так си сти 
у Фон ду до би ја ју об ра чун ду-
же ног до при но са, са бро јем 
жи ро-ра чу на на ко ји тре ба да 
упла те на зна че ни из нос, та ко 
да не мо ра ју да иду у По ре ску 
упра ву. На ве де ни об ра чун вр-
ши се сход но Од лу ци о на чи ну 
об ра чу на до при но са за ПИО у 

по ступ ку утвр ђи ва ња свој ства 
оси гу ра ни ка ко ја се при ме њу-
је од 18. апри ла 2009. го ди не, 
пре ма ко јој се оси гу ра ни ци ма 
из ка те го ри је са мо стал них де-
лат но сти до при но си ко је ду гу ју 
об ра чу на ва ју на нај ни жу осно-
ви цу ва же ћу у тре нут ку упла те 
до при но са ко ја из но си 35 од сто 
про сеч не ме сеч не ре пу блич ке 

за ра де ис пла ће не у прет ход-
ном квар та лу. Нај ни жа ва же ћа
осно ви ца за пе ри од од 1. 11.
2012. до 31. 1. 2013. го ди не (ме-
ња се на сва ка три ме се ца пре-
ма кре та њу про сеч не за ра де)
из но си 20.022 ди на ра, а за сва-
ки ду гу ју ћи ме сеч ни до при нос
за ПИО так си сти тре ба да пла те
по 4.404,84 ди на ра.

На кон што до ста ве до каз о
упла ти, у ба зи по да та ка ма тич-
не еви ден ци је Фон да ПИО ре-
ги стру је се М-4 обра зац за 1997.
го ди ну.

Та ња Спа со је вић под се ћа да
се зах тев за упис ста жа по осно-
ву оба вља ња ауто пре во знич ке
де лат но сти под но си над ле жној

фи ли ја ли РФ ПИО пре ма ме сту
где је так си сти ма ре ги стро ва на
так си де лат ност.

Пре ма За ко ну о ПИО, са мо
пе ри од за ко ји су упла ће ни
сви до спе ли из но си до при но-
са при зна је се у стаж оси гу ра-
ња. Так си сти, као и и сви оста ли
пред у зет ни ци, има ју мо гућ ност
и да при вре ме но об у ста ве оба-

вља ње де лат но сти, због бо ле-
сти, не рен та бил но сти по сла, и
у дру гим слу ча је ви ма, с тим да
при вре ме на од ја ва мо ра, као
што мо ра и по че так и пре ста нак
оба вља ња де лат но сти, да бу-
де ре ги стро ва на у Аген ци ји за
при вред не ре ги стре.

– То ком при вре ме не од ја ве
де лат но сти упла та до при но са
ни је оба ве зна, од но сно за ко ном
је пред ви ђе но ми ро ва ње те оба-
ве зе за пе ри од од ја ве. Сход но
чла ну 50 За ко на о до при но си ма
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње, пред у зет ник мо же под не-
ти зах тев над ле жној По ре ској
упра ви у ро ку од 30 да на при-
вре ме не об у ста ве оба вља ња
де лат но сти, да пла ћа до при но-
се. Та ко ђе, пре ма За ко ну о ПИО
(члан 82а, став 4), оси гу ра ни ци
ко ји оба вља ју са мо стал ну де-
лат ност, а са мим тим и так си сти,
пра во на ста ро сну пен зи ју мо гу
оства ри ти ис пу ње њем усло ва
за сти ца ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју. То зна чи да оси гу ра ник
ако же ли да и да ље оба вља исту
де лат ност не мо ра да до ста вља
до каз о пре стан ку оба вља ња
де лат но сти, већ мо же и да ље да
оста не у оси гу ра њу и да пла ћа
до при но се – об ја шња ва Та ња
Спа со је вић.

Так си сти при ли ком под но-
ше ња зах те ва за пен зи ју тре ба
да до ста ве и уве ре ње По ре ске
упра ве о пла ће ном до при но су
за пе ри од од по чет ка до кра ја
оба вља ња де лат но сти, то јест
до ис пу ње ња усло ва за ста ро сну
пен зи ју. Та ко ђе, уко ли ко ду гу ју
до при но се за не ки пе ри од мо гу,
као и сви дру ги оси гу ра ни ци из
ка те го ри је са мо стал них де лат-
но сти или по љо при вред ни ци,
да се пен зи о ни шу, под усло вом
да оства ру ју усло ве за пен зи ју,
али та да дуг из ми ру ју с ка ма том.
На и ме, по чла ну 120 За ко на о
ПИО дуг се из ми ру је об у ста вом
тре ћи не ме сеч ног из но са пен зи-
је све до ис пла те свих до спе лих
из но са до при но са. Ј. Оцић

ОСИ ГУ РА НИ ЦИ АУТО ПРЕ ВО ЗНИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Про блем до пла те до при но са
бе о град ских так си ста

р р
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између два броја

Крагујевац: за по сле но
око 600 осо ба са ин ва ли ди те том

То ком 2012. го ди не у оп шти ни Кра гу је вац за по сли ло се 577 осо ба са ин ва-
ли ди те том (ОСИ), што је нај бо љи ре зул тат у по след њих де сет го ди на. У фи-
ли ја ли На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у том гра ду ка жу да се и у овој
го ди ни на ста вља са про гра ми ма обу ке и пре ква ли фи ка ци ја ма, по год но сти ма
за са мо за по шља ва ње, као и са по др-
шком и по мо ћи по сло дав ци ма ка ко 
би рад но ме сто опре ми ли за осо бе са 
ин ва ли ди те том. Већ на са мом по чет ку 
2013. ор га ни зо ва не су пре ква ли фи ка-
ци је ОСИ пре ма зах те ви ма тр жи шта 
ра да, па ће гру па од три де сет не за по-
сле них про ћи че тво ро ме сеч ну обу ку 
за ши ва че, бра ва ре и књи го ве сце у 
пред у зе ћу „За ста ва Ин про”.

На по сао че ка још око две хи ља-
де осо ба са ин ва ли ди те том. Од тог 
бро ја, че тр де сет од сто не за по сле-
них при па да не по вољ ној ста ро сној и 
обра зов ној струк ту ри – ста ри јих од пе де сет го ди на и са за вр ше ном основ-
ном шко лом, што их свр ста ва ме ђу оне ко ји се те же за по шља ва ју.

Због то га ће бу ду ће обу ке и пре ква ли фи ка ци је би ти усме ре не на ове ка-
те го ри је не за по сле них, ка жу у фи ли ја ли НСЗ у Кра гу јев цу.

У гро же ни м Но во са ђа ни ма
по 4.000 ди на ра

На ини ци ја ти ву Ми ло ша Ву че ви ћа, гра до на чел ни ка
Но вог Са да, Град ска упра ва за со ци јал ну и деч ју за шти ту
обез бе ди ла је 16,4 ми ли о на ди на ра но во сад ском Цен тру
за со ци јал ни рад из сред ста ва пла ни ра них Од лу ком о бу-
џе ту гра да за 2012. го ди ну. Но вац ће би ти ис ко ри шћен за
до де лу ин тер вент не јед но крат не по мо ћи од по 4.000 ди-
на ра ко ри сни ци ма ко ји се на ла зе у те шкој ма те ри јал ној
си ту а ци ји.

По моћ ће до би ти 1.800 по ро ди ца са тро је и че тво ро де це,
ко је оства ру ју пра во на деч ји до да так, за тим 361 по ро ди ца
са де цом са смет ња ма у раз во ју, 290 по ро ди ца са де цом и
омла ди ном са ин ва ли ди те том сме ште ном у днев ним бо рав-
ци ма ШО СО „Ми лан Пе тро вић”, До му „Ве тер ник” и Дру штву
за по моћ мен тал но не до вољ но раз ви је ним осо ба ма гра да
Но вог Са да. Јед но крат ну по моћ до би ће и 74 по ро ди це ко ри-
сни ка нов ча не со ци јал не по мо ћи ко ји при ма ју ту ђу по моћ и
не гу за де цу до 18 го ди на, 1.362 по ро ди це ко ри сни ка нов ча-
не со ци јал не по мо ћи, де се то ро де це на ду жем бол нич ком
ле че њу и 190 ма ли ша на из хра ни тељ ских по ро ди ца.

Град Но ви Сад по себ ну па жњу по кла ња по бољ ша њу по-
ло жа ја со ци јал но угро же них ка те го ри ја гра ђа на и уна пре-
ђи ва њу усло ва жи во та осо ба са ин ва ли ди те том.

При зна ња спор ти сти ма 
са ин ва ли ди те том у Но вом Са ду

У ор га ни за ци ји Са ве за за спорт и ре кре а ци ју ин ва ли да гра да
Но вог Са да не дав но је одр жа на тра ди ци о нал на до де ла при зна ња
спор ти сти ма са ин ва ли ди те том ко ји су то ком 2012. го ди не осво ји-
ли ме да ље на по кра јин ским и др жав ним пр вен стви ма. Ме ђу на-
гра ђе ним спор ти сти ма би ла је и Бо ри сла ва Пе рић Ран ко вић ко ја је
осво ји ла сре бр ну ме да љу на Па ра о лим пи ја ди у Лон до ну.

Ло мље ње че сни це у Ни шу

Пр ви пут у Ни шу град ска оп шти на Ме ди ја на ор га ни зо ва ла је ло-
мље ње че сни це ко је је оба вио ста ре ши на цр кве Све тог ца ра Кон-
стан ти на и ца ри це Је ле не, отац Не бој ша, уз са слу же ње све штен-
ства овог хра ма.

– Оку пља њем око че сни це по твр ди ли смо да смо јед на ве ли ка 
по ро ди ца, јер се по ро-
ди ца оку пља око ње – 
ка зао је пред сед ник 
оп шти не Ме ди ја на, 
Не бој ша Кр стић, и ис-
та као да је за оп шти ну 
нај дра го це ни ји дар 
ве ли ки од зив де це.

Нај ви ше сре ће у 
про на ла же њу ду ка та 
има ли су два на е сто го-
ди шња Ми ли ца Стан-
ко вић, сту дент ДИФ-а 
Мар ко Ра ден ко вић и 
сни ма тељ НТВ, Дра ган 
Жив ко вић.

Кра гу је вац: пр ви ин тер ак тив ни из лог
Ту ри сти ма ко ји по се те Кра гу је вац на рас по ла га њу је пр ви са вре ме ни ди ги тал ни ин-

фор ма тив ни си стем, по пу лар ни „ин тер ак тив ни из лог”. Ин тер ак тив ни екран, ди ја го на ле
42 ин ча, по ста вљен у ули ци Алек сан дра Пр вог Ка ра ђор ђе ви ћа, омо гу ћа ва ту ри сти ма,
али и са мим Кра гу јев ча ни ма, бес пла тан при ступ свим ин фор ма ци ја ма бит ним за жи вот у
гра ду, 24 са та днев но то ком чи та ве го ди не.

Тач скрин тех но ло ги ја омо гу ћа ва да се до ди ром кроз ста кло из лог пре тво ри у ин тер-
ак тив ну по вр ши ну на ко јој по се ти лац јед но став ним ру ко ва њем мо же да са зна све што га
за ни ма о ту ри стич ким по тен ци ја ли ма гра да и око ли не.

У ба зи по да та ка Град ске ту ри стич ке ор га ни за ци је Кра гу је вац на ла зе се све бит не ин-
фор ма ци је нео п ход не за бо ра вак у гра ду, по де ље не у не ко ли ко ру бри ка.
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По ре ска при ја ва – елек трон ски

По ре ски об ве зни ци у Ср би ји од по чет ка го ди не мо гу да под не су по је ди нач ну по-
ре ску при ја ву пре ко сај та По ре ске упра ве. Ка ко је са оп шти ла та упра ва, елек трон-
ску по је ди нач ну по ре ску при ја ву мо гу да под не су по ре ски об ве зни ци ко ји још ни су
при ба ви ли елек трон ски пот пис, а рок за под но ше ње при ја ве је 31. ја ну ар 2013.

На сај ту По ре ске упра ве је линк пре ко ко јег по ре ски об ве зни ци мо гу да по-
ша љу уна пред при пре мље не фај ло ве са по је ди нач ним по ре ским при ја ва ма. На-
ме ра је да се по ре ски об ве зни ци под стак ну да већ са да елек трон ски по слу ју са
По ре ском упра вом, јер ће то би ти и за кон ска оба ве за од 1. ју ла 2014. го ди не.

По греб ни тро шко ви

На кна да по греб них тро шко ва ко ја се ис пла ћу је по ро-
ди ци пре ми ну лог пен зи о не ра, или оно ме ко је пла тио 
са хра ну, у ја ну а ру, фе бру а ру и мар ту 2013. го ди не из но-
си ће 38.402 ди на ра за ко ри сни ке пен зи ја из ка те го ри је 
за по сле них, 36.669 за пен зи о не ре са мо стал них де лат но-
сти и 14.881 ди нар за пен зи о ни са не по љо при вред ни ке.

Под се ти мо, у скла ду са чла ном 75 За ко на о ПИО, на 
име по греб них тро шко ва ис пла ћу је се из нос јед не и 
по про сеч не пен зи је у прет ход ном квар та лу.

Цен тар за со ци јал но 
пред у зет ни штво у Бе о гра ду

Се кре та ри јат за при вре ду гра да Бе о гра да, у окви ру про гра ма суб вен ци о ни-
са ња ма ши на и опре ме за пред у зе ћа за про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за-
по шља ва ње, из дво јио је шест ми ли о на ди на ра. Ова пред у зе ћа тре ба ло би да 
се ак тив но укљу че у про грам да љег раз во ја со ци јал ног пред у зет ни штва, ко ји 
се спро во ди у са рад њи са Се кре та ри ја том за со ци јал ну за шти ту. Цен тар за со-
ци јал но пред у зет ни штво на ла зи ће се на Тр гу Ни ко ле Па ши ћа 8. Ових да на по-
чи ње адап та ци ја про сто ра, ко ја ће тра ја ти до по чет ка мар та, ка да се и пла ни ра 
да цен тар поч не са ра дом. Осим из ло жбе ног де ла, по сто ја ће и еду ка тив ни цен-
тар, где ће за ин те ре со ва ни мо ћи да се об у че за кон крет на за ни ма ња.

Ак тив но сти Цен тра за со ци јал но пред у зет ни штво би ће усме ре не на осо бе 
ко је се на ла зе у ста њу со ци јал не по тре бе, за тим на ли ца ко ји ма ни је обез бе ђе-
но пра во на про фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју, на за по шља ва ње осо ба са ин ва-
ли ди те том, осо ба ста ри јих од 50 го ди на... Про це њу је се да у Бе о гра ду има око 
17.000 љу ди ко ји при па да ју овим ка те го ри ја ма и ко ји би на овај на чин мо гли да 
до ђу до за по сле ња.

На Омла дин ском тр гу у Тр сте ни ку
све ча но је отво ре но кли за ли ште и по-
че так пр ве зим ске се зо не.

По ре чи ма пред сед ни ка оп шти не,
Ми ро сла ва Алек си ћа, до не та је од лу ка
да се сред ства ко ји би уло жи ли за до чек
Но ве го ди не пре у сме ре за кли за ли ште.

– Хте ли смо да у зим ским да ни ма и за
вре ме зим ског рас пу ста пру жи мо за ба-
ву и за до вољ ство ста нов ни ци ма свих
уз ра ста. У Тр сте ни ку ле ти има до ста
кул тур них и спорт ских ма ни фе ста ци ја,
док у зим ском пе ри о ду ни шта од тогa
не функ ци о ни ше, па је ин ве сти ра њем

у кли за ли ште оп шти на ус пе ла да на-
пра ви за ни мљи ву, но ву и дру га чи ју
вр сту ре кре а ци је за де цу тр сте нич-
ке оп шти не. На дам се да ће ово пр во
кли за ли ште функ ци о ни са ти баш ка ко
тре ба, а пла ни ра мо да то ком це ле зи-
ме, све до мар та, до ка да ово кли за ли-
ште и ра ди, има мо це ло днев на до га-
ђа ња – ре као је Алек сић.

Кли за ли ште ће ра ди ти сва ког да на
од 10 до 21 час. Це на јед ног тер ми на у
тра ја њу од сат вре ме на је 100 ди на ра,
а у ту це ну је ура чу на то и ко ри шће ње
кли заљ ки.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла де цем 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. ја ну-
а ра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти при ми ли су
це ле де цем бар ске пен зи је 29. де цем бра, а бив шим по-
љо при вред ни ци ма пр ви део при на дле жно сти за де-
цем бар ис пла ћен је 4. ја ну а ра. Истог да на су и вој ни
пен зи о не ри при ми ли сво је де цем бар ске пен зи је.

Тр сте ник до био кли за ли ште
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у жижи

УСр би ји су од 1. ја ну а ра
сту пи ли на сна гу број ни
за ко ни, ме ђу ко ји ма су

нај ва жни ји За кон о бу џе ту за
2013. го ди ну, о на пла ти по ре за
на до да ту вред ност (ПДВ) по ре-
а ли за ци ји ро бе и услу га, из ме не
За ко на о ПИО и из ме не Ца рин-
ског за ко на.

Пред ви ђе ни при хо ди у бу џе ту
за 2013. су око 965,7 ми-
ли јар ди ди на ра, рас хо-
ди око 1.087,6 ми ли јар-
ди, а ре пу блич ки де фи-
цит је пла ни ран на око 
121,9 ми ли јар ди ди на ра, 
од но сно 3,3 од сто бру-
то до ма ћег про из во да 
(БДП), што је дра стич но 
ма ње не го у 2012.

Из ме на ма За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу ме ња ју 
се и усло ви за од ла зак у 
пен зи ју, па је од 1. ја ну-
а ра ове го ди не же на ма 
по треб но нај ма ње 35 
го ди на и че ти ри ме се-
ца рад ног ста жа (уме-
сто 35 го ди на као до 
са да). Исто вре ме но, до-
ња гра ни ца за од ла зак 
у пен зи ју са 40 го ди на 
ста жа за му шкар це се 
по ме ра на 54 го ди не 
жи во та, а за же не на 53 
го ди не и че ти ри ме се-
ца.

Од но ве го ди не на 
сна гу су сту пи ле и из-
ме не Ца рин ског за ко на 
ко ји ма се уки да об ра-
чу на ва ња за те зне ка-
ма те на ца рин ски дуг 
ко ји ни је пла ћен у про-
пи са ном ро ку.

Из ме на ма За ко на о 
аутор ским и срод ним 
пра ви ма, ко је су та ко ђе по че ле
да се при ме њу ју од 1. ја ну а ра,
уво ди се је дин стве на на пла та
за „му зич ки ди нар”, а уво ди се и
огра ни че ње на мак си мал не из-
но се ове на кна де. За на тли је су
осло бо ђе не те да жби не и оба-
ве зе др жа ња фи скал них ка са.

За кон о ПДВ-у, ко ји је из ме-
њен про шле го ди не, увео је мо-
гућ ност утвр ђи ва ња и пла ћа ња 
оба ве за за ПДВ тек по на пла ће-
ној ре а ли за ци ји ро бе и услу ге 
и ње го ве од ред бе при ме њу ју 
се та ко ђе од 1. ја ну а ра. Овај си-
стем на пла те мо гу да при ме њу-
ју об ве зни ци ПДВ-а чи ји уку пан 
про мет до ба ра и услу га у прет-

ход них 12 ме се ци ни је ве ћи од 
50 ми ли о на ди на ра и ко ји су у 
том пе ри о ду не пре кид но би ли 
еви ден ти ра ни за оба ве зу пла-
ћа ња ПДВ-а.

Од по чет ка го ди не сту пи ле су 
на сна гу и но ве ак ци зе на га сна 
уља и теч ни нафт ни гас, уко-

ли ко се ко ри сте као мо тор но 
го ри во за пре воз ли ца и ства-
ри. За га сна уља ак ци за је од 1. 
ја ну а ра 39,50 ди на ра по ли тру, 
док је на га сна уља на ме ње на 
за пре воз те ре та бро до ви ма у 
уну тра шњем са о бра ћа ју, по љо-
при вре ди или за гре ја ње, ак ци-
за 2,5 ди на ра по ли тру.

Уко ли ко се теч ни нафт ни гас 

ко ри сти као мо тор но го ри во у 
тран спорт не свр хе, ак ци за је од 
1. ја ну а ра 19,21 ди нар, а за гре-
ја ње 4,40 ди на ра по ли тру.

Од 1. ја ну а ра ве ли ки број 
про из во да мо же да се уво зи из 
ЕУ без ца ри не, а ме ђу њи ма су 
ауто мо би ли, бе ла тех ни ка, кућ-

ни апа ра ти, ауто мо бил ске гу ме, 
кућ на хе ми ја и ве ли ки број пре-
храм бе них про из во да.

Без ца ри не ће мо ћи да се уво-
зе пут нич ки ауто мо би ли пре-
фе рен ци јал ног по ре кла, и то са 
бен зин ским мо то ром за пре ми-
не од 1.000 до 3.000 куб них цен-
ти ме та ра, или са ди зел мо то ром
од 1.500 до 2.500 ку би ка. Ауто-

мо би ли са дру га чи јом
ку би ка жом мо ћи ће
да се уве зу без ца ри не
тек од 1. ја ну а ра 2014.
го ди не.

Но ва го ди на је до-
не ла и знат не по ре ске
олак ши це, али и не ке
но ве оба ве зе пре ма
др жа ви. Не ке од олак-
ши ца су сти ца ње усло-
ва за от пис ка ма та, ми-
ро ва ње по ре ског ду га,
уво ђе ње тро го ди шњег
ак ци зног ка лен да ра и
пред ви ди во сти опо ре-
зи ва ња ду ван ских про-
из во да.

Уки ну то је 138 па-
ра фи скал них на ме та,
од так си за ис ти ца ње
фир ми до фи скал них
ка са за за на тли је. Од
1. ја ну а ра сва ма ла и
сред ња пред у зе ћа са
го ди шњим при хо дом
ве ћим од 50 ми ли о на
ди на ра ПДВ ће из ми-
ри ва ти по на пла ће ној,
а не фак ту ри са ној ро-
би. Гра ни ца за укљу чи-
ва ње фир ми у си стем
ПДВ-а по ди же се са че-
ти ри на осам ми ли о на
ди на ра. ПДВ ће у гра-
ђе ви нар ству пла ћа ти
ин ве сти то ри, а не као
до са да из во ђа чи.

Пр ви пут се уво де и ка зне за
др жа ву уко ли ко ка сни са по-
вра ћа јем ПДВ-а, а при вред ни ци 
и гра ђа ни ко ји су 31. ок то бра 
2012. има ли по ре ска ду го ва ња 
мо гу сте ћи услов за от пис за те-
зних ка ма та и ми ро ва ње глав-
ног по ре ског ду га. Г. О.

ШТА ЈЕ НО ВО У СР БИ ЈИ ОД 1. ЈАНУАРА 2013.

Но ви бу џет, ак ци зе, 
на пла та ПДВ-а...

Но ви и бро је ви хит них слу жби
Те ле фон ски бро је ви за по зи ва ње по ли ци је, Хит не по мо ћи и дру гих слу жби за хит-

не ин тер вен ци је и по моћ, али и за оста ле услу ге и ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја

про ме ње ни су од 1. ја ну а ра та ко што је ис пред по сто је ћих бро је ва до да та је ди ни ца. 

Та ко је но ви број по ли ци је 192, ва тро га сне слу жбе 193, Хит не по мо ћи 194, слу жбе за

хит не ин тер вен ци је 112, док се слу жба за оба ве шта ва ње и уз бу њи ва ње по зи ва бро-

јем 1985, а по моћ на пу ту АМСС 1987. По зи ва ње ових бро је ва је бес плат но.
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поводи

По кра јин ска слу жба за за-
по шља ва ње, При вред-
на ко мо ра Вој во ди не и 

Уни ја по сло да ва ца Вој во ди не 
за јед нич ки су ор га ни зо ва ле, то-
ком по след ња два ме се ца 2012, 
се ри ју ре ги о нал них три би на и 
ску по ва под на зи вом „Тр жи ште 
ра да у Вој во ди ни у 2013, иза зо-
ви – од го во ри”. Три би не и окру-
гли сто ло ви ор га ни зо ва ни су у 
Ру ми, Вр шцу, Зре ња ни ну, Су бо-
ти ци, Ку ли и Пан че ву, а за вр шни 
скуп одр жан је 21. де цем бра у 
При вред ној ко мо ри Вој во ди не.

Те ме ко је су се на три би на ма 
раз ма тра ле од но се се на тре-
нут ну си ту а ци ју на тр жи шту ра-
да и мо гућ ност уна пре ђе ња и 
кон кре ти зо ва ња са рад ње из ме-
ђу ин сти ту ци ја бит них за бо ље 
функ ци о ни са ње тр жи шта ра да.

По ре чи ма Вла ди ми ра Ср-
ди ћа, ди рек то ра По кра јин ске 
слу жбе за за по шља ва ње, оства-
ре ни су кон так ти са укуп но 425 
ин сти ту ци ја и 150 при вред ни ка, 
а ова ква ко му ни ка ци ја је ус по-
ста вље на ра ди уна пре ђе ња ме-
ра ак тив не по ли ти ке за по шља-
ва ња свих ни воа вла сти – уз 
стал ну по др шку НСЗ и у скла ду 
са ствар ним по тре ба ма по сло-
да ва ца. Иде ја ор га ни за то ра 
би ла је да се за јед но ура де спе-
ци фич ни ре ги о нал ни и ло кал ни 
пла но ви за по шља ва ња, оја ча ју 
ка па ци те ти ло кал них са ве та за 
за по шља ва ње и учвр сти ин тер-
ак ци ја свих ва жних и за ин те ре-
со ва них стра на у со ци јал ном 
ди ја ло гу из ме ђу др жав них ин-
сти ту ци ја, ор га ни за ци ја и удру-
же ња по сло да ва ца, син ди ка та, 
не вла ди них ор га ни за ци ја итд.

На до бро по се ће ној три би ни 
у Но вом Са ду го во рио је Ми лан 
Ко раћ, са рад ник пот пред сед ни-
ка Вла де Ср би је и ми ни стра ра-
да, за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке, др Јо ва на Кр ко ба би-
ћа. По сле де таљ не ана ли зе узро-
ка ви со ке сто пе не за по сле но сти 
у Ср би ји, он је на зна чио прав це 
струк тур них ре фор ми на шег 
дру штва и тр жи шта ра да ко је 

мо ра мо ура ди ти да би смо по-
ста ли ино ва тив но дру штво ко је 
ће убр за но пре по ро ди ти Ср би ју. 
Ко раћ је на гла сио да је је дан од 
пред у сло ва за ова кав на пре дак 
за по шља ва ње струч них и ви со-
ко о бра зо ва них љу ди.

– По љо при вре да је по свом 
еко ном ском по тен ци ја лу и рас-
по ло жи вим ре сур си ма ве ли ка 
раз вој на шан са Вој во ди не. Да-
нас је уно сно раз ви ја ти ор ган-

ску по љо при вре ду и ор ган ску 
пре храм бе ну ин ду стри ју, а про-
из вод ња ор ган ске хра не зах те-
ва ве ћи број рад них ме ста, те 
ће и сто па за по сле но сти у овом 
сек то ру знат но по ра сти. Вој-
во ди на има иде ал не усло ве за 
про из вод њу ор ган ске хра не, а 
под сти цај ним ме ра ма до ћи ће 
се до убр за ног раз во ја и ве ли-
ког за по шља ва ња у тој обла сти. 
По треб но је знат но по ве ћа ти 
аграр ни бу џет, уз суб вен ци је и 
одо бра ва ње по вољ них кре ди-
та за ова кву по љо при вред ну 
про из вод њу, и на тај на чин за-
по сли ти и не ко ли ко хи ља да но-
вих рад ни ка – ис та као је Ми лан 
Ко раћ у Но вом Са ду.

По ње го вим ре чи ма, дру га 
област ко ја ће до при не ти раз во-
ју при вре де и ве ћем упо шља ва-

њу је сте раз вој ма лих и сред њих
пред у зе ћа и пред у зет ни штва, уз
за нат ство и се о ски ту ри зам. По-
себ но зна чај но је и со ци јал но
пред у зет ни штво, и оно ће као
тре ћи сек тор при вре ђи ва ња
уско ро би ти ре гу ли са но За ко-
ном о со ци јал ном пред у зет ни-
штву, ко ји је у јав ној рас пра ви.
Та ко ће ус пе ти да се за по сле и
нај у гро же ни је, а исто вре ме но
и те шко за по шљи ве ка те го ри је

ста нов ни штва: осо бе са ин ва-
ли ди те том, не за по сле ни из над
50 го ди на, осо бе са смет ња ма
у раз во ју и осо бе у про гра ми ма
ин те гра ци је.

– Да би се овим ли ци ма по мо-
гло да сво јим ра дом обез бе де
си гур ност и ег зи стен ци ју, др-
жа ва тре ба да под сти че со ци-
јал но пред у зет ни штво у ви ду
про из вод них пред у зе ћа – са
ве ћин ским др жав ним ка пи та-
лом, као и за дру га и рад њи где
би се они за по шља ва ли. Њи-
хо ве про из во де и услу ге тре ба
осло бо ди ти, пот пу но или де ли-
мич но, по ре за и до при но са, из-
у зев до при но са за пен зиј ско и
здрав стве но оси гу ра ње. На тај
на чин сма њи ће се из два ја ња из
бу џе та за со ци јал но збри ња ва-
ње ових ли ца и исто вре ме но ће

до би ти шан су да се ак ти ви ра ју
и да жи ве од сво га ра да, а не од
со ци јал не по мо ћи. До след на
при ме на овог про гра ма тре ба
да омо гу ћи за по шља ва ње де се-
ти не хи ља да осо ба са ин ва ли-
ди те том и не за по сле них ли ца
на мар ги на ма дру штва – об ја-
снио је Ко раћ.

Ми ро слав Ва син, по кра јин-
ски се кре тар за при вре ду, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по-

ло ва, ис та као је на овој три би ни
да је на тр жи шту ра да Вој во ди-
не тре нут но нај ве ћи про блем
от пу шта ње рад ни ка.

– Ми по др жа ва мо отва ра ње
но вих рад них ме ста, али је про-
блем у то ме да, ко ли ко год ми
отво ри мо но вих рад них ме ста,
у исто вре ме то ли ко љу ди бу де
от пу ште но. За то тре ба да на ђе-
мо на чин да се сма њи от пу шта-
ње рад ни ка, а то се мо же са мо
кроз ква ли тет не еко ном ске
про гра ме – ре као је Ва син.

Дра го мир Ђу кић из При вред-
не ко мо ре Вој во ди не за кљу чио
је да је за ре ша ва ње про бле ма
не за по сле но сти бит но свим
ула га чи ма ство ри ти што бо љи
при вред ни ам би јент за рад и
отва ра ње но вих пред у зе ћа.

Ми ро слав Мек те ро вић

ТРИ БИ НА О ТР ЖИ ШТУ РА ДА У ВОЈ ВО ДИ НИ У 2013.

Кроз со ци јал но 
пред у зет ни штво до за по сле ња

МиМи л лланананн К ККККККККККККоооо о о оо оррррарарарррарар ћ ћ ћ ћ нананана 
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Зва нич на ста ти сти ка да нас
рас по ла же са мно го ви ше
по да та ка не го што је то би-

ло пре де сет го ди на, па је у ок-
то бру 2012. Ре пу блич ки за вод
за ста ти сти ку при ка зао и ре зул-
та те ан ке те о ко ри шће њу вре-
ме на у Ср би ји. Пре ма овом ис-
тра жи ва њу, 63 од сто же на чим
до ђе ку ћи с по сла на ста вља да
ра ди не пла ће не по сло ве у до-
ма ћин ству, те та ко от по чи ње
сво ју дру гу сме ну. Док се кућ них
по сло ва ла ти 27 од сто му шка ра-
ца, сва ки дру ги пр во ру ча, што
ура ди тек сва ка ше ста же на. На
ку ва ње, чи шће ње и спре ма ње
ку ће, пра ње и пе гла ње ве ша,
же не тро ше два са та ви ше не го
му шкар ци, што по сма тра но на
го ди шњем ни воу из но си 730 са-
ти, а по зна то је да су при ват ни
по сло ви коч ни ца на пре до ва ња
и ула га ња у ка ри је ру. Од свих
кућ них по сло ва му шкар ци не-
што ви ше вре ме на про во де са-
мо у ку по ви ни, ба шти и бри зи о
кућ ним љу бим ци ма.

Пре ма ан ке ти Ре пу блич ког за-
во да за ста ти сти ку о рад ној сна-
зи из де цем бра 2012, чак 44,8
про це на та ста нов ни штва ни је
за по сле но, а ни су ни на тр жи-
шту ра да (не ак тив но ста нов ни-
штво). При ли ком из ја шња ва ња
оних ко ји су не ак тив ни, као раз-
ло зи су на ве де ни бри га о де ци,
о дру гим чла но ви ма по ро ди це и
слич но. По ред то га, ис тра жи ва-
ња по ка зу ју и да је у од но су на
100 му шка ра ца око 130 же на са
фа кул те том, а да на 100 му шка-

ра ца са ви шом шко лом има 150 
же на са том струч ном спре мом. 
Ме ђу тим, ка да је реч о за ра да-
ма, оне при ма ју око 83 про цен-
та пла те ко ју за исти по сао има 
му шка рац. Си ту а ци ја ни је бо ља 
ни при ли ком за по шља ва ња, јер 
ста ри је же не има ју ма ње шан се 
да до би ју по сао, а од мла ђих се 
че сто тра жи да из не су пла но-

ве у ве зи са ра ђа њем, да има ју 
рад но ис ку ство итд.

Нај ве ћи број ми гра на та у Ср-
би ји су же не – и оне ко је пу ту ју 
из јед ног ме ста у дру го, и оне 
ко је се се ле, док, ре ци мо, око 
300.000 не же ња жи ви на се лу.

У све ту је 2009. пр ви пут за-
бе ле же но ви ше ви со ко о бра зо-
ва них же на не го му шка ра ца. У 
Ср би ји 61 про це нат ди пло ми-
ра них сту де на та чи не же не. С 
дру ге стра не, од 10 не пи сме-
них осо ба у Ср би ји, осам чи не 
же не, а ме ђу њи ма до ми ни ра ју 

оне ко је су ста ри је од ше зде-
сет го ди на. Та ко ђе, две тре ћи не 
не пи сме не ром ске по пу ла ци-
је су упра во же не. У са да шњем 
са зи ву На род не скуп шти не 33 
про цен та су же не, пр ви пут у 
срп ској исто ри ји, због За ко на о 
из бо ру по сла ни ка пре ма ко ме 
је сва ко тре ће име на из бор ној 
ли сти мо ра ло да бу де жен ско, 

па је Ср би ја 25. у све ту по бро ју 
же на ко је се де у пар ла мен ту.

У при ват ном сек то ру ра ди 
мно го ви ше му шка ра ца, а др-
жав ни сек тор је по ље же на. 
Пре ма ан ке ти о по треб ним ве-
шти на ма за по сле них из 2009, 
за по сле ни му шка рац је у нај-
про дук тив ни јим го ди на ма, са 
сред њим сте пе ном обра зо ва-
ња. Же не су за сту пље ни је у ад-
ми ни стра тив но-се кре тар ским 
и пре ра ђи вач ким за ни ма њи ма 
(пре ра да тек сти ла и ко же). Ме-
ђу тим, ве ћи на же на за по сле них 

у ад ми ни стра тив ним за ни ма-
њи ма по се ду је уни вер зи тет ску
ди пло му. С дру ге стра не, чи ни
се да су же не ко је ра де у ма-
шин ској стру ци и об ра ди ме та-
ла упо сле не у ни же ран ги ра ним
за ни ма њи ма у окви ру те стру ке,
од но сно на по сло ви ма ко ји су
сла бо пла ће ни и зах те ва ју ни жи
ни во обра зо ва ња.

Нај зад, пре ма по да ци ма Вик-
ти мо ло шког дру штва, од но сно
сту ди је ко ја се по себ но ба ви
дис кри ми на ци јом, чак 81 про-
це нат же на је ре кло да је до жи-
ве ло дис кри ми на ци ју при ли-
ком за по шља ва ња (ис пи ти ва ње
о при ват ном жи во ту, ко мен та-
ри са ње фи зич ког из гле да, труд-
но ћа и ма те рин ство као оте-
жа ва ју ћа окол ност), и на ра ду
(усло ви ра да, сек су ал но на си-
ље, пси хич ко на си ље, за ра де), а
по је ди не же не у обе си ту а ци је.

Ј. Оцић

У Ср би ји су у то ку два про јек та ве за на за
ми гра ци је. Је дан се од но си на упра вља ње
ми гра ци ја ма, док дру ги по сма тра ми гра ци-
је у функ ци ји раз во ја. Про јек ти су ме ђу на-
род ног ка рак те ра, а наш Ре пу блич ки за вод
за ста ти сти ку је је ди на ин сти ту ци ја од свих
уче сни ка ко ја уче ству је у оба. Ови стра-
те шки про јек ти фи нан си ра ни су у окви ру
про гра ма Европ ске уни је за ју го и сточ ну
Евро пу.

Глав ни циљ про је ка та је оспо со бља ва ње
др жав них ад ми ни стра ци ја за раз вој и спро-

во ђе ње по ли ти ка и стра те ги ја ко ри шће-
ња уна пре ђе них ста ти стич ких по да та ка и
ре зул та та ем пи риј ских ис тра жи ва ња, као
и бо ље раз у ме ва ње ду го роч них ми гра ци-
о них и де мо граф ских про це са и про ме на
у окви ру људ ских ре сур са у ју го и сточ ној
Евро пи, и њи хо вог ути ца ја на тр жи ште рад-
не сна ге, на на ци о нал не и ре ги о нал не еко-
но ми је.

Про јек ти ће омо гу ћи ти ана ли зу де мо-
граф ских и ми гра ци о них про фи ла у ду жем
вре мен ском пе ри о ду у раз ли чи тим др жа ва-

ма овог де ла кон ти нен та, а у њи хо ве ци ље-
ве спа да и про мо ви са ње ди ја ло га из ме ђу
на уч них за јед ни ца и до но си ла ца по ли тич-
ких од лу ка, и раз ви ја ње тран сна ци о нал них
стра те ги ја про ис те клих из ми гра ци ја.

У ши ро ку мре жу парт не ра про је ка та
укљу че ни су ис тра жи вач ки ин сти ту ти, уни-
вер зи те ти, ста ти стич ки за во ди и ор га ни
ло кал них за јед ни ца из осам др жа ва ју го и-
сточ не Евро пе – из Ср би је, Аустри је, Бу гар-
ске, Ма ђар ске, Ита ли је, Ру му ни је, Сло вач ке
и Сло ве ни је. Љ. М.

ДВА МЕ ЂУ НА РОД НА ПРО ЈЕК ТА О КРЕ ТА ЊУ СТА НОВ НИ ШТВА У ЕВРО ПИ

Ту ма че ње ми гра ци ја

ПО ЛО ЖАЈ ЖЕ НА НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА

Обра зо ва ње је ње но оруж је
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ПОГОДНОСТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
ПРОИЗВОЂАЧЕ

Србија постала 
члан УПОВ-а

Република Србија постала је 5. јануара ове године 
чланица Међународне уније за заштиту нових биљних 
сорти – УПОВ. Као неопходан предуслов Србија је у 
потпуности ускладила своју законску регулативу и систем 
заштите права оплемењивача биљних сорти са УПОВ 
Конвенцијом из 1991. године, усвајањем Закона о заштити 
права оплемењивача биљних сорти, Закона о потврђивању 
УПОВ Конвенције и Закона о изменама и допунама Закона 
о заштити права оплемењивача биљних сорти.

Приступањем УПОВ-у држава чланица има могућност у
да користи искуства других држава, смањују се трошкови 
функционисања система заштите, а оплемењивачима 
се омогућава да заштите своје сорте у другим земљама 
уз ниже трошкове и тако остваре шири пласман свог 
семена и садног материјала на страна тржишта.

Чланство у УПОВ-у ће утицати на пољопривредне у
произвођаче, оплемењиваче, произвођаче семенског 
и садног репродукционог материјала, и на државу 
у целини, у смислу регулисања питања заштите 
интелектуалне својине. Оно ће допринети и повећању 
тржишне конкурентности наших производа на светском 
тржишту, уз употребу великог броја нових заштићених 
сорти које се одликују бољим производно-технолошким 
својствима и већим приносима, и отпорније су на 
болести и штеточине, чиме ће се омогућити квалитетнија 
биљна производња. Г. О.

У Ср би ји је, ка ко је и пла ни-
ра но, 15. де цем бра про шле го-
ди не за вр шен по пис по љо при-
вре де, а пр ви ре зул та ти оче ку ју 
се до кра ја ја ну а ра. Упр кос по-
чет ним про бле ми ма, по пис је 
ус пео и по пи сан је нај ве ћи део 
об ра ди ве зе мље. На осно ву пр-
вих ути са ка по пи си ва ча и за по-
сле них у Ре пу блич ком за во ду за 
ста ти сти ку, ре зул та ти су бо љи 
од оче ки ва них, по себ но ка да је 
реч о очу ва њу сточ ног фон да.

Пре ма оце ни ру ко вод ства 
За во да, по пис је успе шно спро-
ве ден у свим оп шти на ма Ре пу-
бли ке Ср би је и „за да ти ци ље ви 
су пот пу но до стиг ну ти”. Ипак, 
на зах тев се дам оп шти на (По-
жа ре вац, Пе тро вац на Мла ви, 
Ку че во, Не го тин, Ве ли ка Пла на, 
Жа гу би ца и Жа ба ри), због ве ли-
ког бро ја њи хо вих жи те љи ко-

ји жи ве и ра де у ино стран ству, 
по пи си ва ње је би ло про ду же но 
до 31. де цем бра 2012. го ди не.

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти-
ку ће у дру гој по ло ви ни ја ну а ра 

оба ви ти пост по пи сну ан ке ту, на
осно ву ко је ће би ти из вр ше на
кон тро ла ква ли те та по да та ка
при ку пље них по след њим по-
пи сом по љо при вре де.

То ком овог по пи са 6.138 по-
пи си ва ча је об и шло око 938.000
до ма ћин ста ва и кон так ти ра ло
око 4.200 прав них су бје ка та.
За по тре бе по пи са, по ред по-
пи си ва ча, ан га жо ва на су и 962
оп штин ска и 294 ре пу блич ка
ин струк то ра, као и 795 чла но ва
оп штин ских по пи сних ко ми си ја.

Дра ган Вук ми ро вић, ди рек тор
Ре пу блич ког за во да за ста ти сти-
ку, ис та као је да је, на осно ву
пр вих пре ли ми нар них ре зул-
та та по пи са, мо гу ће за кљу чи ти
да сточ ни фонд у Ср би ји ни је
са свим уни штен, ка ко је че сто
на го ве шта ва но. Ипак, сви де та-
љи по пи са би ће по зна ти кра јем
ја ну а ра, а по ре чи ма Вук ми ро ви-
ћа, Ср би ја ће, уко ли ко по ста не
чла ни ца ЕУ, сва ких де сет го ди на
мо ра ти да ра ди по пис по љо при-
вре де. Љ. Ми лен ко вић

СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА У ВОЈВОДИНИ

За више матичних грла

ЗАВРШЕН ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ

Резултати крајем јануара

Представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду
и шумарство потписали су са корисницима програма за унапређење сточарства
средином децембра прошле године, у згради Скупштине Војводине, 260 уговора
о додели бесповратних средстава за развој сточарства у Војводини у вредности
од 82 милиона динара.

На овај начин подстичу се удружења пољопривредних произвођача, као и
произвођачи који имају добар селективни састав стоке. Такође, коришћењем
ових средстава стварају се и предуслови за привлачење средстава из буџета
Републике Србије за развој сточарства, односно субвенција, јер ако не
постоји довољан број матичних грла стоке, не могу се ни добити субвенције
из републичког буџета. По речима Слободана Теофанова, помоћника у
Покрајинском секретаријату за пољопривреду, водопривреду и шумарство,
то има посебан значај ако се зна да код нас постоји само око 44 одсто матичних
грла стоке, а у Војводини то износи 43.000 грла. План је да се достигне број од
преко 50 процената ових грла. М. М.
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кроз Србијукроз Србију

У скла ду са Од лу ком о јав ним пар ки ра ли шти ма
на те ри то ри ји Но вог Са да, пар кинг ме ста за осо бе
са ин ва ли ди те том мо гу да ко ри сте ли ца ко ји ма су
оште ће ни екс тре ми те ти бит ни за упра вља ње во-
зи лом, осо бе обо ле ле од дис тро фи је, па ра пле ги-
је, ква дри пле ги је и це ре брал не па ра ли зе, ко је за
кре та ње ко ри сте ин ва лид ска ко ли ца, ли ца ко ја
има ју оште ће ње ви да нај ма ње 90 од сто, рат ни и
мир но доп ски вој ни ин ва ли ди, ци вил ни ин ва ли-
ди ра та од пр ве до че твр те гру пе ин ва лид но сти,
као и осо бе на ди ја ли зи.

По твр ду о ис пу ња ва њу усло ва за до би ја ње
на леп ни ца за озна ча ва ње во зи ла осо бе са ин-
ва ли ди те том, од но сно чла на за јед нич ког до ма-
ћин ства, из да је Град ска упра ва за со ци јал ну и
деч ју за шти ту, на осно ву зах те ва ко ји се под но си
у пи сар ни ци Град ске упра ве за оп ште по сло ве,
Трг сло бо де 1, у Но вом Са ду, где се мо же и пре у-
зе ти обра зац зах те ва.

Уз зах тев за из да ва ње по твр де о ис пу ње но сти
усло ва за ко ри шће ње пар кинг ме ста за ОСИ за
2013. го ди ну по треб но је при ло жи ти фо то ко пи-
ју лич не кар те под но си о ца зах те ва, фо то ко пи је
са о бра ћај не и во зач ке до зво ле, ме ди цин ску до-
ку мен та ци ју, као и лич ну кар ту за од ра слог чла-
на за јед нич ког до ма ћин ства. Уко ли ко је члан
до ма ћин ства де те са ин ва ли ди те том, за ње га се
при ла же из вод из ма тич не књи ге ро ђе них или
при ја ва пре би ва ли шта.

Под но си о ци зах те ва за из да ва ње на леп ни це
за озна ча ва ње во зи ла ОСИ, пет да на по сле пре-
да је зах те ва тре ба да се обра те ЈКП „Пар кинг
сер вис” Но ви Сад.

Ко ри сни ци ко ји су ово пра во оства ри ли у
2012. го ди ни, уз зах тев под но се са мо фо то ко-
пи ју са о бра ћај не до зво ле. На леп ни це из да те за
2012. ва жи ће до 31. ја ну а ра 2013. го ди не.

Д. Ко раћ

У окви ру ак ци је „Про мо ци ја здра вља”, ме ди цин ске еки пе До ма 
здра вља у Но вој Ва ро ши кра јем про шле го ди не кре ну ле су у оби ла-
зак се ла где оба вља ју пре вен тив не пре гле де старијих ме шта на. Са мо у 
пр ва два да на ак ци је они су у се о ским ам бу лан та ма у Ра до и њи и Дра-
гли ци пре гле да ли ви ше од 150 жи те ља, а на ред них сед ми ца по се ти-
ће и ме шта не оста лих три де се так се ла на па ди на ма Зла та ра, Ја во ра и 
Мур те ни це.

Ак ци ја од ла ска у се ла спе ци ја ли сте за плућ не бо ле сти, ин тер не ме-
ди ци не, пси хи ја тра и ги не ко ло га, као и ме ди цин ских се ста ра из слу-
жбе па тро на же на и шла је на до бар од зив жи те ља ко ји ма због уда ље-
но сти сва ки од ла зак у град код ле ка ра, на ро чи то у зим ским ме се ци ма, 
пред ста вља ве ли ки про блем. По ред пре гле да, ме ди ци на ри су им ме-
ри ли крв ни при ти сак, ни во ше ће ра у кр ви, те жи ну и ви си ну...

– То ком тра ја ња ак ци је ме шта не ће у истом да ну пре гле да ти ле ка-
ри ра зних спе ци јал но сти, а пре вен тив ни пре гле ди у се ли ма оба вља-
ће се два пу та го ди шње. Циљ ак ци је је ра но от кри ва ње хро нич них и 

ма лиг них обо ље ња, као и еду ка ци ја се о ског ста нов ни штва о здра вом
на чи ну жи во та. Пре вен тив ни си сте мат ски пре гле ди за по че ће уско ро
и по при вред ним ко лек ти ви ма и јав ним пред у зе ћи ма – ка же др Бран-
ко По по вић, ди рек тор До ма здра вља у Но вој Ва ро ши. Ж. Ду ла но вић

АК ЦИ ЈА ДО МА ЗДРА ВЉА У НО ВОЈ ВА РО ШИ

Ле ка ри у по се ти ста ри маЛе ка ри у по се ти ста ри ма

ПО ГОД НО СТИ ЗА ПАР КИ РА ЊЕ ВО ЗИ ЛА ОСО БА 
СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ У НО ВОМ СА ДУ

Пар кинг ме ста и на леп ни це

ТР СТЕ НИК

Извезли 60 тона 
меда у ЕУ

Прет ход на го ди на је и за тр сте-
нич ке пче ла ре, због сма ње них 
при но са ме да, би ла јед на од нај ло-
ши јих. Пре ма ре чи ма пред сед ни ка 
Дру штва пче ла ра „Сре тен Аџић”, 
Ми ло ва на Га ро ви ћа, на кра ју се зо-
не ста ње пче ла би ло је за до во ља ва-
ју ће, а ло шу ба гре мо ву па шу и укуп-
не при но се тр сте нич ки пче ла ри ће 
на док на ди ти про да јом про шло го-
ди шњих за ли ха ме да на европ ском 
тр жи шту, по сред ством Са ве за пче-
лар ских ор га ни за ци ја Ср би је.

– Та ко је до са да из ве зе но око 60 
то на ме да, од че га су чла но ви дру-
штва из ве зли по ло ви ну. Евро па је 
пре не ко ли ко го ди на пре по зна ла 
из у зе тан ква ли тет срп ског ме да, 
што се од ра жа ва на на ше по руџ би-
не, и ти ме смо ре ши ли нај ве ћи про-
блем пла сма на. От куп на це на је 3,3 
евра по ки ло гра му, а то ком је се ни 
је ско чи ла и на 3,7 евра. То је шан са 
ко ју ми пче ла ри тре ба да ис ко ри-
сти мо у на ред ном пе ри о ду – ис ти че 
Ми ло ван Га ро вић, и на по ми ње да је 
тр сте нич ко под руч је бо га то ме до-
но сном фло ром ко ја пру жа мо гућ-
ност за по ве ћа ње про из вод ње.

У тр сте нич ком Дру штву по себ но 
на гла ша ва ју зна чај пче ла у во ћар-
ству, али ка жу да је би ло не са ве-
сних љу ди ко ји су пр ска ли воћ ња-
ке баш у вре ме нај ве ће па ше, па су 
мно га дру штва уги ну ла, те апе лу ју 
да се то ви ше не чи ни.

Д. Ива но вић
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Пу бли ци ста и пи сац 
из Дра го ва код Ре ков-
ца, Ми ро слав Ж. Си мић, 
го ди на ма је при ку пљао 
по дат ке о ста ром Лев чу 
ко је је са жео у тро том ну 
књи гу „Жу па Ле вач“. Ка ко 
је штам па ње ове исто риј-
ске гра ђе ве о ма ску по и 
ком пли ко ва но, аутор се 
од лу чио да нај пре об ја ви 
„Ле вач ки атлас“, исто риј-
ску пу бли ка ци ју од пет на-
ест ма па.

Ми ро слав Си мић је 
де це ни ја ма ис тра жи вао 
Ле вач, а ма пе ко је је об-
ја вио у атла су да ти ра ју од 
Не ма њи ћа до да нас, тач-
ни је об у хва та ју пе ри од 
од 12. до по чет ка 21. ве ка. 
Ма пе го во ре о ге о граф-
ским то по ни ми ма ле вач ког кра ја, биљ ном и
жи во тињ ском све ту, ре ље фу и о де мо граф-
ским кре та њи ма љу ди ко ји су жи ве ли на овим
про сто ри ма. Аутор ка же да је циљ ње го вог
ис тра жи ва ња кул тур но-исто риј ско на сле ђе,

па је по моћ то ком са ку-
пља ња гра ђе и пи са ња 
по тра жио и у не ко ли ко 
окол них оп шти на и гра-
до ва − Кра гу јев цу, Ја го-
ди ни, Кру шев цу, Вар ва-
ри ну, Ре ков цу, Ћу при ји, 
Па ра ћи ну и Тр сте ни ку.

− У вре ме вла да ви не 
кне за Ми ло ша, а ка сни је и 
Ми хај ла Обре но ви ћа, на-
ста ју пр ви по пи си ста нов-
ни штва у Ср би ји. По пис 
из 1863. го ди не по мо гао 
је ве ли ком бро ју по ро ди-
ца да до ђу до свог ро дов-
ног ста бла. Атлас ће би ти 
од по мо ћи и као учи ло, 
по го то во за уче ни ке ко ји 
во ле исто ри ју и ге о гра фи-
ју − ка же Си мић.

Осим „Ле вач ког атла-
са“, овај пу бли ци ста је об ја вио и де ла „Пра ба-
кин сат“, „Кра љев ско Дра го во“, „Ма на стир Пре-
ра до вац“, а оче ку је да ће уско ро би ти штам-
па на и књи га „Ја, Дра ги ња“, ко ју је по све тио 
срп ској кра љи ци Дра ги Ма шин. М. Сан трач

Бра ти слав Пет ко вић, ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња 
Ре пу бли ке Ср би је, Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог 
Са да, Дра ги ња Ђу рић, пред сед ни ца Из вр шног од бо ра бан ке 
„Ин те за“, Не бој ша Ма лен ко вић, ди рек тор Фон да за ка пи тал-
на ула га ња АП Вој во ди не, пот пи са ли су кра јем про шле го-
ди не у Град ској ку ћи у Но вом Са ду Про то кол о са рад њи на 
про гра му об но ве Бе о град ске ка пи је у Пе тро ва ра ди ну.

Овај про је кат је је дан од по бед ни ка на кон кур су „Ме сто ко-
је во лим“ бан ке „Ин те за“, на осно ву ко јег ће све че ти ри пот пи-
сни це фи нан си ра ти ра до ве на об но ви у укуп ном из но су од 38 
ми ли о на ди на ра. Ра до ви ће по че ти на про ле ће 2013. го ди не.

Пред ви ђе но је да се овим сред стви ма са ни ра ју гор ње зо не Ка-
пи је, да се она за шти ти од де ло ва ња вла ге, об но ви фа са да и уну-
тра шњи зи до ви, као и да се оба ви ре кон струк ци ја ко ло во за.

Ми ни стар Пет ко вић је из ја вио да је до бро што че ти ри 
стра не са ра ђу ју на не че му што је оп шти кул тур ни ин те рес 
и да је то на ста вак тра ди ци је за ду жби нар ства на овим про-
сто ри ма. С дру ге стра не, Ми лош Ву че вић је на гла сио да је за 
Но ви Сад ја ко ва жно што се об на вља Бе о град ска ка пи ја ко ја 
има и сим бо ли чан зна чај за град, пре све га због ула ска срп-
ске вој ске кроз ову ка пи ју у Пр вом свет ском ра ту.

М. Мек те ро вић

УЗ ПО МОЋ РЕ ПУ БЛИ КЕ, ПО КРА ЈИ НЕ И ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Об но ва Бе о град ске ка пи је

ИС ТРА ЖИ ВАЧ КИ ПО ДУ ХВАТ РЕ КОВ ЧА НИ НА МИ РО СЛА ВА СИ МИ ЋА

„Ле вач ки атлас”
од Не ма њи ћа до да нас

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ − ПО ДР ШКА 
МЛА ДИ МА СА 
ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Уз еду ка ци ју 
лак ше до по сла

Кра гу је вач ки Би знис старт-ап
цен тар и не вла ди на ор га ни за ци-
ја „Сун це“ омо гу ћи ли су не за по-
сле ним мла дим осо ба ма са ин-
ва ли ди те том да стек ну по слов не
ве шти не и основ на зна ња ко ја ће
им по мо ћи у тра же њу по сла. Реч
је о де лу про јек та „Мо је ве шти не,
мо ја шан са“ ко ји се спро во ди у
Кра гу јев цу уз фи нан сиј ску по моћ
Кра ље ви не Нор ве шке.

Осим еду ка ци је о по слов ним
ве шти на ма, Би знис старт-ап цен-
тар и не вла ди на ор га ни за ци ја
„Сун це“ ор га ни зо ва ли су обу ке
и из обла сти естет ске не ге, ку ли-
нар ства, ин фор ма ти ке и ма шин-
ског ве за. Све обу ке за мла де са
ин ва ли ди те том су бес плат не, а
нај бо љи по ла зни ци ће има ти и
рад ну прак су у кра гу је вач ким
фир ма ма.

Сер ти фи ка ти о за вр ше ној еду-
ка ци ји би ће ва лид ни и на тр жи-
шту ра да, што ће по ве ћа ти шан се
да до ђу до по сла. М. Сан трач

МиМиМии л л ллошошошш В В ВВу у уу чечече в в вићићићић, , БрБрБ а а атититии с с с слалалал в ввввввввввв ввввв  вввввввв вввввв ввввввввввввввввввввввввввввв ПеПеПППеПеттттттттттттттттттттттттттттт тт тт тккккккккккккооккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк  в вићић,,

ДрДрДрДрДДрДрДрДрДрДрДрДрДррДрДрДрДрДрДрД аааа ааааааааааааааагигигигигигигигигигиггиггигиигииги њ њ њ њњњњњњњњњњњњњњњњаааааааааааааа аа ЂЂЂуЂуЂЂЂЂуЂЂуЂЂуЂуЂуЂуЂуЂурррррр р ррићћићћћћићићћићићићићић иии и и НННННННН Н Не е ббббббббобојјј јшашшашааш ММММ ММ ММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММа аа аааллллеееееееееееелееееелееееелееееееелеееееееелееееелеееееееееллееееееллеееееелелеелееллллеелеееееееллееленннн н нннннннннннкоко ввићћћћћћћћи
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здрав живот

Пи та од спа на ћа
Са стој ци: 4 ја је та, 1,5 дл уља, 1,5 дл мле-

ка, 250 гр спа на ћа, 300 гр си ра, 14 ка ши ка
бра шна, пра шак за пе ци во, ма ло со ли. По-
треб на је још и па вла ка или 100 гр пу те ра.

На чин при пре ме: уму ти ти жу ман ца,
до да ти уље и мле ко. У то до да ти исец кан
спа наћ, усит њен сир, бра шно са пра шком
за пе ци во и ма ло со ли. Бе лан ца уму ти ти у

шам и по ла ко му те ћи до да ти ма си. Пе ћи у
за гре ја ној рер ни у под ма за ној теп си ји око
40 мин. Пе че но за ли ти за гре ја ним пу те ром
или то плом па вла ком.

Шпа ге те са по вр ћем
Са стој ци: 2 шар га ре пе, ма њи це лер, ке ле-

ра ба, па при ка, пра зи лук, гла ви ца цр ног лу-
ка, 3 че на бе лог лу ка, 400 гр па ра дај за, ма ли
па ра дајз пи ре, ма ло ру зма ри на, ти ми ја на,
бо сиљ ка, со, би бер, па ко ва ње шпа ге та, уље.

На чин при пре ме: шар га ре пу, це лер, ке-
ле ра бу и па при ку очи сти ти, опра ти и исе ћи
на сит ни је коц ке. Па ра дајз пре ли ти вру ћом
во дом да би се ски ну ла ко жи ца и исе ћи га
на коц ке. Лук, пра зи лук, бе ли лук исе ћи сит-
но и про пр жи ти на уљу. До да ти исе че но

по вр ће и све за јед но дин ста ти 10 ми ну та.
До да ти па ра дајз пи ре, со и би бер. Ру зма-
рин и ти ми јан усит ни ти па до да ти по вр ћу
и дин ста ти још 15 ми ну та. На кра ју до да ти
усит ње ни бо си љак. Шпа ге те ску ва ти у по-
со ље ној во ди и оце ди ти. На та њир ста ви ти
шпа ге те а пре ко њих сос од по вр ћа.

На по ме на: шпа ге те и сос од по вр ћа се
мо гу у по су ди за јед но из ме ша ти и та ко слу-
жи ти, а по же љи по су ти са још ма ло усит ње-
них за чи на.

Пље ска ви це од ке ља
Са стој ци: ма ла гла ви ца ке ља, 500 гр кром-

пи ра, 3-4 сред ње шар га ре пе, 4 че на бе лог лу-
ка, 2 ја је та, 3 ка ши ке пре зли, ка ши ка сец ка ног
пер шу на, ве ге та, би бер, уље за пр же ње.

На чин при пре ме: кељ очи сти ти, пре-
по ло ви ти и ста ви ти да се крат ко оба ри.
Кром пир опра ти и оба ри ти у љу сци. Оба-
ри ти шар га ре пу. Кад се ма ло про хла ди, кељ
сит но исе ћи, кром пир очи сти ти и из рен-
да ти, као и шар га ре пу. До да ти ја ја, пре зле,
пер шун, из гње чен бе ли лук, за чи не. Ако је
по треб но, до да ти још ма ло пре зли. Ма су
за ме си ти и пра ви ти пље ска ви це. Пр жи ти
на за гре ја ном уљу по не ко ли ко ми ну та са
сва ке стра не.

На по ме на: ове пље ска ви це се мо гу је сти
уз не ку са ла ту, та ко да мо гу да бу ду ком пле тан
оброк. Та ко ђе, по же љи у сме су за пље ска ви-
це се мо же до да ти ма ло бе лог твр ђег си ра.

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

Пре дах од пра зни ка

За ја ча ње ср ца
На пра ви ти ме ша ви ну од 40 г цве то ва

бе лог гло га, 15 г цве то ва бр ђан ке и 15 г
ли сто ва ма тич ња ка. Узе ти јед ну су пе ну
ка ши ку ме ша ви не ча ја и пре ли ти је шо-
љом вре ле во де. Не ка од сто ји 10 ми ну та.
Про це ди ти и пи ти. Овим ча јем се по бољ-
ша ва и цир ку ла ци ја.

Бела имела за низак 
крвни притисак

За ни зак крв ни при ти сак до бар је чај
од бе ле име ле. По ме ша ти 60 г ли сто ва
бе ле име ле, 40 г пре сли це и 40 г цве то-
ва бе лог гло га. Ка фе ну ка ши чи цу ме ша-
ви не пре ли ти шо љом вре ле во де. По сле
10 ми ну та про це ди ти и по же љи за сла-
ди ти. Пи је се ују тро и уве че по шо ља.

Чај против високог 
крвног притиска

Чај про тив ви со ког крв ног при ти ска:
на пра ви ти ме ша ви ну ча ја од 40 г че сто-
сла ви це (тра ва и се мен ке), 30 г го спи не
тра ве, 30 г ма тич ња ка, 30 г цве та бр ђан-
ке. Од те ме ша ви не узе ти две ка фе не ка-
ши чи це и пре ли ти шо љом вре ле во де.
Оста ви ти 15 ми ну та, за тим про це ди ти.
Пи ти ви ше пу та днев но.

При ро да за ср це 
и кр во ток

Чо ко лад не ма чи је ша пе
Са стој ци: 250 гр пу те ра, 100 гр прах

ше ће ра, ва нил ше ћер, 180 гр цр не чо ко-
ла де, 100 гр бе ле чо ко ла де, 2 бе лан це та,
300 гр бра шна, ма ло со ли.

На чин при пре ме: уму ти ти пу тер, до-
да ти прах ше ћер и ва нил ше ћер, бе лан-
ца, за тим 100 гр омек ша ле цр не чо ко ла-
де, 300 гр бра шна и ма ло со ли. Шпри цем
пра ви ти ша пе ду жи не око три цм. Пе ћи
у рер ни за гре ја ној на 180 сте пе ни, 8-10
ми ну та. Ото пи ти оста так цр не чо ко ла де,
а у дру гој по су ди ото пи ти бе лу чо ко ла ду.
Ма чи је ша пе јед ном стра ном ума ка ти у
цр ну, а дру гом у бе лу чо ко ла ду.

На по ме на: уме сто да се ума че у
чо ко ла ду, ко лач се мо же пре ма за ти
чоколадом чет ком за ко ла че (лак ше је).
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Основ ни Offi    ce To ol bar (3)

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јануар 2013.

Па ле та Clip bo ard

Са сто ји се из сле де ћих ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

Cut пре ме шта ње тек ста у при-
вре ме ну ме мо ри ју ра чу на ра 
(ка да же ли мо да пре ме сти-
мо текст са јед не на дру гу 
по зи ци ју);

Copy ко пи ра ње тек ста у при вре-
ме ну ме мо ри ју ра чу на ра 
(ка да же ли мо да ко пи ра мо 
текст са јед не на дру гу по зи-
ци ју);

Pa ste по зи ва ње тек ста из при вре-
ме не ме мо ри је ра чу на ра 
(ка да на од ре ђе ну по зи ци ју 
же ли мо да за ле пи мо пре ме-
штен или ко пи ран текст);

For mat Pa int  ко пи ра ње фор ма та са од ре-
ђе ног де ла тек ста на же ље-
ни део тек ста.

Ка да ле вим та сте ром ми ша клик не мо на стре ли цу ко ја се на ла зи 
у де сном до њем углу па ле те Clip bo ard, са ле ве стра не екра на ће се 
при ка за ти про зор Clip bo ard. У ње му ви ди мо при каз свих ко пи ра-

ња и пре ме шта ња тек ста 
ко је смо из вр ши ли у од-
ре ђе ном до ку мен ту. Овај 
про зор за тва ра мо ка да 
кур сор ми ша до ве де мо у 
гор њи угао про зо ра, па 
клик не мо ле вим та сте ром 
на ико ну X.

Ко пи ра ње де ла тек ста

Уко ли ко же ли мо да ко пи ра мо део тек ста на не ку дру гу по зи ци ју, 
по сту пак је сле де ћи:

1. мар ки ра мо део тек ста ко ји ће мо ко пи ра ти;
2. кур сор ми ша до ве де мо до ико не Copy и клик не мо ле вим та-

сте ром;

3. кур со ром ми ша или стре ли ца ма до ђе мо на ме сто где же ли мо
да ко пи ра мо мар ки ра ни део тек ста;

4. кур сор ми ша до ве де мо до ико не Pa ste и клик не мо ле вим та-
сте ром;

5. ви де ће мо да се на иза бра ном ме сту по ја ви ла ко пи ја тек ста;
6. клик не мо на ико ну Sa ve да би смо са чу ва ли про ме ну.
На по ме на: ко ман ду Copy мо же мо да ак ти ви ра мо и ка да клик не-

мо де сним та сте ром ми ша на мар ки ра ни део тек ста, па иза бе ре мо
оп ци ју Copy, или при ти ском на ком би на ци ју та сте ра Ctrl+C.

Ко пи ра ни текст се сме шта у при вре ме ну ме мо ри ју ра чу на ра
(Clip bo ard) па га ко ман дом Pa ste мо же мо на ле пи ти (по ста ви ти) ви-
ше пу та на раз ли чи та ме ста у до ку мен ту. Уко ли ко два пу та при ме-
ни мо на ред бу Copy на јед ну се лек ци ју, отво ри ће нам се Clip bo ard

та бе ла у окви ру Task Pa ne, у ко ју се сме шта ви ше де ло ва тек ста ко је
же ли мо да ко пи ра мо. У овом слу ча ју ка да же ли мо да са на ред бом
Pa ste по зо ве мо не ки по да так, клик не мо у текст па иза бе ре мо је дан
од сме ште них по да та ка из Task Pa ne.

Пре ме шта ње де ла тек ста

Уко ли ко же ли мо да пре ме сти мо не ки део тек ста на не ку дру гу
по зи ци ју, по сту пак је сле де ћи:

1. мар ки ра мо део тек ста ко ји же ли мо да пре ме сти мо;
2. кур сор ми ша до ве де мо до ико не Cut и клик не мо ле вим та сте ром;t

3. кур со ром ми ша или стре ли ца ма до ђе мо на ме сто где же ли мо
да пре ме сти мо мар ки ра ни део тек ста;

4. кур сор ми ша до ве де мо до ико не Pa ste и клик не мо ле вим та-
сте ром;

5. ви де ће мо да се текст пре ме стио на иза бра но ме сто;
6. клик не мо ми шем на ико ну Sa ve да би смо са чу ва ли про ме ну.
На по ме на: ко ман ду Cut мо же мо да ак ти ви ра мо и ка да клик не-

мо де сним та сте ром ми ша на мар ки ра ни део тек ста, па иза бе ре мо
оп ци ју Cut или при ти ском на ком би на ци ју та сте ра Ctrl+X, а ко ман-
ду Pa ste мо же мо да ак ти ви ра мо и ка да клик не мо де сним та сте ром
ми ша на пра зан про стор где же ли мо да ко пи ра мо или пре ме сти мо
текст, па иза бе ре мо оп ци ју Pa ste или при ти ском на ком би на ци ју
та сте ра Ctrl+V.

Ко пи ра ње фор ма та са јед ног де ла тек ста
на дру ги

Уко ли ко же ли мо да фор мат од ре ђе ног де ла тек ста ко пи ра мо на
не ки дру ги део тек ста, по сту пак је:

1. мар ки ра мо реч са ко је же ли мо да ко пи ра мо фор мат (стил, вр-
сту сло ва, ве ли чи ну) на не ку дру гу;

2. клик не мо на ико ну For mat Pa in ter;
3. мар ки ра мо реч на ко ју же ли мо да ко пи ра мо фор мат прет ход-

не.
Ви де ће мо да је мар ки ра на реч пре у зе ла фор мат прет ход не ре чи.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се

Опција Ho me

Оп ци ја Ho me је тра ка ко ја се са сто ји из па ле та Clip bo-

ard, Font, Pa ra graph, Styles и Edi ting. На сва кој од ових 

па ле та на ла зе се ико не ко је из вр ша ва ју од ре ђе не ко ман-
де. Оп ци ја Ho me је мо жда нај бит ни ја оп ци ја јер са др жи сва 
нео п ход на фор ма ти ра ња тек ста.
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поводиповоди

Го ди на ма се по пу лар ностГГиме на ко ја се да ју де ци у
Ср би ји ме ња ла у скла ду саГГ

мод ним трен до ви ма и ак ту ел-
ним де ша ва њи ма. Ипак, не ка су
се име на из дво ји ла – у по след-
њих сто го ди на као нај за сту-
пље ни је ме ђу жен ским име ни-
ма из дво ји ло се име Ми ли ца, а
нај че шће му шко име је Дра ган.
Од број них пре зи ме на нај че-
шће је пре зи ме Јо ва но вић. Све
ово и још мно го за ни мљи вих
по да та ка об ја вље но је у пу бли-
ка ци ји „Нај че шћа име на и пре-
зи ме на“ Ре пу блич ког за во да за
ста ти сти ку, ко ју су струч ња ци
За во да ура ди ли на осно ву ре-
зул та та по пи са ста нов ни штва
из 2011. го ди не.

Пре ма тој пу бли ка ци ји, нај ви-
ше Ми ли ца има у 84 оп шти не,

док је име Дра ган нај че шће у 87
оп шти на у Ср би ји.

− По сле Ми ли це, по по пу-
лар но сти сле де Је ле на, Ма ри-

ја, Мир ја на, Дра га на, Сне жа на, 
Љи ља на, Ива на, Ана, Гор да на − 
ка же Сне жа на Лак че вић, на чел-
ни ца Оде ље ња по пи са ста нов-
ни штва у РЗС. − Ка ко се ме ња ла 
ат мос фе ра у дру штву, ме ња ла 
се и по пу лар ност име на, па су 
та ко че тр де се тих и пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка оми ље не 
би ле Рад ми ле, Ми ли це, Ма ри је, 
Мир ја не, Ве ре, Да ни це, Де сан-
ке, Ол ге. Се дам де се тих го ди на, 
по ред по ме ну тих, у мо ду ула зе 
и Ве сне, Сла ви це, Све тла не, Гор-
да не и Зо ри це.

А кра јем про шлог и по чет ком 
овог ве ка по ста ла су мо дер на 
и име на Алек сан дра, Кри сти на, 
Ка та ри на, Ана, Ан ђе ла, Та ма ра, 
Са ра, Ана ста си ја и Јо ва на.

Ка да је реч о му шким име-
ни ма, по ред Дра га на, де ча ци у 
Ср би ји у по след њих сто го ди на 
нај че шће су до би ја ли име Ми-
лан, Алек сан дар, Зо ран, Ни ко-
ла, Ми лош, Мар ко, Го ран, Ду-
шан и Де јан. По ло ви ном про-
шлог ве ка, осим ових, че ста су 

би ла и име на Пе тар, То ми слав, 
Ми ло рад, Јо ван и Дра го љуб. У 
по рат ном пе ри о ду по пу лар-
но име би ло је Сло бо дан, али 
и Зо ран, Ми о драг, Ми ро слав, 
Ми лан... Осам де се тих го ди на 
би ло је мо дер но би ти Са ша или 
Вла ди мир, док кра јем про шлог 
и по чет ком овог ве ка сти жу и 
Лу ка, Сте фан, Ла зар, Алек са, 
Не ма ња, Фи лип.

Нај че шћа срп ска пре зи ме на 
су Јо ва но вић, Пе тро вић, Ни-
ко лић, Мар ко вић, Ђор ђе вић, а 
нај че шће ком би на ци је име на и 
пре зи ме на код же на су Ми ли-
ца Јо ва но вић, Ми ли ца Пе тро-
вић, Је ле на Јо ва но вић, Ми ли ца 
Ђор ђе вић и Ма ри ја Јо ва но вић. 
Код му шка ра ца нај че шће ком-

би на ци је су Дра ган Јо ва но вић, 
Зо ран Јо ва но вић, Дра ган Пе-
тро вић, Алек сан дар Пе тро вић и 
Алек сан дар Јо ва но вић.

По ре чи ма Дра га на Вук ми ро-
ви ћа, ди рек то ра Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, у Ср би-
ји ви ше од ми ли он љу ди но си 
име на ко ја у ко ре ну има ју ре-
чи драг и мио, те су та ко че сти 
Ми ло ван, Дра го љуб итд. Вук ми-
ро вић сма тра да се не мо же на-
пра ви ти оп шти за кљу чак да на 
јед ном под руч ју по сто ји са мо 
јед но пре зи ме, те да у том сми-
слу има и из ве сних нео че ки ва-
них по ја ва.

Љи ља на Ми лен ко вић

У Бе о гра ду 
Алек сан дар 
и Је ле на
Нај че шћа име на у 

Бе о гра ду су Алек-

сан дар и Је ле на, док 

су нај че шћа име на у 

Вој во ди ни Ми лан и

Ма ри ја. У Шу ма ди ји 

су нај по пу лар ни ји 

Дра ган и Ми ли ца, а 

на за па ду и ју гу зе-

мље нај за сту пље ни ја 

име на су Дра ган и

Је ле на.

У по след њих сто
го ди на у Ср би ји

нај че шћа име на су 
Ми ли ца и Дра ган,

а пре зи ме на 
Јо ва но вић,
Пе тро вић,
Ни ко лић

ОМИ ЉЕ НА ИМЕ НА КОД СР БА

Најдражи Милица и Драган

Ба но ви не 
у име ну
На пре зен та ци ји пу-

бли ка ци је о нај че шћим 

име ни ма и пре зи ме-

ни ма у Ср би ји мо гло се 

чу ти и да су у пе ри о ду

из ме ђу два свет ска ра-

та жен ска име на че сто 

на ста ја ла од име на ба-

но ви на. Та ко су се же не

зва ле Сав ка, Ко сов ка,

Ду нав ка, Мо рав ка, Ду-

брав ка. Ова квих име на

би ло је нај ви ше у ју го-

и сточ ној Ср би ји.
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На крају јед не  и почетку наредне го-
ди не су ми ра мо ути ске, ме ри мо ка ко
је да нас, ка ко је би ло, ка ко ће би ти.

Пра ви мо не ке лич не „из ве шта је“ о про те-
клом и пла но ве за на ред ни пе ри од. А ка-
да тре ба по сма тра ти ства ри на не ком гло-
бал ни јем ни воу, а и не ка ко објек тив ни јем,
углав ном до ла зи мо до ста ти сти ке. Она нам
се по не кад чи ни пот пу но у не скла ду са ре-
ал ним жи во том, по себ но ка да је ре ци мо
по тро шач ка кор па у пи-
та њу, али опет без ста-
ти сти ке не би смо има ли
пред ста ву о мно го то га.

Та ко нам по да ци Ре пу-
блич ког за во да за ста ти-
сти ку го во ре о не ким
зна чај ним про ме на ма
ко је су се де си ле у прет-
ход ном пе ри о ду, чак и
у прет ход ној де це ни ји.
Не ке про ме не су по зи-
тив не, а не ке баш и ни-
су. Мо жда је лак ше, ка ко
се оно ка же, кре ну ти од
ло ших ве сти. Јед на од
њих је да је сто па укуп-
ног фер ти ли те та ко ја је
2001. го ди не из но си ла
1,6, па ла на 1,4 у 2010.
го ди ни. Сто па умр лих
од не ких об ли ка ма лиг-
них ту мо ра је од 2000.
до 2010. го ди не у по ра-
сту. За тим, у пе ри о ду од
2007. до 2010. удео же на
у укуп ном бро ју жр та ва те шких уби ста ва
по рас тао је са 28 на чак 43 про цен та. То је
ви ше не го до вољ но де при ми ра ју ће ста ти-
сти ке, за то засад то ли ко о ло шим ве сти ма.

Но ви на чин жи во та, а мо жда и кри зна
вре ме на, до ве ли су до то га да се и му шкар-
ци и же не не што ка сни је од лу чу ју да за-
пли ва ју брач ним во да ма. Ста ти сти ка ка же
да же не и му шкар ци у пр ви брак сту па ју у
про се ку две го ди не ста ри ји не го што је то
био слу чај 2000. го ди не, и то же не са 27, а
му шкар ци са 30 го ди на. По ред то га, по ме-
ри ла се и гра ни ца ра ђа ња, па се про сеч на
ста рост мај ке при ро ђе њу пр вог де те та по-
виси ла у прет ход них де сет го ди на са не што
ма ње од 25 на 27,5, а оца са 29 на 31 го ди-
ну. Ка да се се ти мо са ко ли ко су го ди на, на
при мер, на ше ба ке сту пи ле у брак и ро ди ле
на ше ро ди те ље, ја сно нам је и без озбиљ не
ста ти стич ке ана ли зе да се гра ни ца знат но
по ме ри ла. На жа лост, у прет ход них 20 го ди-
на бе ле жи се и кон стан тан пад за кљу че них
бра ко ва, ко јих је у 2010. би ло за око тре ћи-

ну ма ње не го 1980. го ди не. За уте ху је што
се, по ста ти стич ким по да ци ма, про сеч но
тра ја ње бра ка од 2000. го ди не по сте пе но и
бла го по ве ћа ва ло, па је са 11,9 ко ли ко је из-
но си ло на са мом по чет ку ве ка, по ра сло на
12,5 го ди на у 2010.

И за крај ове на ше до ма ће ста ти сти ке јед-
на за и ста до бра вест, а то је да је оче ки ва но
тра ја ње жи во та же на и му шка ра ца у про те-
клој де це ни ји у по ра сту. У слу ча ју же на, са

не што ма ње од 75, ко ли ко је из но си ло 2000.
го ди не, оче ки ва но тра ја ње жи во та се по ве-
ћа ло на 76,8, док је ка да су му шкар ци у пи-
та њу, по ра сло са ма ње од 70 на 71,6 го ди на.
По ред оста лог, овај по да так је од из у зет не
ва жно сти и за то што ди рект но ути че на сре-
ћу. Та ко бар ка же Ин декс срећ не пла не те
(Happy Pla net In dex) – гло бал но ис тра жи-
ва ње ко је ме ри сре ћу. Иако смо по не ким
дру гим не дав ним ис тра жи ва њи ма свр ста-
ни ме ђу нај ту жни је зе мље све та, ре зул та-
ти Ин дек са срећ не пла не те по ка зу ју да је
Ср би ја у 2012. за у зе ла 79. ме сто свет ске топ
ли сте нај срећ ни јих зе ма ља, од укуп но 151
ана ли зи ра не зе мље. Ка да се све узме у об-
зир, то и ни је та ко лош пла сман. Од зе ма ља
у ре ги о ну, са ко ји ма нам је не ка ко нај бли-
ски је и нај при род ни је да се по ре ди мо, од
нас је „срећ ни ја“ са мо Бо сна и Хер це го ви на
ко ја је за у зе ла 74. ме сто. На не по вољ ни јим
по зи ци ја ма на ла зе се Хр ват ска (82. ме сто)
и Сло ве ни ја (87. ме сто), као и Ма ке до ни ја,
ко ја је чак на 140. по зи ци ји. Ин декс срећ не

пла не те, чи ји су ре зул та ти 2012. об ја вље ни
по тре ћи пут, уста но ви ла је Фон да ци ја но ве
еко но ми је из Лон до на. Овај ин декс до би ја
се ко ри шће њем гло бал них по да та ка о ду-
жи ни жи вот ног ве ка, ква ли те ту жи во та, тј.
бла го ста њу, и еко ло шком оти ску (ко ји ме ри
ко ли чи ну зе мљи шта по треб ну да се одр же
обра сци по тро шње јед не зе мље).

Ср би ја је на Ин дек су срећ не пла не те
оства ри ла ре зул тат од 41,3 (на ска ли од 0 до

100), а он од ра жа ва ре ла тив но дуг жи вот ни
век, ни зак ни во ква ли те та жи во та и уме рен
еко ло шки оти сак.

Ова кав на чин гле да ња на ства ри до вео је
др жа ве Цен трал не Аме ри ке и Ка ри ба на во-
де ће по зи ци је ове ли сте, на ко јој Ко ста ри-
ка за у зи ма нај срећ ни је – пр во ме сто. Због
ло ших ре зул та та по сва три кри те ри ју ма, на
са мом дну ли сте на ла зи се Бо цва на. Ме ђу-
тим, ре зул та ти из про шле го ди не по ка зу ју
да још не жи ви мо на срећ ној пла не ти. Ни-
јед на зе мља још ни је у ста њу да ком би ну-
је успех ова три фак то ра – ду гог жи вот ног
ве ка, ви со ког ни воа бла го ста ња и жи во та у
еко ло шким окви ри ма.

Шта ће ана ли зе по ка за ти у го ди ни пред
на ма и да ли ће мо би ти срећ ни ји не го у
прет ход ној, оста је да ви ди мо. По сто је ве-
ро ва ња да је овај не дав но пре жи вље ни,
а за пра во по гре шно ту ма че ни смак све-
та уства ри по че так јед не но ве леп ше ере,
па ето и но вог по во да да се на да мо не ким
срећ ни јим вре ме ни ма. В. Ка дић

ГО ДИ НЕ ЗА НА МА ИЗ УГЛА СТА ТИ СТИ КЕ

Ви ше сре ће у 2013...?

Србија међу

срећнијим земљама
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погледи

НЕ СТА РИ МО СВИ ИСТОМ БР ЗИ НОМ

Го ди не по ја ча ва ју раз ли ке
Увек је то та ко. По сле вр шњач ких оку-

пља ња, по пут го ди шњи ца ма ту ра и
слич них про сла ва, по го то во кад су уУУ

пи та њу ју би лар ни, ви со ки бро је ви, раз ме-
њу ју се ко мен та ри о то ме ка ко ко из гле да, да
ли се и ко ли ко про ме нио, и по пра ви лу за-
кљу чу је да се жен ски део ге не ра ци је „мно го
бо ље др жи”, док су не ка да шњи вит ки мом ци
че сто осе де ли и по при лич но уго је ни.

Има у ова квим опа ска ма и при стра сно-
сти и уоп шта ва ња, али исти на је сте ту не-
где. Сли ка сре до веч них му шка ра ца док са
сво јим ис пи сни ци ма пре при ча ва ју до го-
дов шти не из ђач ких клу па, упо ре ђе на са
ути ском ко ји о се би оста вља ју њи хо ве ис-
фри зи ра не и до те ра не школ ске дру га ри-

це, чак и са не ким ки ло гра мом ви ше, чи ни
су ви шним пи та ње на чи ју адре су по хва ле
иду. Ма ту рант ки ња ма из ше зде сет и не ке,
на рав но.

Опи са на анег дот ска ди фе рен ци ја ци ја са-
мо илу стру је по сто је ћа, на уч но пот кре пље-
на са зна ња о раз ли ка ма из ме ђу фа за ста ре-
ња код му шка ра ца и же на, у фи зи о ло шком,
со ци о ло шком, пси хо ло шком и сва ком дру-
гом по гле ду.

Сва ки сег мент тог про це са је из у чен, као
и по сле ди це до ко јих до ла зи услед хор мон-
ских про ме на, сма ње ња лу че ња жен ских,
од но сно му шких хор мо на, ка ко се све то
од ра жа ва на ор га ни зам, кар ди о ва ску лар ни
си стем, ко шта ну ма су, ко жу, ко су…па на др-

жа ње, по на ша ње, али пре и из над све га – на
ми шље ње и осе ћа ња.

Ис по ста вља се да је ово по след ње кључ-
на ком по нен та ка да је реч о тем пу ста ре ња.
Нај но ви ја ис тра жи ва ња то го то во дра ма-
тич но по твр ђу ју. Од вај ка да се зна ло да су
же не ду го веч ни је, па са мим тим из др жљи-
ви је и при ла го дљи ви је, али не ка да шњи ве-
ли ки (у про се ку пе то го ди шњи) јаз у ко рист
же на, по чео је убр за но да се сма њу је. И да-
ље су у пред но сти, али док се у по след њих
два де се так го ди на про се чан жи вот ни век
му шка ра ца про ду жио за 3,7 го ди на, код же-
на је по рас тао за не пу не две (1,7 го ди на).

У САД, пре ма по да ци ма „Њу јорк тај мса”,
од 2000. до 2010. број му шка ра ца ста ри јих

од 65 по ве ћао се за 21 од сто, док је исто-
вре ме но код жен ске по пу ла ци је скок био
го то во упо ла ма њи  – 11,2 про цен та.

Му шкар ци, да кле, жи ве све ду же, али и
ста ре бр же. У ког ни тив ним спо соб но сти ма
они с го ди на ма упа дљи во за о ста ју за же на-
ма и лак ше по ста ју под ло жни по ре ме ћа ји-
ма ко ји во де у де пре си ју и ра ну де мен ци ју.
Ис тра жи ва ња ко је је спро вео тим кли ни ке
„Ме јо” по ка за ла су да на 1.000 му шка ра ца
ста ри јег до ба, њих 72 има ју по те шко ће у до-
ме ну спо знај них и мен тал них функ ци ја, док
је код же на тај од нос 57 на 1.000.

Та кав мен тал ни ста тус чи ни под ло гу за
низ озбиљ ни јих пси хич ких обо ље ња, па
су код му шка ра ца че шћа са мо у би ства, као

и Ал цхај ме ро ва бо лест. Ово је по го то во
слу чај са удов ци ма. На са мо ћу се те шко на-
ви ка ва ју, не са мо због днев них кућ них по-
сло ва ко је су су пру ге оба вља ле, већ и због
це ло куп не ор га ни за ци је жи во та.

Ка да се већ на ђу у тој си ту а ци ји, му шкар-
ци се бр же од лу чу ју на дру ги брак, за раз ли-
ку од же на ко је не жу ре у но ве ве зе. Мно ге
од њих чак, иако су би ле у срећ ном бра ку,
от кри ва ју и до бре стра не но вих окол но сти.
По сле де це ни ја уга ђа ња и ба вље ња дру ги-
ма, са да мо гу да ра де са мо оно што њи ма
пред ста вља за до вољ ство. У бра ку углав ном
же не др же кон це по ро дич ног дру штве ног
жи во та, а исто вре ме но има ју и сво ја жен-
ска при ја тељ ства, па кад оста ну са ме, то ни-
је она ква уса мље ност ка ква по га ђа удов це
или раз ве де не му шкар це.

Ду го веч ни ји му шкар ци су не са мо фе но-
мен, већ и по тен ци јал ни про блем ко ји ће
лан ча но во ди ти у но ве. „Да ли је Аме ри ка
спрем на за ве ћи број ста ри јих му шка ра ца”,
по ста вља „Њу јорк тајмс” пи та ње еко но ми-
сти ма, пси хо ло зи ма, со ци о ло зи ма, ле ка-
ри ма, ко ји се без ре зер вно сла жу, сва ки из
свог угла, да су им пли ка ци је ве ли ке. Др-
жа ву ће ре ци мо то ви ше ко шта ти, прог но-
зи ра ју фи нан сиј ски струч ња ци, због ве ћих
пен зиј ских тро шко ва, с об зи ром на то да
му шкар ци ви ше за ра ђу ју, па су им и пен зи је
ве ће, а ду же ће их при ма ти.

С дру ге стра не, пак, отво ри ће се мо гућ-
ност за рас те ре ће ње со ци јал них фон до ва и
сма ње ње при ти ска на до мо ве за ста ре, јер
ће у ду го веч ни јој брач ној за јед ни ци су пру-
жни ци мо ћи ду же да бри ну је дан о дру го ме.

Пси хо ло шке, као и оста ле по сле ди це
пен зи о ни са ња и ста ре ња му шка ра ца би-
ће и убу ду ће пред мет оп се жног пра ће ња
и из у ча ва ња. Ме ђу тим, ве ћа ениг ма је оно
што се де си ло са же на ма. Ка ко је до шло до
то га да њи хов жи вот ни век поч не да успо-
ра ва раст, да би у пер спек ти ви то мо гло да
ре зул ти ра и стаг на ци јом? Пра вог од го во ра
још не ма, али чи ње ни це от кри ва ју по ра жа-
ва ју ће ста ње.

Пре ма спе ци фич ном Га лу по вом ин дек-
су ква ли те та жи во та, же не из ме ђу 45 и 65
го ди на има ју нај ни жи збир и нај ви ши ни-
во стре са од свих ге не ра циј ских гру па оба
по ла. То убе дљи ви је од све га го во ри о по-
сто је ћој (не)рав но прав но сти. Упр кос све му,
због сво је при ла го дљи во сти и ви тал но сти,
при ти сну те оба ве за ма пре ма по ро ди ци и
ка ри је ри, же не го ди не при хва та ју са ви ше
му дро сти и ре ал но сти. Мо жда упра во за то
ста ре спо ри је од му шка ра ца, о че му све до-
чи и на по чет ку тек ста по ме ну та ма тур ска
сли ка. Д. Дра гић
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Бри тан ска те ле ви зи ја ИТВ 
при ка за ла је сре ди ном де-
цем бра је дан до ку мен тар-

ни филм ко ји је от крио фе но мен 
до тле не при ме тан у та мо шњој 
јав но сти: да је у за тво ри ма све 
ви ше се до ко сих пре ступ ни ка.

„Пен зи о нер ски та лас кри ми-
на ла”, ка ко су га на зва ли, и да ље 
је са мо ма ли број у кри ми нал-
ним ста ти сти ка ма, око три од-
сто, али је у по ме ну том фил му 
кон ста то ва но да је у не сум њи-
вом по ра сту. Број оних ста ри-
јих од 60 го ди на иза ре ше та ка 
је ве ћи не го икад, утвр дио је у 
на кнад ном ис тра жи ва њу лон-
дон ски днев ник „Ин ди пен дент”. 
По зи ва ју ћи се на по дат ке Ми ни-
стар ства прав де, лист је из нео 
да је ова ка те го ри ја за тво ре ни-
ка од 2008. по ра сла за 20 од сто.

Укуп но, се дих иза ре ше та ка 
да нас је у Бри та ни ји три пу та 
ви ше не го пре 20 го ди на, а кри-
ми нал ци у пен зи нер ским го ди-
на ма су нај бр же ра сту ћа гру па 
у ка зни о ни ца ма, ко је, по што су 
ма хом гра ђе не у 19. ве ку, ни су 
аде кват не за нео п ход ну бри гу о 

они ма ко ји због ра зних кри вич-
них де ла мо ра ју да бу ду одво је-
ни од дру штва.

Пре ма по да ци ма из не тим у 
по ме ну том фил му чи ји је на-
слов „Пен зи о не ри иза ре ше та-
ка”, у за тво ри ма Ен гле ске и Вел-
са да нас је 3.333 ста ри јих од 60 
го ди на, пре ма 2.811 ко ли ко их 
је би ло 2008. Нај ста ри ји му шка-
рац има 92 го ди не, а нај ста ри ја 
же на – 78.

У фил му је кон ста то ва но да 
овај фе но мен ни је до вољ но 
ис тра жен, док екс пер ти за пра-
во суд ни си стем сма тра ју да је 
је дан од фак то ра ко ји то ме до-
при но си оштри ја ка зне на по ли-
ти ка. То ком по след ње де це ни је 
про сеч на вре мен ска ка зна за-
тво ра по диг ну та је за око три 
ме се ца, што је, по ред оста лог, 
до при не ло да се уку пан број за-
тво ре ни ка по ве ћа за 80.000.

Дру ги фак тор је ни жи праг 
то ле ран ци је пре ма ста ри ји ма 
од стра не по ли ци је, па и ма ња 
бла го на кло ност ко ју ужи ва ју у 
дру штву у це ли ни. Уз то, по ве-
ћа њу бро ја за твор ских ка зни за 

се ни о ре до при но си и на пре дак
кри ми на ли стич ке тех но ло ги је,
пре све га све стра но ко ри шће-
ње ДНК ана ли за у ис тра га ма,
што зна чи да они ма ко ји су не ке
зло чи не по чи ни ли у мла до сти
и ни су од мах ухва ће ни, ор га ни
ре да мо гу да по ку ца ју на вра та
и под ста ре да не, кад су већ уве-
ре ни да су се из ву кли.

Ста ри ји за тво ре ни ци, кон-
ста то ва но је у фил му, има ју по-
себ не по тре бе на сли чан на чин
као и мла ђи де лин квен ти, али
су при ли ке та кве да се ве ћа па-
жња по све ћу је мла ђи ма не го
ста ри ма.

У фил му је не ко ли ко за тво ре-
ни ка при ста ло да се пред ка ме-
ра ма ис по ве ди. Тре вор Ка ирнс
(62), пен зи о ни са ни гра ђе ви нац,
ухап шен је због тр го ва ња ци-
га ре та ма „на цр но” и ди ло ва ња
ве ли ких ко ли чи на ма ри ху а не.

– Ми слим да сам на у чио сво-
ју лек ци ју – ре као је он. – Во лео
сам да по вре ме но ма ло по пи-
јем, да сед нем у ауто и одем
не где, а са да ми је све то ус кра-
ће но.

Аде ла Лу бин (66) у за тво ру је
због ор га ни зо ва ња про сти ту ци-
је. Бра ни ла се ти ме да је же ле ла
да во ди са мо са лон за ма са жу,
али да су му ште ри је тра жи ле
„ви ше”, па је, ето, по ми сли ла да
мо же не ка жње но да им из ла зи
у су срет.

На рав но, пен зи о не ри-ро би-
ја ши су и не ки „ка ри јер ни” кри-
ми нал ци ко ји ма ни је пр ви пут
да до спе ва ју у за твор.

Ве ли ка Бри та ни ја ни је, ме ђу-
тим, у овом по гле ду из у зе так. У 
Аме ри ци се већ одав но го во ри о
„ге ри ја триј ском кри ми на лу”. Та-
мо је број хап ше ња оних из над
50 по след њих го ди на по рас тао
чак за 85 од сто. Прог но за је да
ће се овај број у до глед но вре-
ме још по ве ћа ва ти, јер при пад-
ни ци та ко зва не беј би бум ге не-
ра ци је (ро ђе ни у де мо граф ској
екс пан зи ји у пе ри о ду од кра ја
Дру гог свет ског ра та до 1964),
ко јих има око 35 ми ли о на, аме-
рич кој се дој по пу ла ци ји стал но
при до да ју но ве чла но ве.

У Ја па ну, ко ји је већ сте као ре-
пу та ци ју нај ста ри јег дру штва на
пла не ти, си ту а ци ја у овом сек-
то ру је још дра ма тич ни ја. Та мо
је број хап ше ња оних из над 65 у
по след њој де ка ди утро стру чен,
а у по ре ђе њу са 1979. по ве ћан
за чак 10 пу та! Ис тра жи ва ња ко-
ја је о ово ме спро ве ла ја пан ска
вла да по ка зу ју да ве ћи на ових
но вих де лин кве на та ни је прет-
ход но има ла по ли циј ски до си је.
У тим број ка ма су до ду ше и сит-
ни пре кр ша ји као што су кра ђе
у про дав ни ца ма, али дра ма тич-
но је по ве ћан и број на сил них
кри вич них де ла. Со ци о ло зи
сма тра ју да је ово ре зул тат си-
ро ма штва, уса мље но сти и мен-
тал них бо ле сти, а у не ким слу-
ча је ви ма и ком би на ци је свих
ових фак то ра.

Про шлог ав гу ста фран цу ски
Цен тар за стра те шке ана ли зе је
у за кључ ци ма јед не сво је сту-
ди је о овом про бле му пре по ру-
чио да се до ма ћи пра во суд ни
си стем ре ор га ни зу је ка ко би
се аде кват ни је но сио са ста ри-
јим кри ми нал ци ма. Је дан од
пред ло га је и спе ци јал на обу ка
за по ли ци ју да би мо гла да се
су о чи са овим про бле мом, док
би за тво ри тре ба ло да се мо ди-
фу ку ју за по тре бе осу ђе ни ка са
Ал цхај ме ро вом бо ле шћу и дру-
гим те го ба ма ти пич ним за ста-
ри је. М. Бе кин

По раст кри ми на ла 
ме ђу се ни о ри ма

НО ВИ ФЕ НО МЕН У ЗА ТВО РИ МА БРИ ТА НИ ЈЕ, ХО ЛАН ДИ ЈЕ, САД, ЈА ПА НА...
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хроника

Уоп шти ни Кња же вац је, као и ра ни-
јих го ди на, све ча но обе ле жен Бо жић.УУСву да су би ле оки ће не јел ке, а бад ња-

ци већ ра но ују тру на Бад њи дан по ста вље-
ни по ред ула зних вра та. Сла ви ло се у ку ћа-
ма и на тр го ви ма, уз по што ва ње оби ча ја у

спре ма њу је ла – на Бад ње ве че по сно, а за
Бо жић пе че ни ца, пе че ње, ро штиљ и оста ло
ка ко ко во ли.

Све ча но сти по све ће не нај ра до сни јем
хри шћан ском пра зни ку по че ле су на Бад-
њи дан све ча ном ли тур ги јом у осам ча со-

ва, а на ста ви ле се ве чер њом слу жбом у
16 ча со ва у хра му Све тог ве ли ко му че ни ка
Ге ор ги ја. На кон ве чер ње слу жбе усле ди ло
је па ље ње град ског бад ња ка на пла тоу ис-
пред До ма кул ту ре уз при су ство ви ше од
пет сто Кња жев ча на и ор ке стра тру ба ча, те

се и пе ва ло и игра ло уз гре ја ну ра ки ју. Па-
ље ње бад ња ка ор га ни зо ва но је и у Кал ни,
Ми ни ће ву, Зу нич ју, Шти пи ну, Ја ков цу и дру-
гим се ли ма овог кра ја.

По тра ди ци ји, у оп шти ни Кња же вац мла-
ди ћи об у че ни у ка рак те ри стич ну оде ћу

ишли су на Бад ње ве че од ку ће до ку ће и пе-
ва ли бо жић не пе сме – ко ле де. Уку ћа ни ма су
че сти та ли Бо жић, а они су их, ка ко оби ча ји
на ла жу, ча сти ли хра ном, пи ћем и нов цем.

Бо жић су све ча но про сла ви ли и ко ри сни-
ци Ге рон то ло шког цен тра – До ма ста рих,

њих две ста два де сет, као и се дам де сет ко-
ри сни ка „Ви ле Ка та ри не”. За овај ве ли ки пра-
зник ве за ни су мно ги ле пи оби ча ји и об ре ди,
па се сву да сла ви ло, пе ва ло, игра ло, ве се ли-
ло, по шту ју ћи тра ди ци ју као успо ме ну на
дан ро ђе ња Хри сто вог. Д. Ђор ђе вић

Под руч но удру же ње пен зи-
о ни са них же ле зни ча ра Но вог
Са да, ко је је ко лек тив ни члан
Удру же ња пен зи о не ра гра да
Но вог Са да, одр жа ло је сре ди-
ном де цем бра сво ју го ди шњу
скуп шти ну на ко јој су усво ји-
ли из ве шта је о ак тив но сти ма у
прет ход ном пе ри о ду и Про грам
ра да за 2013. го ди ну.

У Из ве шта ју о ра ду је, из ме ђу
оста лог, ис так ну та са рад ња са
пред став ни ци ма 18 удру же ња
пен зи о ни са них же ле зни ча ра
из Ср би је, и уче шће Но во са-
ђа на на цен трал ној про сла ви
Да на же ле зни ча ра у Ћу при-
ји, где су до би ли и по хва ле за

свој рад. Та ко ђе, у Из ве шта ју 
су на гла ше не и по год но сти ко-
је су чла но ви ко ри сти ли пре ко 
Удру же ња пен зи о не ра гра да 
Но вог Са да. Ре ци мо, под по-
вољ ним усло ви ма ко ри сти ли 
су услу ге фри зе ра, обу ћа ра, 
сто ла ра и дру гих за на тли ја. На-
ба вља ли су хра ну, огрев и дру-
ге про из во де на от пла ту. Пен-
зи о ни са ни же ле зни ча ри – ко ји 
има ју ни ска при ма ња узи ма ли 
су и бес ка мат не по зај ми це од 
Фон да со ли дар но сти Удру же-
ња пен зи о не ра гра да Но вог 
Са да. Ко ри сти ли су, та ко ђе, и 
услу ге Пла ни нар ског дру штва 
„Пен зи о нер” при ли ком ор га ни-

зо ва ња из ле та на Фру шку го ру, 
а го сто вао им је и КУД град ског 
но во сад ског удру же ња „Иси-
дор Ба јић”.

По ре чи ма Ве ре По пов, пред-
сед ни це Удру же ња пен зи о ни-
са них же ле зни ча ра Но вог Са-
да, при о ри тет ни за да ци у 2013. 
го ди ни, из ме ђу оста лих, би ће 
обез бе ђи ва ње по слов ног про-
сто ра у ули ци Ва се Ста ји ћа број 
2, у Но вом Са ду, за тим уче шће у 
ак тив но сти ма Са ве за удру же ња 
пен зи о ни са них же ле зни ча ра 
Ср би је ра ди оства ри ва ња од-
ре ђе них бе не фи ци ја у ЈП „Же ле-
зни це Ср би је” (пра во на пре воз 
ли ца и огре ва, пра во на фи нан-

сиј ска сред ства по ко лек тив ном
уго во ру), и уче шће у обе ле жа-
ва њу Да на пен зи о ни са них же-
ле зни ча ра.

Јед на од ва жни јих став ки у
про гра му ра да за ову го ди ну 
је сте и њи хо во уче шће у ак тив-
но сти ма Удру же ња пен зи о не ра 
гра да Но вог Са да. Осим у овим 
по сло ви ма, пен зи о ни са ни же-
ле зни ча ри ће се ан га жо ва ти и 
око упу ћи ва ња чла но ва у бањ-
ска и кли мат ска ле чи ли шта, ре-
гу ли са ња жи вот ног оси гу ра ња 
под по вољ ни јим усло ви ма и 
оства ри ва ња дру гих пра ва ко ја 
се ти чу свих пен зи о не ра.

М. Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА ПЕН ЗИ О НИ СА НИХ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА НО ВОГ СА ДА

До бра са рад ња са дру гим удру же њи ма

БО ЖИЋ У КЊА ЖЕВ ЦУ

Ве се ло уз по што ва ње тра ди ци је
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Ис пра ћај ста ре и до чек 
Но ве го ди не одр жа ва се у 
До му пен зи о не ра у Ки кин ди 
от ка да је тај обје кат 1975. го-
ди не по чео да ра ди. Та ко је 
про стра на и функ ци о нал на 
са ла при хва ти ла и ове „нај-
лу ђе” но ћи 130 го сти ју. Они 
су раз дра га но ушли у но во 
ле то, уз пе сму и игру, али и 
обил ну тр пе зу и при ја тан 
ам би јент, по це ни од 800 ди-
на ра. Угод ном рас по ло же њу 
до при не ла је и бо га та том-
бо ла, за хва љу ју ћи до на то ри-
ма, ко ји ина че снаб де ва ју на 
кре дит чла но ве удру же ња 
пен зи о не ра ки кинд ске оп-

шти не. Глав ни зго ди так, то ну
угља, да ри вао је, као и го ди-
на ма уна зад, Ан тал – То ни
Де ме њи. Ово га пу та срећ ни
до бит ник је био пен зи о нер
Са ва Јан ке лић.

За ни мљи во је да ки кинд-
ско удру же ње са сво јим КУД
„Сун ча на је сен” ор га ни зу је
до чек но ве го ди не и по гре-
го ри јан ском и по ју ли јан ском
ка лен да ру. Та ко је 13. ја ну а ра
про сла вље на и Пра во слав на
но ва го ди на, а уско ро ће, 27.
ја ну а ра, и Све ти Са ва, кр сна
сла ва овог оп штин ског удру-
же ња.

С. За ви шић

По во дом но во го ди шњих пра зни ка, у рум ском Ге рон то ло шком цен тру „Срем” при ре ђен
је про грам у ко ме је уче ство вао хор уста но ве у прат њи ор ке стра Јо си па Јур це и со ли ста
Ду шан Сту пар. До при нос сла вљу да ле су и Бо сиљ ка Ђор ђе вић и Иван ка Бур чик, чла ни це
ли те рар не сек ци је, ко је су чи та ле сти хо ве.

Пр ви на ступ има ли су и чла но ви фол клор не сек ци је овог ге рон то ло шког цен тра, под
ру ко вод ством Ми ла Бе ро ње.

Би ло је ве се ло као и увек, ко ри сни ци су ужи ва ли и пе ва ли са из во ђа чи ма. Д. Р.

КИ КИНД СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ЗА ЈЕД НО ДО ЧЕ КА ЛИ НО ВУ ГО ДИ НУ

Раз дра га ни до чек 
уз бо га ту том бо лу

рр

Пријатна атмосфера 

у ки кинд ском До му пен зи о не ра

ГЦ „СРЕМ”

Ве се ло за празник

Иван ка Бур чик

Бо сиљ ка Ђор ђе вић
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пензионерски кутак

СУ БО ТИ ЦА

Ми сле на на ред ну 
греј ну се зо ну

Град ско удру же ње пен зи о не ра Су бо ти це за по че ло је већ 
од 3. ја ну а ра на ру чи ва ње огрев ног ма те ри ја ла за на ред ну 
греј ну се зо ну. Чла но ви удру же ња мо ћи ће до 31. мар та ове 
го ди не да за кљу че уго во ре о на бав ци др ва и угља – са ро ком 
от пла те од де вет ме се ци.

При ли ком пот пи си ва ња ових уго во ра су бо тич ки пен зи о не-
ри тре ба да до не су лич ну кар ту, за тим члан ску књи жи цу Удру-
же ња са пла ће ном чла на ри ном за 2013. го ди ну и по след њи 
чек од пен зи је. Уго во ри ће се за кљу чи ва ти у се ди шту Удру-
же ња, у ули ци Са ве Шу ма но ви ћа број 2, као и у ме сним ор-
га ни за ци ја ма пен зи о не ра у њи хо вом ме сту ста но ва ња сва ког 
рад ног да на од 8 до 11 ча со ва. М. М.

СВР ЉИГ

Ве се ло за сре ћу 
и здра вље

Но ву 2013. го ди ну ве ћи на ста нов ни ка свр љи шке оп шти не
до че ка ла је у кру гу сво јих по ро ди ца са при ја те љи ма и ро ђа-
ци ма. Пен зи о нер ски ди нар по мо гао је да но во го ди шња тр пе-
за бу де бо га ти ја, а ба ке и де ке су и сво јим уну ци ма по да ри ле
не ки ди нар за но во го ди шњи про вод.

По тра ди ци ји, пен зи о не ри су са но во го ди шњим и бо жић ним
сла вљем кре ну ли по ло ви ном де цем бра и на ста ви ли ве се ло у
овој го ди ни. У клу бу пен зи о не ра у Свр љи гу по след њег да на ста ре
го ди не ор га ни зо ва но је дру же ње уз му зи ку и пе сму, а не ко ли ко
да на ра ни је сла ви ло се у ре сто ра ну. Ве се ли ли су се пен зи о не ри
Удру же ња „Дер вен“ и оба ви ли но во го ди шње вен ча ње Ми ло ми-
ра Па вло ви ћа (66) из Свр љи га и Ве ро ни ке По по вић (50) из Шап ца.
Удру же ње РМ ВИ оп шти не Свр љиг ин ва лид ним ли ци ма по де ли ло
је тро ја ин ва лид ска ко ли ца и дру га по ма га ла.

ОТП бан ка је, у са рад њи са Ма стер кар дом, на гра ди ла 20
свр љи шких пен зи о не ра, кли је на та бан ке, апа ра ти ма за ме-
ре ње при ти ска.

У ду ху ми ра и то ле ран ци је пен зи о не ри су сви ма по же ле ли
мно го сре ће и здра вља у овој го ди ни. С. Ђ.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Злат на пла ке та
за со ли дар ност

За по стиг ну те ре зул та те у ак ци ји за нај ху ма ни ју сре ди ну, у ко-
јој се вред ну је број до бро вољ них да ва ла ца кр ви у лет њој кам-
па њи, оп штин ска ор га ни за ци ја Цр ве ног кр ста из Ве ли ке Пла не 
до би ла је не дав но још јед но ви со ко при зна ње. Злат ну пла ке ту 
Цр ве ног кр ста Ср би је до би ли су за 198 при ку пље них бо ца кр ви 
и та ко су по ста ли ап со лут ни шам пи о ни со ли дар но сти.

У еви ден ци ји Цр ве ног кр ста Ве ли ке Пла не ре ги стро ва но је 
1.465 да ва ла ца, ко ји сва ке го ди не про сеч но да ју 1.500 бо ца 
дра го це не теч но сти. Ре кор дер ме ђу њи ма је Не над Лу кић ко-
ји је дао крв 104 пу та. Ина че, ве ли ко пла њан ски Цр ве ни крст 
Злат ну пла ке ту за нај ху ма ни ју сре ди ну до био је по тре ћи пут 
уза стоп но. Сл. К.

Бо жић ни фе сти вал
Пе ти бо жић ни фе сти вал, у ор га ни за ци ји Кан це ла ри је за

мла де, Цен тра за кул ту ру, ту ри зам и спорт и под по кро ви тељ-
ством оп шти не Свр љиг, тра јао је од 27. де цем бра про шле до
7. ја ну а ра ове го ди не. У тих де се так да на кроз пе сму и игру
мла ди су се за ба вља ли, дру жи ли и про во ди ли.

Про грам је био са др жа јан и ра зно вр стан – му зи ка, игре,
дис ко и ве че ри по е зи је, по зо ри шне пред ста ве, кон цер ти,
шко ле фол кло ра, ка ра о ке, ма скен бал. Нај срећ ни ји су би ли
ма ли ша ни ко ји су пр ви пут уче ство ва ли на фе сти ва лу и ра до-
ва ли се по кло ни ма. Гост ово го ди шњег фе сти ва ла био је Фи-
лип Ми тро вић, про шло го ди шњи фи на ли ста „Пр вог гла са Ср-
би је”. Од аук циј ских про да ја и про да ја ула зни ца на фе сти ва лу
при ку пље но је 96.000 ди на ра. Сред ства ће би ти упла ће на на
ра чу не де це обо ле ле од ра ка у оп шти ни Свр љиг.

Циљ ма ни фе ста ци је – дру же ње и за ба ва мла дих у бо жић-
ном ду ху, про же те ху ма но шћу, у пот пу но сти је оства рен, ка-
жу Мар ко Мла де но вић, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де,
и Сте фан Јо ва но вић, ор га ни за тор ак тив но сти на фе сти ва лу у
Свр љи гу. С. Ђ.
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БРУС

По клон Ра ки ћи ма
На пра зник Ва ве де ња пре све те Бо го ро ди це, 4. де цем бра 

2012, пред сед ни ца Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Брус, На-
де жда Бла жић, уру чи ла је скром ну ма те ри јал ну по моћ по ро-
ди ци Ра кић у се лу До њи Ли по вац код Бру са.

Ра ки ћи има ју тро је де це, ћер ку Бо ја ну (2012) и си но ве Бо-
ја на (2010) и Бо жу ра (2007). Прошла го ди на про гла ше на је го-
ди ном бе ба у на шој зе мљи, па је и ова по се та упри ли че на као 
део те ак ци је.

Мај ка је за хва ли ла на по кло ну ре кав ши да им ни је ла ко, 
али да има ју ма ло зе мље и да се сна ла зе ра де ћи раз не по-
сло ве. Ни јед ног тре нут ка се ни су жа ли ли, а по сву да се осе-
ћао онај по нос срп ског се ља ка ко ји је ус пра ван и по но сан и у 
те шким усло ви ма за жи вот.

По кло ни, а на ро чи то слат ки ши, из ма ми ли су осмех на деч-
јим ли ци ма.

У ак ци ји су, по ред удру же ња пен зи о не ра, ак тив но уче ство-
ва ли Ин фо цен тар из Жи ља ка и Цен тар за со ци јал ни рад оп-
шти не Брус. Т. М.

ЉУ БО ВИ ЈА

Па ке ти угро же ним 
пен зи о не ри ма 

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Љу бо ви ји обез бе ди ло 
је 80 па ке та за пен зи о не ре чи је су пен зи је не до вољ не за жи-
вот. 

– Па ке те смо на ме ни ли нај у гро же ни ји ма, да леп ше про-
сла ве бо жић не пра зни ке, јер у њи ма су нео п ход не жи вот не 
на мир ни це и сред ства за хи ги је ну. Уру чи ли смо и скром ну 
нов ча ну по моћ пен зи о не ри ма да би пла ти ли утро ше ну стру-
ју и ко му нал не услу ге – ка же Ко виљ ка Иг ња то вић, се кре тар 
оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у Љу бо ви ји. М. М.

СРЕМ

Вер те пи на Бад ње ве че
Бад њи дан је уз по сну тр пе зу све ча но обе ле жен и на под-

руч ју Сре ма. И ово га пу та, све чар ски тон ше стој ја ну ар ској
ве че ри да ли су вер те пи и гу бе, а пра знич ну иди лу упот пу нио
је и снег ко ји је про ве ја вао.

По сле по де ле бад ња ка у пра во слав ним хра мо ви ма, мла-
ди ћи пре ру ше ни у вер те пе и гу бе ишли су на Бад ње ве че од

ку ће до ку ће, пе ва ли пе сме и из во ди ли пред ста ву о Хри сто-
вом ро ђе њу. Че сти та ли су Бо жић до ма ћи ни ма ко ји су их, ка ко
оби ча ји на ла жу, ча сти ли хра ном, пи ћем и нов цем.

Оби ча ји ве за ни за вер те пе и њи хо ве пред ста ве за бо жић-
не пра зни ке на ста ли су, ка ко се ве ру је, у Грч кој, а ка сни је су
пре не ти у Не мач ку, ода кле су пре ко Аустри је сти гли до вој во-
ђан ских Ср ба. Д. Р.

РУ МА

Бо жићна ули ца
Ни ово га пу та на Град ском тр гу у Ру ми ни је из о ста ла Бо-

жић на ули ца. Би ла је отво ре на, као и обич но, од ка то лич ког
до пра во слав ног Бо жи ћа, а гра ђа ни су мо гли да ку пе су хо ме-
сна ту ро бу, пче ли ње про из во де, су ве ни ре и дру го.

Ки ло грам срем ских ко ба си ца ко штао је 700 ди на ра, су ве
сла ни не 680, ко ле ни ца 300, чва ра ка 700, швар гле 400, шун ке
1.400 ди на ра...

Бо жић ну ули цу је ор га ни зо ва ла Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
оп шти не Ру ма, а у том дво не дељ ном пе ри о ду пра ти ли су је и
број ни кул тур ни до га ђа ји. Д. Р.
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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

У 1937. го ди ни
Со ци јал на по ли ти ка на ше Кра ље ви не за слу гом Ми ни стра со ци јал не по ли-

ти ке и на род ног здра вља, г. Дра ги ше Цвет ко ви ћа, ко ји је у њу увео но ве, сво је
по гле де и свој елан, по ка за ла је нов и до са да не ви ђен по лет, ко ји због це лог
ни за да ле ко се жних ме ра ко је је Кра љев ска Вла да до не ла у ко рист рад ни штва,
ту го ди ну при вред ног по ле та ка рак те ри ше и као го ди ну пре крет ни цу у со ци-
јал ној по ли ти ци Ју го сла ви је. Ме ђу до не тим со ци јал но-по ли тич ким ме ра ма
Сре ди шњег уре да се не по сред но ти че спро во ђе ње оси гу ра ња рад ни ка у из-
не мо гло сти, ста ро сти и смр ти ко је је по че ло 1. сеп тем бра 1937, а ко јим се
про ши ру је де ло круг ра да Сре ди шњег уре да и на ову гра ну. Спро во ђе њем овог
оси гу ра ња слу жбе ни ка од Сло вач ке до Дал ма ци је на це лу др жа ву, по чев ши од
1. ја ну а ра 1938. го ди не, тек је у пот пу но сти спро ве де но оси гу ра ње рад ни ка.

Мо ра мо да на гла си мо и још је дан мо мент, а то је оп ште др жав ни и ху ма ни циљ со ци јал ног оси гу ра ња, да се оним нај си ро ма шни-
јим дру штве ним сло је ви ма по мог не у мо мен ту кад из гу бе је ди ни из вор сво јих жи вот них мо гућ но сти. Тај циљ је по ста вио се би за-
ко но да вац до но се ћи За кон о оси гу ра њу рад ни ка 1922, ко ји је уво ђе њем у жи вот гра не оси гу ра ња за слу чај из не мо гло сти, ста ро сти
и смр ти до шао до пот пу не при ме не у сеп тем бру 1937. го ди не.

(Окру жни уред за оси гу ра ње рад ни ка у Бе о гра ду од 1922. до 1938, Бе о град,1939)

То ком 2012.
За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на 

о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу, 
ко ји се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2011, вој ни 
пен зиј ски фонд (СО ВО) кон со ли до ван је са 
РФ ПИО од 1. ја ну а ра 2012. Кон со ли да ци-
ја Фон да за со ци јал но оси гу ра ње вој них 
оси гу ра ни ка од но си се са мо на део ве зан 
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, па 
око 50.000 вој них пен зи о не ра има у Фон ду 
ста тус као бив ши за по сле ни, а 37.000 вој-
них оси гу ра ни ка као за по сле ни ко ји ра де на по сло ви ма на ко ји ма 
се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем и ко ји мо гу под 
по себ ним усло ви ма оства ри ва ти пра во на пен зи ју. Пра во на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју у здрав стве но-ста ци о нар ним уста но ва ма и 
бањ ско-кли мат ским ле чи ли шти ма то ком 2012. го ди не, у тра ја њу од 
10 да на, има ли су ко ри сни ци ста ро сних, ин ва лид ских и по ро дич них 

пен зи ја са пре би ва ли штем на те ри то ри-
ји Ре пу бли ке Ср би је чи ја је пен зи ја би ла
ни жа од 22.334 ди на ра. На осно ву ви си-
не из дво је них сред ста ва (275,6 ми ли о на
ди на ра), за бес плат ну ре ха би ли та ци ју у
јед ној од 25 срп ских ба ња, 2012. го ди не
би ло је пред ви ђе но око 9.500 пен зи о не-
ра. За кључ ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је,
18. сеп тем бра ис пла ће на је пр ва ра та
јед но крат не по мо ћи у из но су од 4.000
ди на ра пен зи о не ри ма ко ји ма ме сеч ни
из нос пен зи је, од но сно на кна де оства-
ре не са мо по до ма ћим про пи си ма, ни је

пре ла зио из нос од 15.000 ди на ра, а 24. но вем бра је окон ча на ис пла-
та пр ве ра те јед но крат не по мо ћи пен зи о не ри ма ко ји при ма ју пен-
зи је, од но сно на кна де оства ре не при ме ном ме ђу на род них уго во ра
о со ци јал ном оси гу ра њу. То пра во су има ли они ко ри сни ци ко ји ма
збир ино стра не пен зи је (од но сно на кна де) и пен зи је оства ре не по
до ма ћим про пи си ма ни је пре ла зио из нос од 15.000 ди на ра. Ј. О.

Ре дак ци ји ли ста 
„Глас оси гу ра ни ка”

Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не Па-
ли лу ла че сти та Вам и же ли срећ не бо жић не пра зни-
ке и Но ву го ди ну, за још леп шу и успе шни ју са рад њу
у го ди ни ко ја је пред на ма.

Од свег ср ца у име пен зи о не ра са Па ли лу ле
пред сед ник Ни ко ла Ко са но вић и

се кре тар Је ли ца Дра го вић
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Од ре ђи ва ње но вог из но са пен зи је

? 
М. Ра до је вић, Ужи це: На тр жи шту ра да ћу би ти до 5. мар-

та 2013. го ди не, ка да пу ним 40 го ди на рад ног ста жа, а 11. 

мар та ове го ди не пу ним 62 го ди не ста ро сти. Ин те ре су је 

ме да ли и ме не ка чи ово по ве ћа ва ње гра ни це за че ти ри ме се-

ца за пен зи о ни са ње.

?  
Е. Ви лим: Пен зи о нер сам од 1999. го ди не са пу ним рад ним

ста жом. Као пен зи о нер сам ра дио не пре кид но до са да по

уго во ру о де лу и при мао око 20 од сто од ви си не пен зи је.    
По сло да вац је ре дов но упла ћи вао до при нос за ПИО и под но-

сио од го ва ра ју ће из ве шта је по ре ским ор га ни ма. Имам ли пра-

во на по ве ћа ње пен зи је и кад да под не сем зах тев?

Пре зах те ва за пен зи ју про ве ри ти 

упла ту до при но са

Од го вор: Чим пре ки не те оси-
гу ра ње по осно ву уго во ра о де лу, 
мо же те под не ти зах тев за од ре-
ђи ва ње но вог из но са пен зи је. С 
об зи ром да сте пен зи о ни са ни 
пре сту па ња на сна гу но вих про-
пи са 10. 4. 2003. го ди не, без об зи-
ра на то што је Ва ша на кна да ре-
ла тив но ма ла за све вре ме ра да 
уз пен зи ју, и што већ има те пун 
рад ни стаж, вр ло је ве ро ват но да 

ће Вам се по ве ћа ти из нос пен зи је
због на чи на об ра чу на пен зи је по
чл. 257 За ко на о ПИО. У слу ча ју да
из нос но во о бра чу на те пен зи је
ипак бу де ма њи, оста ће на сна зи
ре ше ње из 1999. го ди не, те ће те
и да ље при ма ти пен зи ју ко ју сте
и до са да при ма ли. То зна чи да
не ма раз ло га да се устру ча ва те
да под не се те зах тев за од ре ђи ва-
ње но вог из но са пен зи је.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Од го вор: Што се Вас ти че, 
не ма ни ка кве бо ја зни за Ва ше 
пра во на пен зи ју јер за оси гу ра-
ни ка му шкар ца се не по ве ћа ва 
по тре бан стаж за од ла зак у пу ну 
ста ро сну пен зи ју и оста је трај но 
40 го ди на. Што се пак ти че го ди-
на жи во та, по треб не го ди не се 
по ве ћа ва ју за по че ти ри ме се ца 
и у овој го ди ни је по треб но да 

му шка рац по ред 40 го ди на ста-
жа оси гу ра ња има и ми ни мум
54 го ди не жи во та, што за Вас ни-
је про блем по што већ има те 61
го ди ну. Оно што бих Вам сва ка ко
са ве то ва ла је да до бро про ве ри-
те упла ту до при но са за сво јих
40 го ди на ста жа оси гу ра ња, јер
то увек мо же би ти про блем код
оства ри ва ња пра ва на пен зи ју.

?
М. Стој ко вић, Бе о град: Ро ђе на сам 22. 5. 1956. го ди не. Пр-

ви рад ни од нос сам за сно ва ла 2. 8. 1977. го ди не и до да нас

ни сам има ла пре кид рад ног од но са. Од 1. 1. 2013. го ди не

по че ле су да се при ме њу ју из ме не За ко на о ПИО ко ји ма се же-

на ма по ве ћа ва рад ни стаж за че ти ри ме се ца, тј. на 35 го ди на

и че ти ри ме се ца. Знам да сам 2. 8. 2012. го ди не сте кла услов

за од ла зак у пен зи ју, али ме ин те ре су је да ли се од 1. 1. 2013.

го ди не ме ња на чин об ра чу на осно ви це за ис пла ту пен зи је, од-

но сно да ли има сма ње ња.

Че ти ри ме се ца ду жи стаж за же не

Од го вор: Од 1. 1. 2013. го ди-
не на чин об ра чу на пен зи је се
не ме ња. Ме ђу тим, при ли ком
об ра чу на ва ња ви си не пен зи је
за оси гу ра ни ка же ну та ко зва-
ни до да ти стаж за же не (ко ји је
до 1. 1. 2013. го ди не из но сио 15
од сто), од 1. 1. 2013. из но си 14
од сто, као што и по тре бан стаж
за пу ну ста ро сну пен зи ју за же-
не из но си 35 г. и че ти ри ме се ца
ста жа оси гу ра ња и нај ма ње 53
г. и че ти ри ме се ца ста ро сти. На-

ред них го ди на ће се та ко ђе по-
ве ћа ва ти по тре бан стаж за оси-
гу ра ни ке же не, као што ће се и
сма њи ва ти до да ти стаж за же не
за по је дан од сто, све до 2021.
го ди не ка да ће до да ти стаж из-
но си ти шест од сто, а по тре бан
стаж 38 го ди на ста жа оси гу ра-
ња, као и 57 го ди на жи во та. Го-
ди не жи во та ће се по ве ћа ва ти и
да ље, до 2023. го ди не ка да ће за
од ла зак у пен зи ју би ти по треб-
но 58 го ди на жи во та.

?
Б. Аћи мо вић, Ча чак: Ра ди ла сам 18 го ди на у Чач ку и оста ла

сам без по сла као тех но ло шки ви шак. На са вет слу жбе ни-

це са би роа ра да, пот пи са ла сам оси гу ра ње по осно ву по-

љо при вре де. Ка да сам ис пу ни ла услов за пен зи о ни са ње, по-

ја вљу је се зах тев да Фон ду ПИО до ста вим по твр ду из Упра ве

при хо да да не ду гу јем ни шта, што сам им од не ла. Али ни су то

узе ли у об зир, па сам мо ра ла да пот пи шем да ми се од би ја 1/3

пен зи је због ду га. Да ли су се у Фи ли ја ли Ча чак по не ли нео д го-

вор но и да ли сам у овом слу ча ју оште ће на?

До при но си по осно ву 

по љо при вред ног оси гу ра ња

Од го вор: У Фон ду ПИО по-
сто ји нај у ред ни ја при ја ва на 
по љо при вред но оси гу ра ње, 
при мље на у Фи ли ја ли Ча чак 
15. 10. 2001. го ди не. При ја ва на 
оси гу ра ње те че од 27. 4. 2001. 
го ди не као чла ну по љо при-
вред ног до ма ћин ства. Ова при-
ја ва је нај ре гу лар ни је уне та у 
ба зу по да та ка та да шњег Фон да 
по љо при вред ног оси гу ра ња у 

Бе о гра ду, а по пра ви лу се про-
сле ђу је и над ле жној По ре ској
упра ви у Чач ку. На кнад но су
са мо уне ти по да ци о ми ро ва њу
ста жа до 31. 12. 2003. го ди не,
до ка да ни сте би ли у оба ве зи
да пла ћа те до при но се за ПИО,
као и са ма од ја ва са по љо при-
вред ног оси гу ра ња ко ја је уне-
та са да ном ис пу ње ња усло ва
за ста ро сну пен зи ју, 16. 4. 2009.

го ди не. Не ма ни ка кве сум ње
да сте Ви у на ве де ном пе ри о ду
би ли по љо при вред ни оси гу-
ра ник, али по што Вас По ре ска
упра ва ни је ду жи ла по ре зи ма и
до при но си ма, Фонд ПИО Вас је
за ду жио до при но си ма за ПИО
у пе ри о ду од 1. 1. 2004. до 16.

4. 2009. го ди не и тај дуг на име
до при но са сте по За ко ну мо гли
да из ми ри те од мах или кроз
об у ста ву 1/3 пен зи је, о че му је
Фи ли ја ла Ча чак до не ла од го ва-
ра ју ће ре ше ње, а што пред ста-
вља при ме ну чл. 120 За ко на о
ПИО.

?
Б. Мар ко вић, Вра ње: Ис пу нио сам усло ве за ста ро сну пен-

зи ју по чла ну 19, став 1 За ко на. С об зи ром на то да сам 

ак тив но вој но ли це а да на ме ра вам да одем у пен зи ју по 

оп штим усло ви ма (не као ли це под по себ ним усло ви ма, про-

фе си о нал но вој но ли це), да ли ми сле ду је уве ћа ње пен зи је за 

20 по сто, као вој ним ли ци ма ко ја оду у пен зи ју под по себ ним 

усло ви ма?

Уве ћа ње пен зи је за 20 од сто

Од го вор: Под прет по став-
ком да ис пу ња ва те усло ве из
чл. 43 За ко на о ПИО, по пи та-
њу на вр ше ног ста жа оси гу ра-
ња, што под ра зу ме ва и стаж
са уве ћа ним тра ја њем, као и
да у пен зи ју иде те са по сло ва
из чл. 42 За ко на, не за ви сно од
то га што ис пу ња ва те усло ве и

из чл. 19 За ко на, ста ро сну пен-
зи ју ће те оства ри ти по чла ну
79 За ко на о ПИО, што под ра зу-
ме ва и уве ћа ње пен зи је за 20
од сто. Ов де је нео п ход но на-
по ме ну ти да пен зи ја ни у ком
слу ча ју не мо же пре ћи нај ви-
ши из нос пен зи је из чл. 78 За-
ко на о ПИО.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

РАНИЈА

АМЕРИЧКА

ФИЛМСКА 

ГЛУМИЦА

НАШ

ФУДБАЛСКИ

ТРЕНЕР

ШТИКЛА 

НА ЦИПЕЛИ 

(МН.)

ИСТОРИЈСКО 

МЕСТО У 

ФРАНЦУСКОЈ

РАНИЈИ 

МАЂАРСКИ

ШАХИСТА 

ЈАНОШ

ЖЕНСКО ИМЕ
ГРАД У 

ФРАНЦУСКОЈ

ЛЕК ПРОТИВ 

БОЛОВА

ЖИЧАНИ 

МУЗИЧКИ

ИНСТРУМЕНТ

МАТЕРИЈА ЗА

СТВАРАЊЕ 

АНТИТЕЛА

ЕЛАСТИЧ-

НОСТ

КОЊСКИ

ПОКРИВАЧ

(МН.)

ИНИЦИЈАЛИ 

ТЕСЛЕ

ИРИНА

ОДМИЛА
АРОМУН

УЧЕСНИК

НЕКОГ 

ДОГАЂАЈА

УЧЕСНИЦА 

У РАТУ

АМЕРИЧКИ

РЕЖИСЕР, 

ЕДВАРД

НОВИНСКО

ИЗДАВАЧКИ 

ЦЕНТАР 

(СКР.)

СТАРИ 

СЛОВЕН

ДИВЉА

ЖИВОТИЊА

УЗВИК ЗА 

ДОЗИВАЊЕ

СИМБОЛ ЦЕРА

СТОЛИЧИЦА 

БЕЗ НАСЛОНА

СИМБОЛ 

РАДИЈУМА

ФР. ПИСАЦ,

МАРСЕЛ

РАЗАРАЊЕ

СТЕНА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ХРВАТСКИ

ПЕСНИК,

АНТУН

ГОРКИ ЛЕКОВИ

ОТМЕН, ГОС-

ПОДСТВЕН

(ФР.)

БЕЛАНЧЕВИ-

НА (ЛАТ.)

КОЈЕ ЈЕ

У ДУХУ 

МОРАЛА

ОБАР 

(МН.)

СИМБОЛ

ЗА БОР

ОЦЕЊИВАЊЕ

РАНИЈА 

ЕНГЛЕСКА 

ГЛУМИЦА,

ИВЕТ

СТ. МЕРА 

ЗА ДУЖИНУ

МАРИЈА 

ОДМИЛА

НАША

РАНИЈА 

ГЛУМИЦА,

ДАНИЦА

СИТНИ 

ОТПАДАК 

СЛАМЕ, 

ТРИНА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ЗАЧИН 

ЗА ЈЕЛО

ЛИЧНА

ЗАМЕНИЦА

ПОКАЗНА 

ЗАМЕНИЦА

ОЗНАКА 

ЕГИПТА

ИНДУСТРИЈА

ТЕПИХА

СТАРО

ВРЕМЕ, 

АНТИКА

ИСТА СЛОВА
ОПШТИНСКО 

ПОДРУЧЈЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: срамота, ременар, економи, ћоре, нс, нра, кот, 
адлер, и, н, номад, отолит, во, иван, анатоми, ки, аш, гар, кн, опоро, т, добошар, 
илата, е, ноторан, ани, име, кацар, трапани

СКАНДИНАВКА

Пра знич не кон фе те
Но ва го ди на на пред, кри за стој!
Шта ће ми но во го ди шње дрв це. У жи во ту сам, 

углав ном, бу ква.

Јеф ти но сам до био ме сто за Но ву. Под – јор ган пла ни ном.
Не ку пу јем јел ку. Же на Јел ка не во ли кон ку рен ци ју.

Ето шта чи ни стрес: Де да Мраз је са свим осе део кад је 
ви део це не игра ча ка.

На ули ци цве та „ди вља” тр го ви на. Ни она обич на 

ни је баш пи то ма.

Кад је у пи та њу ви ски са ле дом, пен зи о не ри ма оста је 
са мо лед.

Шта ће нам све ћи це за до чек кад на све стра не си-

ја ју – афе ре.

Све ми је пла стич но: јел ка, укра си, све ћи це, ча ше, та-
њи ри. Бо јим се да та кво не бу де и пра се.

Ду шан Стар че вић

Из шу пљег у пра зно
Не знам шта ћу са пра зним џе по ви ма. Има те ли ви 

не ку иде ју?

Ле те ми ми сли, али ми је гла ва до бро за та ра бље на.
На ма ком пас не тре ба. Ми и да ље не по гре ши во 

пло ви мо у по гре шном сме ру.

Тај је ду бо ко ми слио али му ми сли ни ка да ни су угле-
да ле све тлост да на.

Све да до ше на образ. Образ им ни за шта.

Бла го ва ма, бла го њи ма, ду го ви на ма.
Ми сли ту ђом гла вом! Та ко ћеш са чу ва ти сво ју.

Дуг и оштар је зик – крат ка ка ри је ра.
Пре да ле ко је оти шао. Су сти гао га је вер бал ни де ликт.

Шта су они за пе ли „у рај, па у рај”. И у па клу је екс клу-
зив но дру штво. Ра ди во је Јев тић Јен ки
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По се ја не ми сли
Дру штве на зби ва ња су за раз го вор. У че ти ри ока!

Ком ши ја и ја смо би ли на ча ши ци раз го во ра. А он да је ча ши ца
пу кла, као и на ше при ја тељ ство.

Ње го ва за ра да је тај на. То ли ко је ма ла, да га је сра мо та да

јав но ка же ко ли ка је.

Свет ска еко ном ска кри за је на ста ла због ло по влу ка. Моћ ни ци су
укра ли сно ве на ро ди ма.

Не бих да се ме шам у по ли ти ку. Бо јим се да ме не про ме ша ју.

У жи во ту је све мо гу ће. Због то га мно ги не по стиг ну ни шта.
Оства рио је жи вот ни сан. На по слу спа ва и ноћ и дан.

Ње го во по ште ње не ма це ну! Не по ште ње ко шта по до го во ру.
Брак је све та ин сти ту ци ја у ко јој не ма све та ца.

По сту пио је по на ре ђе њу – сво је са ве сти.
Шта ми вре ди што сам за љу бљен у се бе, кад ми љу бав ни је

уз вра ће на.

Мо жда ће све то на род по зла ти ти ако бу де иче га за по зла ћи ва ње.
Сва ка власт је ко ри сна – за сво је при ја те ље, ужу и ши ру род-

би ну.

Не вен Ши ја ков

(Х)умор не ми сли
Пра зну је мо гро фов ски, али се пру жа мо пре ма гу бе ру! Од Но-

ве го ди не до Бо жи ћа тро ши мо као ми ли о не ри, у остат ку го ди-

не као про ле те ри.

Пре жи ве смо смак све та, но во го ди шњу те ре вен ку, бо жић ну пра-
се ти ну... Ако пре гр ми мо ус кр шњу јаг ње ти ну, до гу ра ће мо и до је се-
њих сла ва.

Но во го ди шњи про грам је ис пу нио оче ки ва ња. На род је имао

на род ну му зи ку на свим ка на ли ма.

Пла те и пен зи је су из др жа ле но во го ди шње и бо жић не пра зни ке,
а оста так ме се ца и здра ви је је про ве сти у по сту.

Ми смо по ште ни у ду ши и вред ни као мра ви, али ко ра ди, тај

и гре ши.

Има мо нај бо љег те ни се ра, нај леп ше де вој ке, нај леп ша бр да и до-
ли не... Ма ло ли је ме ђу две ста др жа ва?!

Хра на је по ску пе ла, а ек се ри и шра фо ви по јеф ти ни ли, па нам

је стан дард остао исти.

Има мо хи ља ду ми ли о не ра и ми ли он про ле те ра. Пра ти мо свет ски
тренд.

Уме сто па ро ле: одав де до веч но сти ко ри сни ја би нам би ла:

одав де до су тра.

Мо жда је смак све та са мо од ло жен? Мо жда још ни смо до вољ но
гре шни? Ви то мир Те о фи ло вић

Да ли сте зна ли ...

 – да за слу га за то што ки ти мо јел ку за Но ву го ди ну при па да 

– да је је вреј ска Но ва го ди на или Рош Ха ша на ду хов ни пра-

– да Ки не зи сла-

 ста рим Ри мља ни ма? Они су сма тра ли да у њој жи ви „шум ски 

 зник ко јим се обе ле жа ва го ди шњи ца ства ра ња све та и сла ви 

 ве та ко зва ни Ју ан 

дух”, за штит ник при ро де, па су за но во го ди шњу ноћ од ла зи ли у 

се де сет да на? Да тум је про мен љив, због при ме не со лар но-

тан сва ке го ди не 

шу му да га уми ло сти ве. Ка сни је су по че ли да до но се јел ке ку ћа-

лу нар ног ка лен да ра, а на но во го ди шњој тр пе зи се на ла зе са-

из ме ђу 21. ја ну а-

ма, па је та ко ово др во ушло у до мо ве као сим бол но ве го ди не.

мо ри ба и слат ка је ла ко ја озна ча ва ју плод ност, ду го веч ност 

ра и 20. фе бру а ра. 

и бо гат ство.

го што сла вље поч не, чи сти се ку ћа као сим бол од ба ци ва ња 

све га ста рог.

Про сла ва тра је че-

ти ри да на, а пре не-

– да су Но ву го ди ну, је дан од нај ста ри јих оби ча ја код свих на-
ро да све та, ве ру је се пр ви по че ли да обе ле жа ва ју Ва ви лон ци? 
Они су сла ви ли по нов но ра ђа ње све га у при ро ди и би ло је ло-
гич но да го ди на по чи ње у про ле ће, ка да при ро да ожи вља ва.

– да Ја пан ци, у чи-

 – да се ин диј ска 

јој је зе мљи Но ва го-

Но ва го ди на зо ве 

ди на нај по пу лар ни-

Ди ва ли и сла ви се 

 ји пра зник, ве ру ју да 

 сва ке го ди не кра јем 

ће чо ве ку то ком це-

ок то бра и по чет ком 

ле го ди не би ти она-

но вем бра? Про сла-

ко ка ко му је пр вих 

ва тра је три да на, 

да на но ве го ди не? Ја пан ци ма, ко ји Но ву го ди ну зо ву Ган џи цу 

 а сва ки град и се ло 

укра ше ни су хи ља-
да ма све тиљ ки. У сва ком хра му и сва кој ку ћи по ред про зо ра 
и у вра ти ма сто је ма ле уља не лам пе ко је те ра ју зло.

– из вор ни дан, оби чај на ла же да на ула зна вра та ока че ши ме-

 на ву (све то уже од пи рин ча не сла ме) ко ја спре ча ва улаз злим 

 ду хо ви ма, а у по ноћ се зво ни ци огла ша ва ју са 108 уда ра ца 
ко ји сим бо ли зу ју 108 мо гу ћих чо ве ко вих гре хо ва.

И
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