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Нај пре смо про шле го ди не 
на спи ску пра зни ка до би-
ли још је дан не ра дан дан 

(11. новембар, Дан примирја у I 
светском рату), а за тим је за др-
жав не слу жбе ни ке, на кон но во го-
ди шњег и бо жић њег пра зно ва ња, 
и 14. ја ну ар 2013. осва нуо не рад-
но. За по сле не је овај про ду же ни 
ви кенд из не на дио, не ке об ра до-
вао, а је дан број се за бри нуо јер 
је то зна чи ло и ви ше по сла по 
по врат ку на рад но ме сто. Не ки ма 
је бо нус сло бо дан дан по слу жио 
као ин спи ра ци ја, па је на ин тер не-
ту осва нуо и „са ве то дав ни” текст – 
Ка ко да спо ји те 25 не рад них да на 
од се дам пра зни ка.

Ка ко се у Ср би ји ко ри сте сло-
бод ни да ни по ка за ла је ан ке та 
Ин фо сту да спро ве де на по чет-
ком про шле го ди не. Ис пи ти ва-
њем је уста но вље но да ако не 
иду на ду жи го ди шњи од мор 
не го са мо на је дан до три сло-
бод на да на (и ако ни је реч о из-
не над ним не пред ви ди вим слу-
ча је ви ма), пет од сто ис пи та ни-
ка тре ба истог да на да оба ве сти 
прет по ста вље не о из о стан ку с 
по сла, док се 13 по сто до го ва ра 
са ко ле га ма уна пред, па уко ли-
ко до го во ре за ме ну, не мо ра ју 
ра ни је да на ја вљу ју од су ство. 
Та ко ђе, 15 про це на та ис пи та-
ни ка мо ра да се на ја ви дан уна-
пред, 31 по сто два до три да на 
ра ни је, а 36 од сто ан ке ти ра них 
нај ма ње јед ну сед ми цу уна-
пред. У 33 од сто слу ча је ва по-
сло дав ци не одо бра ва ју сло бо-

дан дан рад ни ци ма за не рад не 
др жав не пра зни ке, а не рад ни 
пра зни ци се не што ви ше по-
шту ју у др жав ним пред у зе ћи ма 
(72 по сто) не го у при ват ним (56 
по сто). Раз лог што је 11 од сто 
њих ре кло да нај че шће ра ди и 
за пра зни ке је сте при ро да по-
сла (здрав ство, ме ди ји), али они 

та да ра де кра ће или по си сте му 
де жур ства. 

По зна то је да сем др жав них 
не рад них да на, за по сле ни по 
за ко ну има ју пра во на сло бо дан 
дан за вер ске пра зни ке, и то: кр-
сну сла ву за пра во слав це, пр ви 
дан Бо жи ћа, Ве ли ки пе так, пр ви 
и дру ги дан Ус кр са за ка то ли ке 
и дру ге хри шћан ске за јед ни це, 
пр ви дан Ра ма зан ског и Кур бан-
ског бај ра ма за му сли ма не, и 
пр ви дан Јом ки пу ра за Је вре је. 
Пре ма ан ке ти, 61 про це нат ис-
пи та ни ка има пра во на сло бо-
дан дан то ком вер ских пра зни-
ка ко ји ни су др жав ни пра зни ци, 
а ко ји им по за ко ну при па да ју 
(ка то лич ки Бо жић и слич но). Ка-
да је реч о вер ским пра зни ци ма 
ко ји не при па да ју ли сти не рад-
них др жав них пра зни ка, 12 од-
сто ис пи та ни ка не мо же да има 

сло бо дан дан за ове пра зни ке, 
док у 25 по сто слу ча је ва узи ма-
ње сло бод них да на за вер ске 
пра зни ке за ви си од тре нут них 
окол но сти на по слу. Нај зад, 61 
про це нат ис пи та ни ка мо же ко-
ри сти ти сло бо дан дан за вер ске 
пра зни ке ко ји не спа да ју у зва-
нич но не рад не да не. 

Да под се ти мо, пре ма За ко ну
о др жав ним и дру гим пра зни-
ци ма у Ре пу бли ци Ср би ји, про-
шле го ди не је би ло 10 не рад них 
да на, а са 14. ја ну а ром на ли сти 
је са да укуп но 11, уз пра зни ке 
ко ји се обе ле жа ва ју рад но.

Ка да се по сле кра ћег пре да-
ха вра ти мо на по сао, ни је на 

од мет да се  се ти мо ла тин ских 
по сло ви ца La bor om nia fa cit 
(Рад чи ни све) или La bor om nia 
vin cit (У ра ду је спас). Со крат је 
сма трао да ле њив ци ни су са мо 
они ко ји не ра де, већ и они ко ји 
мо гу да ра де бо ље. „Рад кре пи 
мла дост, ве се ли ста рост, кра си 
сре ћу, а не сре ћи пру жа уте ху”, 
ре као је Ци це рон. Уоче но је и 
да то ком пра знич ног пе ри о да 
по себ но вре ба де пре си ја, те 
тре ба на по ме ну ти да у Ср би ји 
од де пре си је бо лу је око 300.000 
осо ба, а ле ка ри упо зо ра ва ју да 
би до 2020. го ди не то мо гла би-
ти дру га нај че шћа бо лест у зе-
мљи, по сле кар ди о ва ску лар них 
обо ље ња. Јед ном бро ју де пре-
сив них љу ди нај ве ћи про блем 
пред ста вља што не ма ју по сао 
или су оста ли без по сла.  

Ј. Оцић

Ви ше нерадних дана
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Од ис пла те ја ну ар ских пен зи ја, 
ко ја ће за по љо при вред не пен-
зи о не ре по че ти 6. фе бру а ра, ова 
ка те го ри ја ко ри сни ка ће до би ја-
ти це лу пен зи ју, од но сно ис пла та 
ће би ти јед но крат на. То зна чи да 
ће 215.671 по љо при вред ни пен-
зи о нер до би ти у це ли ни сво је 
при на дле жно сти за прет ход ни 
ме сец, и ова ди на ми ка ис пла те 
ће се по што ва ти и на да ље.

Из раз го во ра са Ива ном Ми-
ми ћем, фи нан сиј ским ди рек то-
ром РФ ПИО, са зна је мо да је ова 
про ме на у ди на ми ци ис пла те 
пред ви ђе на Стра те шким пла-
ном раз во ја Фон да за пе ри од 
2012–2014. го ди не, а са да су се 
сте кли усло ви да се мо же не-
сме та но оства ри ти.

– Бу ду ћи да око 90 од сто по-
љо при вред них пен зи о не ра 
при ма пен зи је на кућ не адре-
се, од но сно пре ко упут ни ца 
ко је им до но си по штар, мно го 
је ра ци о нал ни је и јед но став-
ни је да ис пла та бу де у це ли ни, 
на јед ном че ку. То је био при о-
ри те тан мо тив да ор га ни зу је мо 
ис пла ту јед но крат но за ову ка-
те го ри ју пен зи о не ра. По сто је и 
фи нан сиј ске прет по став ке да се 
ова кав на чин ис пла те ре а ли зу је 
без те шко ћа, та ко да ће мо, осим 
за са мо стал не де лат но сти и вој-
не пен зи о не ре, убу ду ће и по-
љо при вред ним пен зи о не ри ма 
ис пла ћи ва ти пен зи је за прет-
ход ни ме сец по чет ком те ку ћег 
ме се ца у це ли ни. Исто вре ме но, 

то ће и за уку пан си стем ис пла-
те би ти ра ци о нал ни је и еко но-
мич ни је, јер ће мо штам па ти је-
дан, а не два че ка као до са да.
Би ће јед но став ни је да се спро-
ве ду ад ми ни стра тив не об у ста-
ве, ко је пен зи о не ри ко ри сте у
зна чај ној ме ри и, си гур но је, са-
мим ко ри сни ци ма ће би ти еко-
но мич ни је да до би ју од јед ном
уку пан из нос, а он да га рас по-
ре ђу ју пре ма по тре ба ма на цео
ме сец – по ја снио је Ми мић.

Пре ма нај но ви јим ста ти стич-
ким по да ци ма Фон да ПИО, нај-
ни жи из нос по љо при вред не
пен зи је је 10.140 ди на ра и 94,4
од сто ко ри сни ка при ма пен зи ју
до тог из но са или тач но тај из-
нос. Про се чан из нос по љо при-

вред них пен зи ја је не што ни жи
због то га што су по ро дич не пен-
зи је ни же и ути чу на сма ње ње
про сеч ног из но са. По сма тра но
у од но су на про сеч ну не то за ра-
ду, ко ја је у но вем бру из но си ла
42.395 ди на ра, тач но 99,97 од сто
по љо при вред них пен зи о не ра
при ма пен зи је до тог из но са.

Под се ти мо да је од 2004. го-
ди не ис пла та пен зи ја ре дов на,
у те ку ћем ме се цу за прет ход-
ни ме сец, а по ре чи ма ди рек-
то ра Ми ми ћа, и убу ду ће ће се
очу ва ти ре дов ност ис пла те,
си гур ност је за га ран то ва на за-
кон ским окви ри ма, а ди на ми ка
је не што што се ме ња са мо за то
што је то бо ље за са ме ко ри-
сни ке. Г. О.

НО ВОСТ ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ис пла та пен зи ја из јед ног де ла

На са стан ку са пред став-
ни ци ма нај си ро ма шни-
јих ло кал них са мо у пра-

ва у Ср би ји, ко ји је 28. ја ну а ра 
одр жан у Ге рон то ло шком цен-
тру на Бе жа ниј ској ко си, др Јо-

о ба бић, пот пред сед ник ван Кр ко
р би је и ми ни стар ра да, Вла де С
а ва ња и со ци јал не по-за по шљ
ре као је да нов ца за ли ти ке, 

не про гра ме има ма ло, со ци јал н
се уз ра ци о нал но тро-али да с

мо гу на пра ви ти до бри ше ње м
ти. Пот пред сед ник вла-ре зул та т
гла сио да се но вац мо ра де је на г
и у скла ду са за ко ном и тро ши ти

мак си мал но пре ци зно.
– Они ма ко ји не бу ду по што-

ва ли пра ви ла игре мо гу да по-
ру чим да се не ће ду го за др жа ти 
на ме сту на ко ме се на ла зе. Ни-
сам ни ма ло сен ти мен та лан ка-
да је у пи та њу људ ска не прав да 
– на гла сио је Кр ко ба бић.

Бран ки ца Јан ко вић, др жав на 
се кре тар ка у Ми ни стар ству ра-
да, за по шља ва ња и со ци јал не 

по ли ти ке, ис та кла је да је ово 
пр ви рад ни са ста нак са пред-
став ни ци ма ло кал них са мо у-
пра ва о про бле ми ма у обла сти 
со ци јал не за шти те и до да ла да 
ће ова кви са стан ци би ти прак са 
у на ред ном пе ри о ду и да ће се 
одр жа ва ти квар тал но.

– Уво ди мо прак су ре дов них
са ста на ка јер је то нај ва жни је за
да ље во ђе ње со ци јал не по ли-
ти ке и ме ђу соб ну ко ор ди на ци-
ју. Ми ни стар ство же ли да чу је
и пред став ни ке ло кал них са-
мо у пра ва, ко ји су њи хо ви при-
о ри те ти, на ко ји на чин ло кал не

са мо у пра ве ви де ре ше ње про-
бле ма – ис та кла је Бран ки ца
Јан ко вић, и на гла си ла да по сто-
ји по ве ћа ње бро ја ко ри сни ка
у си сте му со ци јал не за шти те,
де лом због ве ћег об у хва та ко ји
је са со бом до нео За кон о со-
ци јал ној за шти ти, али и де лом
због еко ном ске кри зе у ко јој се
на ла зи на ше дру штво.

Др жав на се кре тар ка је пред-
став ни ке ло кал них са мо у пра ва
под се ти ла да од мар та по чи њу
про јект не ак тив но сти и по зва-
ла их да ове го ди не при о ри тет
у ра ду бу де по моћ нај ста ри јим
су гра ђа ни ма, али и укла ња ње
ба ри је ра и отва ра ње днев них
бо ра ва ка. Г. О.

ЈО ВАН КР КО БА БИЋ, 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, СА ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА ЛО КАЛ НИХ СА МО У ПРА ВА

И са ма ло нов ца 
до до брих ре зул та та

Јован Кркобабић, Бранкица Јанковић (у средини) и Сузана Мишић, 

в.д. директора УГЦ Београд, са корисницом дома
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актуелно

По кра јин ски фонд ПИО,
као нај ве ћа ор га ни за ци-
о на је ди ни ца Ре пу блич-

ког фон да ПИО, про шле го ди не
је, кроз из у зет но са др жај ну и
ква ли тет ну са рад њу и ко му ни-
ка ци ју са Ди рек ци јом РФ ПИО,
оства рио до сад нај бо љи ре зул-
тат у свом по сло ва њу. Овај по-
да так и још не ке ак ту ел не те ме
би ли су по вод за раз го вор са
Слав ком Имри ћем, ди рек то ром
По кра јин ског фон да ПИО.

Ре зул та ти ра да ПФ ПИО у

2012. до бра су по ла зна осно-

ва за по сло ва ње и у овој го ди-

ни. Да ли мо же и бо ље?

– Пр во бих са за до вољ ством
ис та као да смо у прет ход ној го-
ди ни кроз до бро син хро ни зо ван
тим ски рад свих за по сле них и
ме наџ мен та у Ре пу блич ком фон-
ду ПИО у ин те ре су ко ри сни ка на-
ших услу га оства ри ли до сад нај-
бо љи ре зул тат у по сло ва њу, о че-
му је у но во го ди шњем ин тер вјуу
за „Глас оси гу ра ни ка” де таљ ни је
го во ри ла и Дра га на Ка ли но вић,
ди рек тор ка РФ ПИО. Рад ор га ни-
за ци о не је ди ни це ко јом ру ко во-
дим до брим де лом је до при нео
про шло го ди шњим сјај ним ре зул-
та ти ма Фон да у це ли ни. Ре ши ли
смо у 2012. го ди ни 90 од сто свих
под не тих зах те ва на ших кли је на-
та, а у фи ли ја ла ма ПФ про сеч но
90,55 про це на та ре ше них зах-
те ва смо ура ди ли у за кон ском
ро ку од 60 да на. По ста ви ли смо
се би циљ да у овој го ди ни број
не ре ше них зах те ва све де мо на
јед но ме сеч ни при лив зах те ва.
Ка да го во ри мо о про цен ту ажур-
но сти у ре ша ва њу зах те ва у за-
кон ском ро ку од два ме се ца, он
је већ ско ро на гра ни ци мо гу ћег
по што не мо же мо да ути че мо
на бр же утвр ђи ва ње ста жа оси-
гу ра ња ко ји ни је по кри вен до-
при но си ма или на ре гу ли са ње
ино стра ног ста жа, где за ви си мо
од ино стра ног но си о ца оси гу ра-
ња. Ипак, од ре ђе не ре зер ве за
по бољ ша ње укуп не ажур но сти
ви ди мо нај пре у по ве ћа њу про-
цен та ажур но сти у оним фи ли ја-

ла ма ко је су ис под про се ка у По-
кра јин ском фон ду ПИО.

Ко ли ки су ка па ци те ти ПФ 

да уна пре ди на чин ко му ни ка-

ци је са гра ђа ни ма у скла ду са 

Стра те ги јом раз во ја РФ ПИО?

– По кра јин ски фонд не по-
сред но по кри ва сво јим ор га-

ни за ци о ним је ди ни ца ма 40 оп-
шти на – од 46 ко ли ко по сто ји у 
АП Вој во ди ни, што је бли зу 90 
про це на та те ри то ри је у ко јој 
има над ле жно сти. Та ко нај ве ћи 
број оси гу ра ни ка и ко ри сни ка 
пра ва ПФ ПИО у По кра ји ни има 
мо гућ ност да ди рект но ко му-
ни ци ра са слу жбе ни ци ма Фон-
да. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма 
обра ћа мо се ко ри сни ци ма на-
ших услу га и пу тем ме ди ја. Нај-
че шће то ра ди мо на кон из ме на 
или до пу на за ко на ко ји ре гу-
ли шу на шу област по сло ва ња. 
Ре ци мо, по ве ћа ну ак тив ност 
у ме ди ји ма има ли смо кра јем 
про шле и по чет ком ове го ди не 
ка да смо оба ве шта ва ли гра ђа не 
о про ме на ма усло ва за од ла зак 
у пен зи ју по ме ра њем ста ро сне 

гра ни це за пен зи о ни са ње, ко је 
су ре гу ли са не из ме на ма За ко-
на о ПИО из 2011. го ди не. То ком 
про шле го ди не је и Ми ло рад 
Ор ло вић, на чел ник Оде ље ња 
за ме ди цин ско ве шта че ње у 
Ди рек ци ји ПФ, че сто на сту пао 
у ме ди ји ма ту ма че ћи гра ђа ни-

ма окол но сти ко је су бит не за 
оства ри ва ње пра ва на на кна ду 
за ту ђу по моћ и не гу.

Гра ђа ни ко ји же ле да се из ја-
сне о то ме ко ли ко су за до вољ-
ни или, пак, не за до вољ ни пру-
же ним услу га ма у Фон ду, мо гу 
то да учи не пре ко књи ге ути-
са ка, или ди рект ним кон так том 
са од го вор ним рад ни ци ма ко ји 
су им стал но на рас по ла га њу у 
сва кој на шој ор га ни за ци о ној је-
ди ни ци. По зна то је да гра ђа ни 
мо гу елек трон ским пу тем – са 
кућ ног ра чу на ра, да при сту пе, 
пу тем свог пин ко да, на шим ба-
за ма по да та ка и та ко се оба ве-
сте, ре ци мо, о то ме ко ли ко им је 
ста жа по кри ве но до при но си ма 
или, у крај њој ли ни ји, да утвр-
де да ли су при ја вље ни у рад ни 

од нос. Ко ри сте ћи овај сер вис 
Фон да они зна чај но до при но се 
и ста бил ни јем при ли ву сред ста-
ва у Фонд, али и бор би про тив 
си ве еко но ми је и ра да на цр но.

Ка ко оце њу је те до са да шњу

са рад њу са пен зи о нер ским 

ор га ни за ци ја ма и ор га ни за ци-

ја ма ин ва ли да, и да ли се они 

и у 2013. го ди ни мо гу осло ни-

ти на по др шку из Фон да?

– Ду ги низ го ди на има мо од-
лич ну са рад њу са овим ор га ни-
за ци ја ма. Стал но смо при сут ни 
на њи хо вим скуп шти на ма, где 
им по по тре би из ла же мо но-
во сти из ра да Фон да ПИО или 
но ви не у ве зи са из ме на ма про-
пи са. По вре ме но, у до го во ру са 
њи ма, одр жа ва мо и те мат ске 
три би не. Стал на го ди шња за јед-
нич ка ак тив ност је сте и рад на 
упу ћи ва њу пен зи о не ра на ре-
ха би ли та ци ју у ба ње о тро шку 
Фон да. Та ко је на ша успе шна 
са рад ња про шле го ди не омо гу-
ћи ла да 2.454 пен зи о не ра свих 
ка те го ри ја из Вој во ди не ис ко-
ри сти овај бе не фит код Фон да 
ПИО. Ми смо че сто и „мост” из-
ме ђу по кра јин ских и оп штин-
ских вла сти при ли ком пру жа ња 
ху ма ни тар не по мо ћи пен зи о не-
ри ма, по што им да је мо пу ну ло-
ги стич ку по др шку.

Да ли је ПФ ПИО при ла го дио

сво је ба зе по да та ка за пре нос

у Цен трал ни ре ги стар?

– У Цен трал ни ре ги стар ће мо
пр во ми гри ра ти тач не и пот пу не 
по дат ке о оси гу ра њу за ак тив-
не оси гу ра ни ке, од но сно оси гу-
ра ни ке ко ји су у оси гу ра њу на 
да тум ко ји је од ре ђен од Цен-
трал ног ре ги стра. До са да шња 
ана ли за ста ња уса гла ше но сти и 
упот пу ње но сти по да та ка ма тич-
не еви ден ци је за сва ког оси гу-
ра ни ка по је ди нач но по ка зу је да 
је про це нат по да та ка спрем них 
за пре нос раз ли чит у фи ли ја ла-
ма ПФ ПИО (кре ће се од 95 од сто 
па на ни же), и у на ред ном пе ри о-
ду ће мо се по тру ди ти да он бу де 
на нај ви шем мо гу ћем ни воу.

Ми ро слав Мек те ро вић

СЛАВ КО ИМРИЋ, ДИ РЕК ТОР ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ПИО

Го ди на из вр сних ре зул та та
У прет ход ној го ди ни је у По кра јин ском фон ду ПИО ажур ност у до но ше њу ре ше ња
у за кон ском ро ку од 60 да на до сти гла ско ро мак си мал ну гра ни цу

Слав ко Имри ћ
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Иако од 1. ја ну а ра 2013. ва-
же но ви, оштри ји усло ви 
за од ла зак же на у пен зи ју 

(53 го ди не и 4 ме се ца ста ро сти, 
од но сно 35 го ди на и 4 ме се ца 
ста жа), оне се и да ље на ла зе у 
по вољ ни јем по ло жа ју од му-
шка ра ца, а осим ових, по сто је 
још не ке за кон ске од ред бе ко је 
обез бе ђу ју по год но сти ка да је 
стаж же на у пи та њу.

Да би се под ста кло ра ђа ње, тј. 
ути ца ло на по ди за ње на та ли те та, 
За ко ном о ПИО из 1992. уве ден је 
по се бан стаж за тре ће де те. Овај 
по се бан стаж из но си две го ди не, 
а пра во на ње га мо гу оства ри ти 
све оси гу ра ни це ко је су ро ди ле 
тре ће де те од 1. ју на 1992. го ди не, 
ка да је овај за кон сту пио на сна гу. 
О по себ ним пра ви ма из ПИО ко ја 
мо гу оства ри ти же не, раз го ва ра-
ли смо са Ве сном Ви ћен ти је вић, 
за ме ни цом ди рек то ра Фи ли ја ле 
за град Бе о град РФ ПИО.

– Ин сти тут по себ ног ста жа по 
осно ву ро ђе ња тре ћег де те та ни-
је у це ло сти оства рио сво ју свр ху, 
јер же на ма не омо гу ћа ва ра ни-
ји од ла зак у пен зи ју. Прак тич но, 
же на тре ба да са че ка ис пу ње ње 
усло ва за од ла зак у пен зи ју да би 
са тим има ла или не не ке ко ри сти 
од по себ ног ста жа. Ме ђу тим, овај 
по се бан стаж у од ре ђе ној си ту а-
ци ји мо же да по бољ ша из нос пен-
зи је та ко што ће же на ко ја не ма 
пун стаж оси гу ра ња, али има пу не 
го ди не жи во та по треб не за од ла-
зак у ста ро сну пен зи ју, са те две го-
ди не по себ ног ста жа до би ти ве ћу 
пен зи ју јер ду жи на ста жа у овом 
слу ча ју ути че на ви си ну пен зи је. 
Али, уко ли ко је же на већ оства-
ри ла 35 го ди на и 4 ме се ца ста жа 
оси гу ра ња, што је услов за пен зи-

ју, по се бан стаж у том слу ча ју не ће 
ути ца ти ни на ви си ну пен зи је, јер 
се у ин тер ва лу од 35 го ди на и 4 
ме се ца до 40 го ди на ста жа пен зи-
ја за же не не уве ћа ва – об ја шња ва 
Ве сна Ви ћен ти је вић.

Пре уво ђе ња ка те го ри је по себ-
ног ста жа, у за ко ну је по сто ја ла 
не што дру га чи ја по год ност да се 

по ро диљ ско од су ство при зна је 
као стаж не за по сле ним же на ма.

– Же на ко ја је би ла ван рад ног 
од но са, да кле ко ја ни је би ла оси-
гу ра ник у вре ме ну од 1. ју ла 1983. 
до 31. ма ја 1992. го ди не, а ро ди-
ла је де те у том пе ри о ду, мо же да 
оства ри пра во на стаж оси гу ра-
ња у тра ја њу по ро диљ ског од су-
ства про пи са ног та да ак ту ел ним 
за ко ном. Овај стаж је ква ли тет-
ни ји у од но су на по се бан стаж, 
јер иако кра ће тра је, он ути че на 
услов за од ла зак у пен зи ју – ка же 
Ве сна Ви ћен ти је вић.

Ду жи на по ро диљ ског од су-
ства се у пе ри о ду од 1983. до
1992. ме ња ла и из но си ла је се-
дам, де вет, од но сно 12 ме се ци,
па у за ви сно сти од пе ри о да кад
је же на ро ди ла де те, за ви си и
ду жи на по ро диљ ског од су ства,
од но сно ду жи на ста жа ко ји се
при зна је. Обра сци зах те ва за

оства ри ва ње ових пра ва, као и
спи сак оста ле по треб не до ку-
мен та ци је мо гу се на ћи на сај ту
РФ ПИО www.pio.rs.

Иако ова по себ на пра ва мо жда
не де лу ју мно го олак ша ва ју ће за
же не, по стиг нут је ве ли ки на пре-
дак у од но су на пе ри од од пре
не ко ли ко де це ни ја. При мер за то
је и по ро диљ ско од су ство ко је је
пре 40-ак го ди на тра ја ло све га три
ме се ца. С вре ме ном се про ду жа-
ва ло, па са да за по сле на же на има
пра во на од су ство у укуп ном тра-
ја њу од го ди ну да на (по ро диљ ско
од су ство од три ме се ца и од су ство
са ра да ра ди не ге де те та ко је тра је
до ис те ка 365 да на од да на от по-
чи ња ња по ро диљ ског од су ства),
док на кон ро ђе ња тре ћег де те та
ово од су ство тра је две го ди не. За
вре ме од су ства све по ро ди ље ко-
је су не по сред но пре оства ри ва-
ња овог пра ва би ле у рад ном од-
но су ви ше од шест ме се ци не пре-
кид но до би ја ју пун из нос на кна де
за ра де, оне ко је су ра ди ле од три
до шест ме се ци до би ја ју 60 од сто,

док се 30 од сто ис пла ћу је они ма
ко је су у рад ном од но су про ве ле
ма ње од три ме се ца.

У зе мља ма ЕУ, пак, по ро диљ-
ско од су ство тра је нај ма ње 14
не де ља, а ро ди тељ ско од су ство
нај ма ње че ти ри ме се ца. Ово је
про пи са ни ми ни мум, али ду жи-
на од су ства ва ри ра од зе мље до

зе мље. Пре ма ис тра жи ва њу ме-
ђу на род не мре же при Ин сти ту-
ту за обра зо ва ње Уни вер зи те та
у Лон до ну из 2012, ко је об у хва та
33 зе мље, од то га 22 чла ни це ЕУ,
про се чан пе ри од по ро диљ ског
од су ства је три до че ти ри ме се-
ца. Знат но ду же од су ство има ју
Ир ска (9,3) и Ве ли ка Бри та ни ја
(12 ме се ци), али ве ћи део тог
пе ри о да ни је пла ћен или је пла-
ћен вр ло ма ло. С дру ге стра не,
има зе ма ља у ко ји ма по ро диљ-
ско од су ство тра је и кра ће од
два ме се ца. И ду жи на ро ди тељ-
ског од су ства је раз ли чи та, а за-
јед но са по ро диљ ским из но си
од де вет ме се ци до ви ше од три
го ди не. Ме ђу тим, иако ве ћи на
зе ма ља обез бе ђу је не ке нов-
ча не на кна де и за ро ди тељ ско
од су ство, оне су углав ном ни-
ске или об у хва та ју са мо пр вих
не ко ли ко ме се ци, док у Грч кој,
Ир ској, Шпа ни ји и Ве ли кој Бри-
та ни ји уоп ште не по сто је нов ча-
не на кна де за овај пе ри од.

Весна Ка дић

ЖЕ НЕ И ЊИ ХО ВА ПО СЕБ НА ПРА ВА

Лак ше, али ни је ла ко

Раз ли чи ти усло ви за пен зи ју
Док ће се у не ким зе мља ма усло ви за од ла зак у пен зи ју же на и

му шка ра ца тек за не ко ли ко го ди на из јед на чи ти, или са мо при-

бли жи ти, у јед ном бро ју зе ма ља ЕУ, ре ци мо у Не мач кој, Фран цу-

ској, Швед ској, Хо лан ди ји, же на ма и му шкар ци ма је већ по тре бан

исти број го ди на жи во та за од ла зак у ста ро сну пен зи ју, а то је 65. 

Што се ти че зе ма ља из ре ги о на, ни ту же не ни су у мно го лак шој 

по зи ци ји. Пре ма по да ци ма за 2012, у БиХ и у Ре пу бли ци Срп ској

и же на ма и му шкар ци ма је по треб но 65 го ди на жи во та да би

оства ри ли пра во на пен зи ју. У Ма ке до ни ји је за од ла зак у пен зи ју

му шкар ци ма до вољ но 64 го ди не ста ро сти, а же на ма 62, док је у

Сло ве ни ји услов за му шкар це 65, а за же не 63 го ди не жи во та.
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ЦЕН ТАР ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО У БЕ О ГРА ДУ

При ли ка за оне ко ји те шко 
мо гу да на ђу по сао
Про стор од 322 ква драт-

на ме тра на Тр гу Ни ко ле
Па ши ћа број 8 уско ро ће

по ста ти пр ви Цен тар за со ци-
јал но пред у зет ни штво, ко ји би
тре ба ло да по мог не хи ља да ма
со ци јал но угро же них љу ди у Бе-
о гра ду да уз струч ну и аде кват ну
по др шку лак ше до ђу до по сла.

Члан Град ског ве ћа Ацо Пе-
тро вић за „Глас оси гу ра ни ка” 
ка же да ће бу ду ћи Цен тар за со-
ци јал но пред у зет ни штво има ти
из ло жбе но-про дај ни про стор,
где ће сво је ме сто на ћи про из-
во ди већ по сто је ћих со ци јал-
них пред у зе ћа.

– Оче ку је мо да сле де ће не-
де ље поч не адап та ци ја про-
сто ра, ко ја ће тра ја ти на ред них
ме сец и по да на и та да ће овај
цен тар по че ти 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 и за по шља ва ње осо ба са 
ин ва ли ди те том, на осо бе ста-

ри је од 50 го ди на ко је су без 
сво је кри ви це оста ле без по сла, 
са мо хра не ро ди те ље у ста њу 
со ци јал не по тре бе, жр тве по-
ро дич ног на си ља, ли ца ко ја су 
ко ри сни ци пра ва на ма те ри јал-
но обез бе ђе ње по ро ди це, ли ца 
ко ја су из др жа ла ка зну за тво ра, 
при пад ни ке ром ске за јед ни це, 
из бе гла и ра се ље на ли ца... Про-
це њу је се да у Бе о гра ду тре нут-
но има око 17.000 љу ди ко ји 
при па да ју овим ка те го ри ја ма, а 
у це лој зе мљи, ма да су по да ци 
при лич но не по у зда ни, нај ма ње 
110.000 ова квих ли ца – об ја-
шња ва наш са го вор ник.

У Цен тру за со ци јал но пред-
у зет ни штво, по ред из ло жбе но-
про дај ног про сто ра, на ла зи-
ће се и три учи о ни це, од ко јих 
јед на оспо со бље на за ли ца са 
ин ва ли ди те том, у ко ји ма ће се 
струч но оспо со бља ва ти или 
про фе си о нал но пре о ри јен ти-

са ти љу ди из ових гру па ци ја за 
рад у со ци јал ним пред у зе ћи ма, 
од но сно за стру ку ко ја је по-
треб на ова квом пред у зе ћу.

– Обу ка ће тра ја ти од три до 
шест ме се ци, за ви сно од за ни-
ма ња, а сви ко ји је за вр ше до-
би ће сер ти фи кат за од ре ђе но 
за ни ма ње са ко јим ће мо ћи да 
се за по сле у тој стру ци у не ком 
од со ци јал них пред у зе ћа. Та ко 
ће би ти ре ше ни про бле ми ко-
ји са да по сто је. Кон крет но, на 
Зве зда ри ра ди со ци јал но пред-
у зе ће за ре ци кла жу и мно го је 
љу ди ко ји би же ле ли да се ту 
за по сле, и њи ма су рад ни ци по-

треб ни, али про сто не ма ју од го-
ва ра ју ћу струч ну спре му за тај 
по сао. Са сер ти фи ка том ко ји би 
сте кли у Цен тру про бле ми оних 
ко ји би же ле ли да ра де тај по-
сао и оних ко ји ма су рад ни ци 
по треб ни би ли би ре ше ни – ја-
сан је Ацо Пе тро вић.

Со ци јал но пред у зет ни штво у
на шој зе мљи још ни је за кон ски 
ре гу ли са но, али би и то тре ба ло
да се ре ши у нај ско ри је вре ме.

– За кон о со ци јал ном пред у-
зет ни штву се уве ли ко при пре ма,
уз ко ри шће ње ис ку ста ва зе ма ља
у ко ји ма је ова де лат ност раз ви-
је на (Сло ве ни ја, Ве ли ка Бри та-
ни ја), и тре ба ло би да се већ у
фе бру а ру на ђе у скуп штин ској
про це ду ри. Пред ла гач За ко на је
ПУПС и, пре ма ин фор ма ци ја ма
ко је има мо, све пар ла мен тар не
стран ке су са гла сне с тим да је
и на шој зе мљи ова кав за кон по-
тре бан и да би со ци јал но пред-

Ду га тра ди ци ја 
у Евро пи
У Евро пи се со ци јал но

пред у зет ни штво при ме-

њу је ви ше од 25 го ди на и

тре нут но по сто ји пре ко 40

раз ли чи тих об ли ка удру-

жи ва ња у обла сти со ци јал-

не еко но ми је.

У Ве ли кој Бри та ни ји 

по слу је ви ше од 60.000 

со ци јал них пред у зе ћа 

ко ја оства ру ју при ход од

око 60 ми ли јар ди фун ти 

го ди шње. По сто је и на ма 

ге о граф ски бли жи при ме-

ри као што је Сло ве ни ја,

где је на овај на чин са мо-

у по сле но око се дам од сто

рад но спо соб ног, не кон ку-

рент ног ста нов ни штва. Со-

ци јал но пред у зет ни штво

је код њих тре ћа гра на

при вре де ко ја оства ру је

го ди шњи не то при ход од 

де сет ми ли о на евра.

Ацо Пе тро вић 

други здесна
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у зет ни штво би ло за и ста до бро 
ре ше ње за за по шља ва ње љу ди 
ко ји ина че ја ко те шко мо гу да до-
ђу до по сла. За то се на да мо да ће 
ре ла тив но бр зо он би ти и усво-
јен. Је ди ни услов за пред у зет ни-
ке да уђу у ову вр сту по сла је да 
за по шља ва ју љу де из по ме ну тих 
гру па ци ја, а њи хов мо тив да се 
ба ве ова квим пред у зет ни штвом 
је тај што би би ли осло бо ђе ни 
пла ћа ња свих дру гих по ре за сем 
со ци јал них до при но са и има ли 
би пра во на по вра ћај ПДВ-а ко ји 
би и ина че био ма њи не го за све 
оста ле. Пред лог је да из но си из-
ме ђу осам и 12 од сто, али на црт 
За ко на још ни је го тов та ко да ни 
ово ни је ко нач но ре ше ње – по ја-
шња ва Ацо Пе тро вић.

Ина че, јед но од успе шних 
пред у зе ћа овог ти па код нас је 
„Ло ла пред у зет ни штво”, ко је ја-
ко до бро по слу је и стал но ши-
ри де лат ност, а тре нут но за по-
шља ва око 90 ин ва лид них ли ца. 
Се кре та ри јат за при вре ду је 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 шест ми ли о на ди на-
ра, а „Ло ла пред у зет ни штво” је 
до би ло два ми ли о на ди на ра за 
на бав ку ма ши не за оф сет штам-
пу ве ли ког фор ма та, ко ја им је 
би ла по треб на да би одр жа ли 
кон ку рент ност на тр жи шту и 
за др жа ли по сто је ћа рад на ме-
ста осо ба са ин ва ли ди те том. 
Ба ве се про из вод њом кан це ла-
риј ског ма те ри ја ла и ам ба ла же 
за пре храм бе ну ин ду стри ју, а 
у но вом по го ну про из во ди се 
те сте ни на, смр зну то те сто, пе-
ци ва, до ма ћи ко ла чи и кекс. 
Од не дав но у „Ло ли” је отво рен 
и тех нич ки пре глед во зи ла. Са 
рад ни ци ма у „Ло ли” сва ко днев-
но ра де пси хо лог, со ци о лог и 
де фек то лог.

Ова пред у зе ћа би тре ба ло 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 град ским Се кре та-
ри ја том за со ци јал ну за шти ту. 
Осим отва ра ња но вих рад них 
ме ста, та ће пред у зе ћа би ти од 
ве ли ке по мо ћи у да љем струч-
ном оспо со бља ва њу ка дро ва 
ка ко би се до би ла ква ли тет на 
рад на сна га и за оста ле при-
вред не су бјек те и та ко сма њи ла 
не за по сле ност у овом сек то ру.

Ве сна Ана ста си је вић

Основица осигурања Допринос месечно

21.216 4.667,52

24.247 5.334,34

32.733 7.201,26

39.401 8.668,22

48.494 10.668,68

52.737 11.602,14

69.710 15.336,20

76.984 16.936,48

93.956 20.670,32

121.234 26.671, 48

181.851 40.007,22

242.468 53.342,96

303.085 66.678,70

Но ве осно ви це
Од упла те за фе бру ар 2013. ва же но ве

осно ви це оси гу ра ња ко је су у од но су на
прет ход ни пе ри од ви ше за 5,96 од сто (због
ускла ђи ва ња са кре та њем за ра да у прет-
ход ном квар та лу). Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње под се ћа
гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен-
зи је да мо гу да се опре де ле за јед ну од 13
осно ви ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч-
не спре ме ко ју има ју.  До при нос за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је 22 од сто, од
4.667,52 до 66.678,70 ди на ра. Ови из но си
при ме њи ва ће се за упла те до при но са за
фе бру ар, март и април 2013. го ди не. Г.О.

ОСИ ГУ РА НИ ЦИ ВЕР СКЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Др жа ва по кри ва до при нос 
до нај ни же осно ви це
Ума ју про шле го ди не сту пи-УУла је на сна гу Уред ба о упла-УУти до при но са за пен зиј ско, УУ
ин ва лид ско и здрав стве но оси-
гу ра ње за све ште ни ке и вер ске 
слу жбе ни ке ко јом се уре ђу ју из-
нос, на чин и ди на ми ка упла те 
до при но са из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је за ову ка те го ри ју оси гу ра-
ни ка. Уред бом је пре ци зи ра но да 
се сред ства за упла ту до при но са 
за све ште ни ке и вер ске слу жбе-
ни ке до ви си не нај ни же ме сеч не 
осно ви це до при но са обез бе ђу ју 
из бу џе та Ре пу бли ке, а раз ли-
ку до при но са из ме ђу нај ни же 
осно ви це и осно ви це ко ју цр ква, 
од но сно вер ска за јед ни ца опре-
де ли са над ле жном ор га ни за ци-
јом за оба ве зно со ци јал но оси-
гу ра ње упла ћу је сам оси гу ра ник, 
од но сно цр ква или вер ска за јед-
ни ца. У прак си вер ске за јед ни це 
ову осно ви цу опре де љу ју са Ре-
пу блич ким фон дом за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Да би по сао ве зан за упла ту 
до при но са за све ште ни ке, од-
но сно вер ске слу жбе ни ке, из 
бу џе та Ре пу бли ке био оба вљен, 
цр ква, или вер ска за јед ни ца, 
ду жна је да до по чет ка фе бру а-
ра те ку ће го ди не до ста ви Фон-
ду ПИО спи ско ве све ште ни ка, 
од но сно вер ских слу жбе ни ка, 
са опре де ље ном осно ви цом за 
сва ког оси гу ра ни ка са спи ска.

– У Фон ду ПИО се про ве ра ва 
и да ли по да ци о свој ству оси-

гу ра ни ка за ли ца са спи ска од-
го ва ра ју по да ци ма у ма тич ној
еви ден ци ји Фон да (да ли су вер-
ски слу жбе ни ци и све ште ни ци
ре ги стро ва ни као оси гу ра ни ци,
да ли им се по кла па ју да ту ми
по чет ка свој ства оси гу ра ни ка,
да ли је школ ска спре ма еви ден-
ти ра на у скла ду са шко лом ко ју
је оси гу ра ник за вр шио). За тим
се спи ско ви до ста вља ју По ре-
ској упра ви ко ја на осно ву њих
до но си ре ше ње о за ду же њу на
опре де ље ну осно ви цу до при-
но са из спи ска. По ре ска упра ва
спи ско ве све ште ни ка и вер ских
слу жбе ни ка про сле ђу је Кан це-
ла ри ји за вер ска пи та ња ко ја
по Уред би при ба вља сред ства
и упла ћу је до при нос до нај ни же
осно ви це. У спи ску мо же да бу де
опре де ље на и ви ша осно ви ца од
нај ни же, али Ре пу бли ка по кри ва
до при нос са мо до нај ни же осно-
ви це. Раз ли ку из ме ђу нај ни же и

опре де ље не осно ви це упла ћу је
сам оси гу ра ник или ње го ва вер-
ска за јед ни ца – об ја шња ва Жељ-
ко Си мић, на чел ник Оде ље ња за
ма тич ну еви ден ци ју у РФ ПИО.

Уред бом је пред ви ђе но да се,
уко ли ко по чет ком сва ке го ди не
цр ква, од но сно вер ска за јед ни ца
не до ста ве спи ско ве са опре де ље-
ном осно ви цом, оба ве за до при но-
са утвр ђу је пре ма осно ви ци опре-
де ље ној за прет ход ну го ди ну.

Иако је уред ба сту пи ла на
сна гу у ма ју 2012. го ди не, у скла-
ду са њом из вр ше на је упла та
до при но са до из но са нај ни же
ме сеч не осно ви це до при но са
за свих два на ест ме се ци 2012.
го ди не. До при нос је упла ћен за
око 1.700 све ште ни ка и вер ских
слу жбе ни ка Срп ске пра во слав-
не цр кве, две ислам ске вер ске
за јед ни це, Ри мо ка то лич ке цр-
кве, Ре форм ске и Про те стант ске
вер ске за јед ни це. Ј. Оцић

ЖеЖеЖеЖЖеЖеЖеЖеЖЖеЖеЖеЖеЖеЖЖељ љ љљљљљљљ љ љљљљљљљљљљљљљљљљљљљљкококккококоооооооооооокококоооккооооооокоооооокоооооооооооокоо СССС СССС СС Си ии и ииииимимимимиммммиииииимммиимииммимиммииииммммићћћћћћћћћћћћћћћћћћ
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Ор га ни за ци ја за за шти ту
пра ва и по др шку же на ма
са ин ва ли ди те том „Из кру га” 
спро ве ла је он лајн ан ке ту
ко ја је има ла за циљ про це-
ну по зна ва ња по ло жа ја же-
на са ин ва ли ди те том у на-
шем дру штву. Ан ке та је тра ја ла од 5. но вем бра
2012. до 5. ја ну а ра ове го ди не, а уче ство ва ле су
382 осо бе. Ре зул та ти су по ка за ли да 77 од сто
ис пи та ни ка ми сли да осо бе са ин ва ли ди те том
тре ба да бу ду та ко на зи ва не, 11 од сто ми сли
да ли ца са ин ва ли ди те том тре ба на зи ва ти осо-

ба ма са по себ ним по тре ба ма, је дан про це нат
се опре де љу је за тер мин ин ва лид но ли це, док
шест од сто ис пи та ни ка не зна на зив.

Нај ве ћи број ан ке ти ра них ми сли да се ро-
ди те љи од но се пре ма ин ва лид ним си но ви ма
и ћер ка ма исто (57 од сто), 13 од сто ве ру је да
пру жа ју ви ше по др шке си но ви ма, два од сто да
ви ше по др жа ва ју ћер ке, док чак 25 про це на та
не зна од го вор. На пи та ње – ко ли ко по зна је-
те же на са ин ва ли ди те том ко је су на ру ко во-
де ћим по ло жа ји ма а да то ни је ор га ни за ци ја
осо ба са ин ва ли ди те том, 18 од сто ис пи та ни ка
је од го во ри ло да зна јед ну до пет та квих осо-

ба, док чак 81 од сто не зна ни јед ну. Зна чај ни
су и сле де ћи до би је ни од го во ри: 43 од сто ис-
пи та ни ка ми сли да те жак дру штве ни по ло жај
по га ђа под јед на ко и му шкар це и же не, 50 од-
сто ве ру је да те жак по ло жај ви ше по га ђа же-
не, око два про це нта се из ја шња ва да ви ше
по га ђа мушкарце, док пет од сто на ово пи та-
ње не ма од го вор. Одговори на питање ко ли ко
че сто ме ди ји по све ћу ју па жњу по ло жа ју же на
са ин ва ли ди те том по ка за ли су да нај ве ћи број
ис пи та ни ка рет ко мо же да про чи та не што што
је ве за но за ову те му, и то са мо кад је не ки ва-
жан да тум. Ј. Оцић

О ПО ЛО ЖА ЈУ ЖЕ НА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Не до вољ но па жње и у дру штву и у ме ди ји ма

За вод за со ци јал но оси гу-
ра ње до го во рио је број не
ак тив но сти у обла сти спро-

во ђе ња ме ђу на род них спо ра-
зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу у
2013 го ди ни.

Ка да су у пи та њу др жа ве на-
ста ле на про сто ру не ка да шње
Ју го сла ви је, већ по чет ком мар-
та у Бе о гра ду ће се одр жа ти
раз го во ри, на ни воу ор га на за
ве зу, са Ре пу бли ком Сло ве ни-
јом. На том су сре ту ће се ана-
ли зи ра ти до са да шња при ме на
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу, а по себ но пи та ње по ступ-
ка пре ра чу на пен зи ја, на ја вљу је
ди рек тор За во да за со ци јал но
оси гу ра ње, Зо ран Па но вић, на-
го ве шта ва ју ћи го ди ну бо га ту
су сре ти ма.

Са Хр ват ским за во дом за ми-
ро вин ско оси гу ра ње за ка за ни су
раз го во ри за 3. и 4. април у За гре-
бу, на ко ји ма ће се раз го ва ра ти о
про бле ми ма ве за ним за при ме ну
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра-
њу. У обла сти здрав стве ног оси-
гу ра ња, у апри лу ће се одр жа ти
са ста нак са но си о ци ма здрав-
стве ног оси гу ра ња БиХ, а за крај
го ди не у Бе о гра ду је пла ни ран и
су срет са Хр ват ским за во дом за
здрав стве но оси гу ра ње.

Та ко ђе, са ор га ном за ве зу Цр не
Го ре ће се то ком го ди не одр жа ти
су срет, на ко ме ће се раз ма тра ти
ак ту ел на пи та ња ве за на за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње,

здрав стве но оси гу ра ње и оси гу-
ра ње за слу чај не за по сле но сти. 

До кра ја го ди не, оче ку је се и са-
ста нак са но си о ци ма пен зиј ског 
оси гу ра ња Бо сне и Хер це го ви не.

– По себ но бих ис та као да ће 
се у ју ну ове го ди не, у Бе о гра ду, 
одр жа ти ве о ма ва жни раз го во-
ри са ор га ном за ве зу Ре пу бли-
ке Аустри је – Глав ним са ве зом 
аустриј ских но си ла ца со ци јал ног 
оси гу ра ња, на ко ји ма ће се раз-
мо три ти пи та ње елек трон ске раз-
ме не по да та ка из ме ђу но си ла ца 
со ци јал ног оси гу ра ња две зе мље 
и пот пи са ти до го вор о елек трон-
ској раз ме ни по да та ка. То ће омо-
гу ћи ти да фон до ви пен зиј ског и 
здрав стве ног оси гу ра ња две зе-
мље по дат ке ко ји су од зна ча ја за 
при ме ну спо ра зу ма о со ци јал ном 

оси гу ра њу раз ме њу ју елек трон-
ским пу тем, што ће знат но до при-
не ти убр за њу по ступ ка оства ри-
ва ња пра ва, као и ефи ка сни јем 
по сту па њу над ле жних но си ла ца 

со ци јал ног оси гу ра ња две зе мље 
– ка же Зо ран Па но вић. 

Са ко ле га ма из не мач ког 
здрав стве ног оси гу ра ња (DVKA) 
раз го ва ра ће се о при ме ни кон-
вен ци је о со ци јал ној си гур но сти 
у обла сти здрав стве ног оси гу ра-
ња, као и о при ме ни пот пи са них 
до го во ра ор га на за ве зу у тој 
обла сти, по ја шња ва Па но вић. 

У ма ју ове го ди не одр жа ће се 
са ста нак са ор га ном за ве зу у 
обла сти здрав стве ног оси гу ра ња 
Че шке Ре пу бли ке. По сле ви ше од 
10 го ди на ово је пр ви са ста нак ор-
га на за ве зу две зе мље, на ко ме ће 

се раз мо три ти пи та ња об ра чу на 
тро шко ва здрав стве не за шти те.

– То ком 2013. го ди не на ста ви-
ће мо и ве о ма успе шну прак су 
одр жа ва ња да на раз го во ра (ме-
ђу на род них са ве то дав них да на) у 
обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња из ме ђу над ле жних 
ор га ни за ци ја Ре пу бли ке Ср би је 
(За во да за со ци јал но оси гу ра ње 
и РФ ПИО) и над ле жних но си ла ца 
пен зиј ског оси гу ра ња СР Не мач-
ке (фе бру ар и сеп тем бар), Ре пу-
бли ке Аустри је (април и ок то бар) 
и Ре пу бли ке Хр ват ске (мај и ок то-
бар). На тим раз го во ри ма је, за по-
след ње три го ди не, ви ше од 1.500 
ко ри сни ка пра ва и оси гу ра ни ка, 
у не по сред ном кон так ту са пред-
став ни ци ма фон до ва, до би ло од-
го во ре на пи та ња и ре ши ло сво је 
про бле ме у окви ри ма при ме не 
спо ра зу ма. У 2013. го ди ни да не 
раз го во ра ће мо ус по ста ви ти и са 
Ре пу бли ком Ма ђар ском, а пр ви 
та кав су срет одр жа ће се у Но вом 
Са ду у но вем бру 2013. го ди не – 
на гла ша ва Па но вић.

Та ко ђе, на ни воу ор га на за ве-
зу, то ком 2013. го ди не одр жа ће се
раз го во ри са Лук сем бур гом и Ру-
му ни јом, на ко ји ма ће се утвр ди-
ти по треб ни дво је зич ни обра сци
нео п ход ни за при ме ну но вих спо-
ра зу ма о со ци јал ној си гур но сти са
тим др жа ва ма и до го во ри ти и пот-
пи са ти спо ра зу ми ор га на за ве зу.

Ка да је у пи та њу при ме на но-
вих спо ра зу ма о со ци јал ној си-
гур но сти, ди рек тор За во да за
со ци јал но оси гу ра ње, Зо ран Па-
но вић, на гла ша ва да 1. фе бру а-
ра сту па на сна гу но ви спо ра зум
са Ре пу бли ком Бу гар ском, док 1.
мар та по чи ње при ме на спо ра зу-
ма о со ци јал ном оси гу ра њу, ко ји
је пот пи сан са Сло вач ком Ре пу-
бли ком. Г. О.

АК ТИВ НО СТИ ЗА ВО ДА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ У 2013. ГО ДИ НИ 

Мно штво су сре та 
и раз го во ра
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Га ран циј ски фонд АП Вој-
во ди не је прет ход них го ди на 
по љо при вред ни ци ма у По кра-
ји ни, у окви ру рас пи са них кон-
кур са, га ран то вао за ду го роч не 
кре ди те одо бре не за на бав ку 
ком бај на, трак то ра, дру гих са-
мо ход них по љо при вред них ма-
ши на и при кључ них ма ши на за 
по љо при вре ду.

Од ове го ди не, ме ђу тим, 
Фонд је но си о ци ма по љо при-
вред них га здин ста ва про ши-
рио усло ве кон кур са за одо-
бра ва ње га ран ци ја за обез бе-
ђе ње кре ди та пред ви ђе них за 
на бав ку но ве ме ха ни за ци је. Та-
ко ко ри сни ци по зај ми ца са да 
мо гу кроз ове кре дит не ли ни-
је на ба вља ти ши ри асор ти ман 
аграр не опре ме, и то из обла-
сти про из вод ње и скла ди ште-
ња жи та ри ца, ин ду стриј ског 
би ља, во ћа, по вр ћа, укра сног 
би ља, за тим опре му за мо бил-
не су ша ре, опре му за на вод-
ња ва ње, опре му за за шти ту од 
еле мен тар них не по го да, као и 
за сто чар ску про из вод њу.

Фонд је по ве ћао и га рант-
ни по тен ци јал за ре а ли за ци ју 

ових ак тив но сти, та ко да он за
2013. го ди ну из но си 800 ми ли-
о на ди на ра. Кон курс је отво-
рен до ис ко ри шће ња сред ста-
ва, а кре ди ти се мо гу по ди за ти
на ми ни мал ни из нос од 5.000
евра и мак си мал ни из нос од
100.000 евра (у ди нар ској про-
тив вред но сти по зва нич ном
сред њем кур су НБС на дан пу-
шта ња кре ди та у ко ри шће ње).
Рок за от пла ту ове по зај ми це
је до се дам го ди на, а от пла ћу-
је се у јед на ким по лу го ди шњим
ра та ма.

Но ми нал на ка мат на сто па
из но си 7,5 од сто на го ди шњем
ни воу, а на кна да за об ра ду кре-
дит ног зах те ва је је дан од сто од
из но са одо бре ног кре ди та.

До дат не ин фор ма ци је мо гу
се до би ти у Га ран циј ском фон-
ду, Хај дук Вељ ко ва 11 (Ма стер
цен тар Но во сад ског сај ма), и на
те ле фон 021/489-3700, а текст
кон кур са, при ја ва, као и де та-
љан спи сак опре ме ко ја мо же
би ти пред мет кре ди ти ра ња об-
ја вље ни су на сај ту Гаранцијског
фон да ww.gar fon dapv.org.rs.

М. Мек те ро вић

ГА РАН ЦИЈ СКИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ КРЕ ДИ ТИ РА НА БАВ КУ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ ОПРЕ МЕ

Про ши ре на
по ну да по зај ми ца

Цен тар за раз вој услу га со ци јал не за шти те
„Кне ги ња Љу би ца” и град Кра гу је вац ре а ли-
зо ва ли су јед но го ди шњи про је кат по мо ћи у
ку ћи ста рим из бе глим и ра се ље ним ли ци ма
у два на ест се ла. Реч је о про јек ту ко ји спро во-
де Аген ци ја Еп ти са, ху ма ни тар на ор га ни за ци-
ја Ca re In ter na ti o nal и град Кра гу је вац, а ко ји
се са сто ји у пру жа њу по мо ћи у ку ћи ста рим
љу ди ма на се о ском под руч ју.

Циљ про јек та је по ди за ње ква ли те та жи-
во та ста ри је по пу ла ци је ин тер но ра се ље них
осо ба без по ро дич ног ста ра ња ко је жи ве у
се о ским сре ди на ма, као и за по шља ва ње
рад но спо соб них љу ди из ове по пу ла ци је ко-
ји су у си сте му со ци јал не за шти те. Про је кат
је фи нан сиј ски по др жа ла ЕУ, а би ће про ши-
рен и на дру га се ла у око ли ни Кра гу јев ца.

Про јек том по мо ћи ста рим из бе глим и

ра се ље ним осо ба ма об у хва ће но је 55 ко-
ри сни ка ко ји жи ве на се лу. За по бољ ша ње
ква ли те та њи хо вог жи во та ан га жо ва но је је-
да на ест сер ти фи ко ва них ге рон то до ма ћи ца

ко је су на еви ден ци ји НСЗ, као и ле кар, пси-
хо лог, мај стор и фри зер, јер су же не ста ри је
од 75 го ди на ве ћи ном би ле ко ри сни це услу-
га по мо ћи у ку ћи. М. Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

На ста вак про јек та по мо ћи у ку ћи ста рим ли ци ма
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између два броја

По ро дич ни ви кенд за ху ма ност
Фе бру ар ски По ро дич ни ви кенд, ко ји ће се 2. и 3. фе бру а ра одр жа ти у би о ско пи ма „Си не плекс” у Бе о гра-

ду и Кра гу јев цу и „Ви лин град” у Ни шу, обе ле жи ће ху ма ни тар не ак ци је при ку пља ња сред ста ва за по моћ
де ци из раз ли чи тих со ци јал них уста но ва.

На мир ни це, сред ства за хи ги је ну и нов ча на по моћ при ку пље на у ни шком би о ско пу „Ви лин град” би ће по-
кло ње ни уста но ви „Ма ра”, Цен тру за днев ни бо ра вак де це, омла ди не и од ра слих ли ца мен тал но оме те них
у раз во ју. По се ти о ци би о ско па „Ви лин град” ко ји до не су ства ри по треб не овим уста но ва ма, а чи ја ли ста се
мо же ви де ти на сај ту www.vi lin grad.rs, мо ћи ће да до би ју ула зни це пу тем Си ти ра ди ја, а њи хо ви до бит ни ци ће
са ми би ра ти це ну – при лог за де цу из ове уста но ве. Ку ти је за до бро твор не при ло ге би ће по ста вље не у би о-
ско пи ма оба да на По ро дич ног ви кен да.

Би о скоп „Ви лин град” обез бе ди ће шти ће ни ци ма цен тра „Ма ра” кар те за фил мо ве на кон По ро дич ног ви-
кен да, ка да ће им при ку пље на сред ства би ти уру че на.

Шко ле обе ле жи ле сво ју сла ву

Све ти Са ва, школ ска сла ва, и ове го ди не је све ча но обе ле жен у свим шко ла-
ма ши ром Ср би је, као и у дру гим зе мља ма у ко ји ма жи ве при пад ни ци на шег
на ро да.

На све ча ној ака де ми ји ко ја је под на зи вом „По том ци Све тог Са ве” одр жа на
у Цен тру „Са ва” по ру че но је да је кључ ни мо тив и глав на свр ха обра зо ва ња
бор ба за обра зо ва ну, мо дер ну, раз ви је ну и де мо крат ску Ср би ју. По ре чи ма
ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Жар ка Об ра до ви ћа, све ти
Са ва је сво јим про све ти тељ ским ра дом уса дио те ме ље ци ви ли за ци је и људ ске
вред но сти ко је тра ју у мо рал ни код на шег на ро да. Ње го ва де ла су осло нац и
по ру ка и да нас ка да во ди мо бор бу за очу ва ње др жав ног ин те гри те та и на ци-
о нал ног иден ти те та.

Ове го ди не нај ви ше при зна ње Ми ни стар ства про све те, Све то сав ску на гра-
ду, по не ло је 20 ђа ка, сту де на та, вр ти ћа, шко ла, фа кул те та и но ви на ра за слу-
жних за раз вој обра зо ва ња и вас пи та ња у про те клој го ди ни.

При руч ник за
ван ред не си ту а ци је

Са гле дав ши ис ку ства из раз ли чи тих ван ред них
си ту а ци ја – по пла ва, по жа ра, зе мљо тре са, Сек тор
за ван ред не си ту а ци је МУП-а Ср би је од лу чио је да
штам па при руч ник за по на ша ње у та квим окол но-
сти ма, ко ји је ових да на пред ста вљен јав но сти. Он
би тре ба ло да до при не се да се по ве ћа без бед но-
сна кул ту ра гра ђа на и сма ње тра гич не по сле ди це
ова квих не по го да. При руч ник је штам пан у ти ра жу
од 52.000 на срп ском и 12.000 при ме ра ка на ен гле-
ском је зи ку и је зи ци ма ма њи на.

У при руч ни ку су пред ста вље не ме ре за шти те са
сли ко ви тим опи си ма о на чи ну по на ша ња у слу ча ју
по жа ра, по пла-
ве, зе мљо тре са
или не ке дру ге
не по го де, а он би
тре ба ло гра ђа-
ни ма да бу де до-
ста вљен по сред-
ством ло кал не
са мо у пра ве. На
пред ста вља њу
при руч ни ка ис-
так ну то је да је
циљ да у ско рој бу дућ но сти сва ка ку ћа у Ср би ји
има по је дан при ме рак.

На про мо ци ји при руч ни ка за ван ред не си ту а ци је
пред ста вљен је и по стер ко ји ће омо гу ћи ти гра ђа-
ни ма ко ји жи ве у ви со ким згра да ма да се ин фор-
ми шу о основ ним ме ра ма про тив по жар не за шти те.
У те згра де спа да ју оне ко је су ви ше од 23 ме тра. У 
Бе о гра ду има око 700 та квих згра да, а у це лој Ср-
би ји око 3.200.

Но ви за кон о
при вред ним ко мо ра ма

Од 1. ја ну а ра на сна зи је но ви За кон о при вред ним ко мо ра ма 
ко ји пред ви ђа до бро вољ ност, а не оба ве зност члан ства. Но ви на 
у овом за ко ну је и то да је до во љан ми ни мум од 100 чла но ва ко ји 
мо гу да фор ми ра ју сво ју асо ци ја ци ју.

У Ми ни стар ству фи нан си ја и при вре де сма тра ју да но ви за-
кон ни је пре пре ка за рад по сто је ћих ко мо ра и да ће оне на ста-
ви ти да ра де. Он ће, по њи хо вом ми шље њу, омо гу ћи ти да се 
осни ва ју но ве ко мо ре и да ра де на тр жи шним прин ци пи ма, где 
ће пред у зе ћа ула зи ти до бро вољ но и са мо стал но од лу чи ва ти о 
свим ак тив но сти ма.

Кра гу је вац: се дам ми ли о на 
ди на ра за удру же ња ОСИ

Град ско ве ће Кра гу јев ца усво ји ло је пред лог Од лу ке о рас пи си-
ва њу јав ног по зи ва за до ста вља ње про гра ма ра да удру же ња осо ба
са ин ва ли ди те том у ци љу до де ле до та ци ја из бу џе та.

За фи нан си ра ње ра да удру же ња осо ба са ин ва ли ди те том Кра-
гу је вац ће у овој го ди ни из дво ји ти не што ви ше од се дам ми ли о на
ди на ра. За ова сред ства мо гу да кон ку ри шу удру же ња ОСИ ко ја су
ре ги стро ва на ви ше од три го ди не, а рок до ка да мо гу да се при ја ве
је 8. фе бру ар ове го ди не.

Но во фор ми ра на удру же ња, од но сно она ко ја по сто је кра ће од
три го ди не, не ће мо ћи да ра чу на ју на до та ци је из град ског бу џе та.
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За Ме ђу на род ни дан се ћа ња на жр тве хо-
ло ка у ста уста но вљен је 27. ја ну ар ре зо лу-
ци јом Ге не рал не скуп шти не УН 1. но вем бра 
2005. го ди не. Ре зо лу ци ја апе лу је на све чла-
ни це Ује ди ње них на ци ја да по шту ју се ћа ње 
на жр тве хо ло ка у ста и охра бру је раз вој обра-
зов них про гра ма о исто ри ји хо ло ка у ста, чи-

ме же ли да по ка же од луч ност да се по мог не у 
спре ча ва њу чи на ге но ци да у бу дућ но сти.

Ме ђу на род ни дан се ћа ња на жр тве хо ло-
ка у ста обе ле жен је у Бе о гра ду код Спо ме-
ни ка жр тва ма ге но ци да у Дру гом свет ском 
ра ту, у окви ру ком плек са не ка да шњег кон-
цен тра ци о ног ло го ра на Ста ром сај ми шту. 

Ода ва њу по ча сти при су ство ва ли су уче-
сни ци ра та, по том ци жр та ва, не ка да шњи 
за то че ни ци ло го ра, пред став ни ци Са ве за 
је вреј ских оп шти на Ср би је, пред сед ник 
На ци о нал ног са ве та Ро ма, пред став ни ци 
Вла де Ср би је, гра да Бе о гра да и чла но ви 
ди пло мат ског ко ра.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог 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 25. ја ну а ра.

Бив шим по љо при-
вред ни ци ма дру ги
део при на дле жно сти
за де цем бар ис пла ћен
је 19. ја ну а ра.

Пен зи о не ри са мо-
стал них де лат но сти
при ми ће це ле ја ну ар-
ске пен зи је 2. фе бру-
а ра, а пен зи о ни са на
вој на ли ца та ко ђе пун
из нос ја ну ар ске пен-
зи је до би ће 6. фе бру-
а ра.

Обе ле же на го ди шњи ца Но во сад ске ра ци је

Обе ле жа ва њу 71. го ди шњи це Но во сад ске ра ци је ове го ди не при су ство ва ли су мно ги др-
жав ни и вер ски зва нич ни ци: Алек сан дар Ву чић, пр ви пот пред сед ник Вла де Ре пу бли ке Ср-
би је, Ти бор На вра чич, пот пред сед ник Вла де Ма ђар ске, ам ба са до ри Ма ђар ске и Изра е ла,
за тим Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, епи скоп бач ки Ири неј, као и де ле га ци је
гра да Но вог Са да, Са ве за је вреј ских оп шти на Ср би је, Је вреј ске оп шти не Но ви Сад, Ма ти це
ром ске, пред став ни ци 
Срп ске пра во слав не цр-
кве, Ислам ске за јед ни це 
и пред став ник по то ма ка 
жр та ва Но во сад ске ра-
ци је.

На кон по ла га ња ве на-
ца на спо ме ник „По ро ди-
ца” на пла тоу Сун ча ног 
ке ја у Но вом Са ду, Исак 
Аси ел, вр хов ни ра бин 
Ср би је, одр жао је по мен 
у окви ру ко ме мо ра тив-
ног об ре да Је вреј ске 
за јед ни це, а за тим је ње-
го во пре о све штен ство 
епи скоп бач ки Ири неј 
одр жао по мен Срп ске 
пра во слав не цр кве. По сле оба вље них вер ских об ре да Алек сан дар Ву чић и Ми лош Ву че вић
спу сти ли су ве нац у Ду нав са бро да Реч не фло ти ле Вој ске Ре пу бли ке Ср би је.

Пред став ни ци гра да Но вог Са да при су ство ва ли су и от кри ва њу спо мен-пло че на но во-
сад ској пла жи Штранд.

Про сеч на пла та
у де цем бру
46.923 ди на ра

Про сеч на не то пла та у Ср би ји ис пла ће на у де-
цем бру 2012. из но си ла је 46.923 ди на ра, што је
но ми нал но за 10,7 од сто ви ше не го у но вем бру, а
ре ал на по ви ши ца је 11,1 од сто, са оп штио је Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку.

У од но су на де цем бар 2011. про сеч на пла та у Ср-
би ји је но ми нал но би ла ви ша за 6,9, а ре ал но ни жа
за 4,7 од сто.

У де цем бру про сеч на бру то за ра да из но си ла је
65.165 ди на ра, што је но ми нал но би ло за 10,6, а ре-
ал но за 11 про це на та ви ше не го прет ход ног ме се ца.

У по ре ђе њу са истим ме се цом 2011. го ди не, бру-
то за ра да је но ми нал но би ла ви ша за 6,6 од сто, а ре-
ал но ни жа за пет про це на та.

Про сеч на не то за ра да у 2012. го ди ни но ми нал но
је би ла ви ша за де вет, а ре ал но за 1,1 од сто од за-
ра де у 2011.

Нај те жа го ди на 
за но ви на ре у све ту

Пре ма нај но ви јем го ди шњем из ве шта ју
„Ре пор те ра без гра ни ца” (Re por ters wit ho-
ut bor ders), про шла го ди на би ла је нај тра-
гич ни ја за но ви на ре од 1995. ка да је ова
ор га ни за ци ја по че ла да под но си го ди шње
из ве шта је. То ком 2012. уби је но је чак 88
но ви на ра на за дат ку, 47 „но ви на ра ама те-
ра” и шест ме диј ских са рад ни ка (укуп но
141 ме диј ски рад ник), што је за тре ћи ну
ви ше у од но су на 2011. го ди ну. У из ве шта ју
се та ко ђе на во ди да је то ком про те кле го-
ди не ухап ше но ви ше од 1.000 но ви на ра и
бло ге ра, а тре нут но се у за тво ри ма ши ром
све та на ла зи њих 193. За бри ња ва и по да-
так да је без бед ност ско ро 2.000 но ви на ра
то ком оба вља ња но ви нар ског по сла би ла
угро же на.

На жа лост, и из ве шта ји дру гих ор га ни-
за ци ја 2012. про гла ша ва ју нај те жом го-
ди ном за но ви на ре до са да. Ко ми тет за
за шти ту но ви на ра са се ди штем у Њу јор ку
об ја вио је да је то ком 2012. го ди не уби је-
но нај ви ше но ви на ра од 1992, от кад ова
ор га ни за ци ја во ди де таљ не из ве шта је, а
слич не тврд ње је из нео и Ме ђу на род ни
ин сти тут за штам пу из Бе ча.

Ме ђу на род ни дан се ћа ња на жр тве хо ло ка у ста
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кроз Србију

Пре ма ре чи ма Та тја не Да ни чић, 
ди рек тор ке Ге рон то ло шког цен-
тра у Вр шцу, та уста но ва ће то ком 
ове го ди не при ве сти кра ју ре но-
ви ра ње стам бе ног де ла, за по че то 
2011. ре кон струк ци јом ку па ти ла. 
Пла ни ра но је да у овој го ди ни бу-
ду за ме ње ни по до ви у стам бе ном 
де лу згра де на по вр ши ни од 2.000 
ква драт них ме та ра. Фи нан сиј ска 
сред ства за ову на ме ну у из но су 
од 6.200.000 ди на ра обез бе ђе на 
су из бу џе та Ми ни стар ства ра да, 
за по шља ва ња и со ци јал не по ли-
ти ке.

По ред ово га, Та тја на Да ни чић 
је сре ди ном ја ну а ра пот пи са ла са 
„Јат ер веј зом” уго вор о до на ци ји 
го то во це лог ин вен та ра и опре-
ме из не ка да шње Ја то ве Пи лот-

ске шко ле у Вр шцу. На тај на чин
ко ри сни ци услу га Цен тра до би ли
су гар де роб не ор ма не, ма дра це,
по сте љи ну, ће бад, за тим, фри жи-
де ре, ме со ре зни цу, млин и ауто-
мат за ка фу, та њи ре, ча ше, есцајг и
дру гу опре му за ку хи њу и уго сти-
тељ ство.

– Да ро ва на опре ма из Пи лот-
ске шко ле и ре кон струк ци ја по-
до ва ве о ма су зна чај ни до га ђа ји
за на шу уста но ву јер ће по бољ-
ша ти усло ве жи во та у њој, а ни-
је ма ње ва жно ни то што ће нам
омо гу ћи ти да спрем ни до че ка-
мо про цес ли цен ци ра ња, ко ји у
на ред ном пе ри о ду оче ку је све
уста но ве со ци јал не за шти те – ка-
же ди рек тор ка Ге рон то ло шког
цен тра у Вр шцу. М. Мек те ро вић

НА СТА ВЉА СЕ РЕ НО ВИ РА ЊЕ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА У ВР ШЦУ

Опре ма за бољи стандард

Та тја нa Да ни чић

НО ВА ВА РОШ

Те ле фо ном
за ка зу ју 
пре гле де

Дом здра вља у Но вој Ва ро-
ши отво рио је средином ове
године ја ну а ра те ле фон ску ли-
ни ју пу тем ко је гра ђа ни по зи-
вом на број 033/62-674 мо гу да
до би ју ин фор ма ци ју о да ту му и
сат ни ци при је ма код иза бра ног
ле ка ра оп ште прак се, ги не ко ло-
ги је и пе ди ја три је. Те ле фон ска
ли ни ја је отво ре на за по зи ве
па ци је на та сва ког рад ног да на
од се дам ују тро до 20 са ти.

– За хва љу ју ћи овој ме ри сма-
њи ће се не по треб не гу жве по
че ка о ни ца ма, а иза бра ни ле ка-
ри ће ефи ка сни је ко му ни ци ра ти
са па ци јен ти ма, по себ но са хро-
нич ним бо ле сни ци ма ко ји ма се
про пи су је ре дов на те ра пи ја. По-
зи вом на те ле фон ски број па ци-
јен ти ће мо ћи да до би ју и дру ге
ин фор ма ци је о ра ду иза бра них
ле ка ра – ка же др Бран ко По по-
вић, в. д. ди рек то ра До ма здра-
вља у Но вој Ва ро ши.

Ж. Ду ла но вић

Као плод са рад ње
гра да Но вог Са да и
ам ба са де Ру ске Фе-
де ра ци је у Ре пу бли ци
Ср би ји, у Но вом Са ду
је не дав но на сту пио
чу ве ни хор Сре тењ-
ског ма на сти ра из
Мо скве.

По вод за на ступ
би ло је обе ле жа ва ње
1.700 го ди на од усва-
ја ња Ми лан ског едик-
та, до ку мен та вер ске
то ле ран ци је ко јим је
хри шћан ство по ста ло
рав но прав на ре ли ги-
ја у Рим ском цар ству и ко јим је за бра њен про гон хри шћа на.

Пред на ступ хо ра у Срп ском на род ном по зо ри шту, Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да,
ре као је да је за тај град ве ли ка част да уго сти је дан од нај бо љих хо ро ва на све ту.

– Ве че ра шњим кон цер том, по ред Њу јор ка, Ва шинг то на, Бо сто на, Лон до на, Бер ли на и Сид не ја, и
Но ви Сад ће ући на ма пу свет ских гра до ва у ко ји ма је овај из ван ре дан хор на сту пио – на гла сио је
Ву че вић.

Кон цер ту су при су ство ва ли пред став ни ци ре пу блич ке, по кра јин ске и град ске вла сти, ам ба са до-
ри Ру си је и Бе ло ру си је у Ср би ји, пред став ни ци ам ба са де Укра ји не, до ма ћи и стра ни при вред ни ци и
пред став ни ци све штен ства.

Хор Сре тењ ског ма на сти ра на сту пио је и 17. ја ну а ра у Ни шу, на цен трал ној све ча но сти обе ле жа-
ва ња 17 ве ко ва од до но ше ња Ми лан ског едик та. Д. Ко раћ

ХОР СРЕ ТЕЊ СКОГ МА НА СТИ РА У СРП СКОМ НА РОД НОМ ПО ЗО РИ ШТУ

Но во са ђа ни уго сти ли је дан 
од нај бо љих хо ро ва на све ту



Кра гу јев ча нин Бор ко Ма-
рић (28), ви ши ме ди цин-
ски те ра пе ут, по бед ник је 

де се тог бо го ја вљен ског пли ва-
ња за крст ча сни, ко је је одр-
жа но на је зе ру у Шу ма ри ца ма. 
Ма ри ћу је ово дру га по бе да у 
овој тра ди ци о нал ној ви те шкој 
тр ци, у ко јој уче ству је од 2006. 
го ди не.

За ово го ди шње пли ва ње за 
бо го ја вљен ски крст у Кра гу јев-
цу при ја ви ло се ви ше од ше зде-
сет кан ди да та, па су уче сни ци 
тр ке на 33 ме тра до кр ста по ло-
же ног у во ди ода бра ни жре бом. 
Епи скоп шу ма диј ски Јо ван са 
све штен ством слу жио је мо ле-
бан и бла го си љао све уче сни ке 
и ор га ни за то ре так ми че ња.

На Бо го ја вље ње се, по дру ги 
пут, за ча сни крст пли ва ло и у 
Свр љи шком Ти мо ку. Тем пе ра-
ту ра во де би ла је два сте пе на а 
пли ва ла су де ве то ри ца мла ди-
ћа из Ме две ђе, Ни ша и Свр љи-
га, као и два на е сто го ди шња ци 
Ду шан Аран ђе ло вић и Мла ден 
Ви де но вић. Ово го ди шњи по-
бед ник је Сте фан Ра ден ко вић из 
се ла Га зда ре код Ме две ђе, ко ме 
је уру чен сре бр ни ла нац са ве-
ли ким кр стом.

По ред то га, пред сед ник оп-
шти не Свр љиг, Ми ли ја Ми-
ле тић, и Је ле на Три фу но вић, 
пред сед ни ца Скуп шти не, свим 
так ми ча ри ма су уру чи ли бла-
го дар ни це и при год не по кло-
не. Пре пли ва ња, у цр кви Све ти 
цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле-
на слу же на је ли тур ги ја.

У ово го ди шњем бо го ја вљен-
ском пли ва њу у Бре сном по љу, 

у оп шти ни Тр сте ник, на Мо ра-
ви, уче ство ва ло је 114 так ми ча-
ра, што је нај ве ћи број до са да. 
По бед ник је био два де се то го-
ди шњи Не ма ња Ми ли ће вић из 
Кру шев ца, тре нер у Пли вач ком 
клу бу „На пре дак”.

Осве ће ње во де на Мо ра ви 
одр жао је епи скоп кру ше вач ки 
Да вид, ко ји је по звао све љу де 

да жи ве у ми ру и сло зи. На кон
осве ће ња, по га чу при ја тељ ства
ло ми ли су пред сед ник оп шти не
Тр сте ник, Ми ро слав Алек сић, и
гра до на чел ник Кру шев ца, Бра-
ти слав Га шић.

Пе ти пут за ре дом пли ва ње
за ча сни крст одр жа но је и у
За је ча ру. И овог 19. ја ну а ра у
хлад не та ла се на бу ја лог Цр ног

Ти мо ка ско чи ли су и за пли ва ли
нај хра бри ји из Ни ша, Ле сков ца,
Бо ра, Не го ти на и За је ча ра, њих
де вет на ест. Ста зу ду гу 33 ме тра
(ко ја сим бо ли зу је го ди не Ису са
Хри ста и ње го во кр ште ње у ре-
ци Јор дан) пр ви је са вла дао и
до пли вао до ча сног кр ста Пре-
драг Ри стић (25), про фе сор фи-
зич ке кул ту ре из За је ча ра.

Мо ле бан и спу шта ње ча сног
кр ста у Цр ни Ти мок пред ви ше
хи ља да гра ђа на, тач но у под не,
оба вио је епи скоп ти моч ки Ју-
стин. Он је по бед ни ку Пре дра гу
Ри сти ћу уру чио по зла ће ни крст
и ви те шки плашт, а од гра до на-
чел ни ка За је ча ра, Бо шка Ни чи-
ћа, Ри стић је при мио злат ник и
нов ча ну на гра ду.

Пли ва ње за ча сни крст на
рум ском Бор ко вач ком је зе ру,
ко је је ор га ни зо ва но по дру ги
пут на Бо го ја вље ње, по сма тра-
ло је не ко ли ко сто ти на гра ђа на.
Ово га пу та је би ло 15 уче сни ка
из Ру ме, Ин ђи је и Ста ре Па зо-
ве, а нај бр жи је био Ми лан Вуч-
ко вић, ма ши но во ђа из Ру ме. У 
ње го вом вла сни штву оста ће до
сле де ћег Бо го ја вље ња ча сни
крст и кру на. Сви пли ва чи су
до би ли за хвал ни це, а нај мла ђи
уче сник био је осмо го ди шњи
Или ја Ха џић.

Д. Р., М. Сан трач,

С. Ђор ђе вић, Д. Ива но вић,

М. Слав ко вић
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Ви те шка над ме та ња 
ши ром Ср би је

Борко Марић из Крагујевца

Победник из Зајечара Предраг Ристић

Не ма ња Ми ли ће вић – најбржи у Трстенику Пливање одржано и у Сврљигу

Надметање за богојављенски крст у Руми
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здрав живот

Лагано, а укусно 
Са ла та од цве кле

Са стој ци: 750 г цве кле, 5 ја ја, 200 г ки се лих кра став чи ћа,
200 г ма јо не за, 100 г су са ма, со, би бер, сок ли му на.

На чин при пре ме: оба ри ти цве клу, ја ја твр до ску ва ти,
су сам ис пе ћи. Охла ђе ну цве ку исе ћи на коц ки це. Ја ја та-

ко ђе исе ћи на коц ки це, а ки се ле кра став чи ће исец ка ти.
До да ти ма јо нез, сок ли му на, со би бер. Све сје ди ни ти и ста-
ви ти у фри жи дер да се хла ди.

Ћу ре ће шниц ле са по вр ћем
Са стој ци: 600 гр

ћу ре ћих шниц ли, 2
ма ња пра зи лу ка, ма-
ња гла ви ца цр ног лу-
ка, по јед на цр ве на и
зе ле на па при ка, 200
гр ку ку ру за ше ћер-
ца, љу та па при чи ца,
ка ши чи ца игли ца ру-
зма ри на, пер шу нов
лист, со, би бер, ма-
сли но во уље, 2-3 ка-
ши ке ма сла ца.

На чин при пре ме:

у ду бљи ти гањ ста ви-
ти ма слац. На ко лу то ве исе ћи пра зи лук, лук и па при ку. Дин ста ти на ма-
сла цу. До да ти исец ка ну љу ту па при чи цу, со, би бер, пер шу нов лист. Ку ку-
руз ше ће рац ако је из кон зер ве са мо оце ди ти, или ако је за мр знут крат-
ко га ску ва ти, про це ди ти и пред крај до да ти дин ста ном по вр ћу. У дру ги
ти гањ ста ви ти ма сли но во уље. Ћу ре ће шниц ле на ма за ти со љу, би бе ром
и ру зма ри ном, па пр жи ти са обе стра не. На та њир сер ви ра ти шниц ле и
по вр ће као при лог.

На по ме на: ово је ло се на исти на чин мо же пра ви ти и са пи ле ћим
шниц ла ма.

Пи ле ћи гу лаш
Са стој ци: 4 ве ли ка бата ка са ка ра бата ком, 50 гр су вих шљи ва, две

гла ви це цр ног лу ка, ма њи пра зи лук, по ла ли тра со ка од па ра дај за, ка-
ши чи ца але ве па при ке, со, би бер, ма ло ту ца не љу те па при ке, ма ло ма-
сно ће, ка ши чи ца ка ри ја, пер шу нов и це ле ров лист.

На чин при пре ме: лук и пра зи лук сит но исец ка ти (или са мле ти). Ме со
одво ји ти од ко сти ју и ко жи це па исе ћи на коц ке. Ма ло по со ли ти и по би бе-
ри ти. На уљу про пр жи ти
лук, до да ти ме со и але ву
па при ку. Дин ста ти уз ме-
ша ње не ко ли ко ми ну та.
Су ве шљи ве исе ћи на сит-
не коц ке и до да ти ме су.
Сма њи ти ва тру, под ли ти
па ра дај зом и пу сти ти да
крч ка око сат вре ме на.
До да ти со, би бер и за чи не
по же љи.

На по ме на: уз овај гу-
лаш мо же се сер ви ра ти
ба ре ни кром пир или те-
сте ни на.

Жи то тор та
Са стој ци: 13 ја ја, 250 г ше ће ра, 350 г мле ве них ора ха, 14 ка-

ши ка бра шна, 1 л мле ка, мор ски ора шчић, 250 г пу те ра.
На чин при пре ме: уму ти ти шне од бе ла на ца, до да ти 100 гр

ше ће ра, 10 ка ши-
ка мле ве них ора-
ха, осам ка ши ка 
бра шна. Теп си ју од 
шпо ре та пре вр ну-
ти, ста ви ти па пир 
за пе че ње и ис пе ћи 
4-5 ко ри ца.

Фил: Уму ти ти жу-
ман ца са 150 г ше-
ће ра, шест ка ши ка 
бра шна раз му ће-
них у ма ло мле ка, 
а оста так од ли тра 
мле ка ста ви ти да се 
ку ва. Кад про ври, до да ти ма су од уму ће них жу ма на ца. Крат ко
ку ва ти, до да ти 250 гр мле ве них ора ха, стру га ни мор ски ора-
шчић. Кад се охла ди, до да ти пу тер. Фи ло ва ти сва ку ко ру, ре-
ђа ти јед ну на дру гу, а остат ком фи ла пре ма за ти тор ту од о зго и
по су ти мле ве ним ора си ма.

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

Ка да су очи умор не и осе тљи ве, по-
жељ но је ста ви ти облог: 0,3 л во де (нај-
бо ље де сти ло ва не или ки шни це) ста ви-
ти да про ври, па до да ти 10 г раз лич ка, 10 
г ко ко ца, 20 г са бља сте бо кви це. Скло-
ни ти, оста ви ти да од сто ји 10 ми ну та, па 
про це ди ти. Кад се про хла ди, на то пи ти 
два ту фе ра ва те или па муч не кр пе и ста-

ви ти на за тво ре не очи. Др жа ти 10-15 ми-
ну та.

Жал фи ја про тив упа ле оч них ка па-

ка: у ¼ л во де ка да про ври до да ти су пе ну 
ка ши ку жал фи је. Не ка од сто ји 10 ми ну та. 
Про це ди ти и ста ви ти облог на очи.

Још је дан ре цепт про тив упа ле ка па ка, 
ко ја мо же би ти ве о ма бол на: сем упо тре-

бе у ку ли нар ству, кром пир се ко ри сти и у 
ле че њу, а код упа ле ка па ка тре ба ску ва ти 
је дан кром пир, из гње чи ти га ви љу шком, 
до да ти ма ло мле ка и жу ман це, па уму ти-
ти као ка шу. Кад се про хла ди, на ма за ти на 
тка ни ну за облог и ста ви ти пре ко за тво-
ре ног ока. Ако је упа ла ја ка, по сту пак се 
мо же по но ви ти.

Са ве ти за умор не очи
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Основ ни Offi    ce To ol bar(4)

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2013.

Пале та
Font

Ка да от ку ца мо текст, мо же мо при сту пи ти про ме ни вр сте, ве ли-
чи не, сти ла, бо је сло ва или јед но став но до да ти не ки ефе кат сло ви-
ма. Па ле та Font са сто ји се из сле де ћих ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

Font  из бор вр сте сло ва;

Font Si ze из бор ве ли чи не сло ва;

Grow Font по ве ћа ва ње фон та;

Shrink Font ума ње ње фон та;

Bold по де бља на сло ва;

Ita lic ис ко ше на сло ва;

Un der li ne под ву че на сло ва;

Chan ge Ca se про ме на ве ли ких и ма лих 
сло ва по сле де ћем из бо ру: 
Sen ten ce Ca se (ве ли ко пр во 
сло во у ре че ни ци), lo wer ca se 
(сва ма ла сло ва), UP PER CA SE 
(сва ве ли ка сло ва), Ca pi ta li ze 
Each Word (пр во ве ли ко сло-
во сва ке ре чи), tO O GLE cA SE 
(пр во ма ло сло во сва ке ре-
чи);

Cle ar For mat укла ња ње свих фор ма ти ра-
ња ко ја смо ура ди ли на тек-
сту (текст ће се при ка за ти у 
пр во бит ној ва ри јан ти);

Stri ket hro ugh пре цр та ва ње тек ста ли ни јом 
по сре ди ни;

Subscript кре и ра ње ма лих сло ва ис под 
основ не ли ни је тек ста
(пи са ње у ин дек су – H2O);

Su per script кре и ра ње ма лих сло ва из над 
основ не ли ни је тек ста
(пи са ње у екс по нен ту – X2);

Text eff  ects до да ва ње ви зу ел них ефе ка та 
мар ки ра ном де лу тек ста;

Co lor про ме на бо је по за ди не мар-
ки ра ног тек ста;

 Font Co lor про ме на бо је сло ва.

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 Font, на екра ну ће се при ка за ти про-
зор Font – про зор за рад са фон то ви ма.

Про зор за рад са фон то ви ма

На екра ну ће се по ја ви ти про зор ко ји се са сто ји из две кар ти це. 
У кар ти ци Font мо же мо да ме ња мо:

1. Font – вр сту
(из глед) сло ва;

2. Font style –
стил пи са ња (ita lic
– ис ко ше на сло ва,
bold – по де бља на
сло ва...);

3. Si ze – ве ли-
чи ну сло ва;

4. Font co lor –
бо ју сло ва;

5. Un der li ne

style – из глед ли-
ни ја за под вла че-
ње сло ва;

6. Un der li ne co-

lor – бо ју под ву-
че не ли ни је;

7. Eff  ects –
ефек те ко је ко ри-
сти мо за рад на
сло ви ма:

а) Stri ket hro ugh – текст пре цр тан јед ном ли ни јом;
б) Do u ble stri ket hro ugh – текст пре цр тан са две ли ни је;
ц) Su per script – пи са ње у екс по нен ту (X2);
д) Subscript – пи са ње у ин дек су (H2O);
е) Sha dow – сен че ње сло ва;
ф) Outli ne – шу пља сло ва;
г) Em boss – ис пуп че на сло ва;
х) En gra ve – угра ви ра на сло ва;
и) Small caps – пре ба ци ва ње ма лих сло ва у ве ли ка (при том за-

др жа ва ју ве ли чи ну ма лих);
ј) All caps – пре ба ци ва ње свих сло ва у ве ли ка;
к) Hid den – са кри ва ње мар ки ра ног де ла тек ста.

У кар ти ци Advan ced мо же мо да по де си мо по зи ци је сло ва. Та да
мо же мо да иза бе ре мо сле де ће по доп ци је:

1. Sca le – ко ри сти мо је за про цен ту ал но по ве ћа ва ње или сма њи-
ва ње сло ва;

2. Spa cing – ко ри сти мо је за по ве ћа ва ње про сто ра из ме ђу сло ва
– Ex pan ded или сма њи ва ње про сто ра из ме ђу сло ва – Con den sed;

3. Po si tion – ко ри сти мо је да би смо по ди гли (Ra i sed) или спу сти-
ли (Lo we red) сло ва;

4. Ker ning for fonts – ко ри сти мо је да би смо по ста ви ли раз ли чи-
те из гле де сло ва за исту ве ли чи ну.

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.

На по ме на: у по љу Pre vi ew мо же мо ви де ти при каз сва ког по де-
ша ва ња за ко је смо се опре де ли ли. Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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поводи

Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку уста но вио је
ва жну ба зу по да та ка за пра ће ње дру штве ног
раз во ја. Реч је о Де вИн фо ба зи, ко ја је оформ-
ље на у ци љу уна пре ђе ња рас по ло жи во сти по-
да та ка на оп штин ском ни воу. Ова ба за ажу ри-
ра се два пу та го ди шње, у апри лу и ок то бру.

Вла ди ца Јан ко вић, са вет ник у За во ду за
ста ти сти ку и јед на од кључ них осо ба за ба зу
Де вИн фо, ка же за „Глас оси гу ра ни ка” да се

ба за по да та ка ажу ри ра дво је зич но и да се
по да ци из ње мо гу пре у зе ти у сва ко до ба.

Ба за има 142 ин ди ка то ра, а при ступ је омо-
гу ћен уз по моћ ин тер ак тив не веб апли ка ци је
у не ко ли ко ко ра ка. У ба зи су пред ста вље ни
по да ци за сва ку оп шти ну у Ср би ји кроз оп-
штин ске про фи ле ко ји са др же та бе ле и гра-
фи ко не са по да ци ма из обла сти ак тив но сти
ста нов ни штва, еко но ми је и за по шља ва ња,

обра зо ва ња, здрав стве не и со ци јал не за шти-
те, пра во су ђа, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.

Осим по да та ка ве за них за ло кал ну са мо-
у пра ву, у Де вИн фо ба зи мо гу ће је на ћи и по-
дат ке за ре ги о не и обла сти Ср би је. Ова ба за
по да та ка пру жа мо гућ ност са мо стал ног пре-
тра жи ва ња и укр шта ња по да та ка по раз ли чи-
тим обе леж ји ма. Мо гу ће је и њи хо во пред ста-
вља ње кроз та бе ле, ма пе и гра фи ко не. Љ. М.

Нај чи сти ји ва здух у Ср би ји
уди шу гра ђа ни ко ји жи-
ве на про сто ру из над 600

ме та ра над мор ске ви си не. Нај-
ло ши ји ква ли тет ва зду ха има ју
ста нов ни ци Бо ра, због при су ства
сум пор-ди ок си да. У Ср би ји нај ве-
ћи про блем пред ста вља че стич-
но за га ђе ња ва зду ха, ко је по ти че
од са го ре ва ња ма те ри ја, у че му
ве ли ки удео има ју и ин ди ви ду ал-
не ко тлар ни це то ком зим ских ме-
се ци. Ово је у нај кра ћем ре зи ме
из ве шта ја за 2011. го ди ну ко ји је
Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре-
ди не под не ла чла но ви ма над ле-
жног од бо ра Скуп шти не Ср би је.

Аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не са чи ни ла је из ве штај на
осно ву мо ни то рин га са 40 ауто-
мат ских ста ни ца на те ри то ри ји
Ср би је, се дам ста ни ца на те ри то-
ри ји Вој во ди не и три ста ни це у
Пан че ву. Аген ци ја је мер на ме ста
по де ли ла по обла сти ма, па се та-
ко ме ре ња оба вља ју у цен трал ној
Ср би ји, Вој во ди ни, на Ко со ву и
Ме то хи ји, а по себ на ме ре ња вр ше
се у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу и
Бо ру. Уста но вље не су три ка те го-
ри је за оце ну ква ли те та ва зду ха.
У пр ву ка те го ри ју спа да чист или
не знат но за га ђен ва здух, у дру-
гу се убра ја уме ре но за га ђен ва-
здух где су пре ко ра че не гра нич не
вред но сти, док је тре ћа ка те го ри-
ја ва зду ха она ко ја под ра зу ме ва
пре ко мер но за га ђе ње.

У др жав ној мре жи ста ни ца за
мо ни то ринг ква ли те та ва зду ха,
што је у над ле жно сти Аген ци-

је за за шти ту жи вот не сре ди не, 
ме ре се кон цен тра ци је сум-
пор-ди ок си да, азот-мо нок си да 
и азот-ди ок си да, угљен-мо нок-
си да, при зем ног озо на и бен зе-
на. Осим то га, ин ста ли ра но је 14 

ста ни ца ши ром Ср би је за ме ре-
ње алер ге ног по ле на.

Пре ма из ве шта ју Аген ци је за 
за шти ту жи вот не сре ди не за 
2011. го ди ну, ко ли чи на еми то-
ва них ок си да азо та по ве ћа на 

је у од но су на прет ход ну, 2010. 
го ди ну, за 15 од сто, при че му 
су нај зна чај ни ји за га ђи ва чи 
би ли хе миј ска и ми не рал на ин-
ду стри ја, тер мо е лек тра не, као 
и по стро је ња за про из вод њу и 
пре ра ду ме та ла и ра фи не ри је.

У из ве шта ју се на во ди да је
ути цај азот-мо нок си да на ква ли-
тет ва зду ха нај и зра зи ти ји у Бе о-
гра ду и Но вом Са ду, што до во ди
до пре ко мер ног за га ђе ња, па се
та ко ква ли тет ва зду ха у ова два
гра да убра ја у тре ћу ка те го ри ју,
од но сно пре ко мер ну за га ђе ност,
где су пре ко ра че не то ле рант не
вред но сти за јед ну или ви ше за-
га ђу ју ћих ма те ри ја. Азот-ди ок-
сид је нај за сту пље ни ји у Ужи цу
и ње го вој око ли ни на под руч ју
За ја че, док су че стич на за га ђе ња
при ме ће на на под руч ју Сме де ре-
ва (Ра ди нац и Ра ља), Обре нов ца,
Пан че ва и Ко сје ри ћа.

Ва здух ква ли те та пр ве ка те го-
ри је, сто ји у из ве шта ју, за бе ле-
жен је на Ко па о ни ку, Ка ме нич-
ком ви су код Ни ша, у Сме де ре ву 
– на се ље Ца ри на, Кра ље ву, Ло-
зни ци, Чач ку, Кра гу јев цу, Ва ље-
ву, Па ра ћи ну, Шап цу, Кру шев цу, 
де ло ви ма Ни ша, Вра њу...

Пред став ни ци Аген ци је на-
гла ша ва ју да су ве ли ки ин ду-
стриј ски си сте ми то ком 2011. 
го ди не ипак сма њи ли еми си ју 
штет них ма те ри ја и да ће но ве 
тех но ло ги је, као што је она ко-
ја се гра ди у но вој то пи о ни ци у 
Бо ру, сма њи ти еми си ју сум пор-
ди ок си да. Љ. Ми лен ко вић

КА КАВ ВА ЗДУХ УДИ ШЕ МО

За га ђи ва чи сма њи ли за га ђе ња
Нај за га ђе ни ји ва здух уди шу Бо ра ни, а нај здра ви ји Ва љев ци, Ча ча ни, Кра љев ча ни

По лен као за га ђи вач
За ко ном о ква ли те ту ва зду ха пр ви пут је у на шој зе мљи по-

лен де фи ни сан као при род ни за га ђи вач и за ње га се „клоп ке” 

на ла зе у Бе о гра ду, По жа рев цу, Чач ку, Кру шев цу, За је ча ру,

Вр шцу, Ку ли, Вра њу, Кра ље ву, Пан че ву, Су бо ти ци, Кра гу јев цу и

Ло зни ци. Ове ста ни це пра те ко ли чи не алер ге ног по ле на, ко јег 

на ро чи то мно го има у ва зду ху од по чет ка фе бру а ра до кра ја

ок то бра. Гра нич не вред но сти ко је пра те ин ди ка то ри из но се 30 

по ле но вих зр на по ме тру куб ном ва зду ха за бре зу и тра ве и 15

по ле но вих зр на по куб ном ме тру за ам бро зи ју. Утвр ђе но је да 

је нај ве ћи број да на са пре ко ра че њем гра нич них вред но сти за 

бре зу има ло Вра ње, за тра ве Ча чак, а за ам бро зи ју – Ку ла.

ДЕ ВИН ФО БА ЗА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ЗА ВО ДА ЗА СТА ТИ СТИ КУ

По да ци за сва ку оп шти ну у Ср би ји
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Чи та њем Ми лан ског едик-
та и све ча ним кон цер том 
ду хов не му зи ке, у Ни шу 

је 17. ја ну а ра по че ло обе ле жа-
ва ње 1.700 го ди на од про гла-
ше ња Ми лан ског едик та. Њи ме 
је уста но вље на вер ска рав но-
прав ност и сло бо да ис по ве да ња 
хри шћан ства. Ни зом све ча но сти 
у Ср би ји ће све до 6. ок то бра 
би ти обе ле же но 17 ве ко ва хри-
шћан ства, а цен трал на, за вр шна 
све ча ност би ће одр жа на у Ни шу. 
Та да би, ка ко се на ја вљу је, би ла 
из ве де на по зо ри шна пред ста ва 
„Кон стан тин: зна ме ње ан ђе ла”, 
ор га ни зо ва на из ло жба о овом 
им пе ра то ру, тре ба ло би да бу де 
из ве де на опе ра „Аида” у аре ни 
ан тич ког Ви ми на ци ју ма, да би 
це ла про сла ва би ла за вр ше на 

ли тур ги јом по гла ва ра пра во-
слав них цр ка ва и ве ли ко до стој-
ни ка дру гих хри шћан ских цр ка-
ва из це лог све та.

Ми лан ски едикт до не ли су 313. 
го ди не ца ре ви Кон стан тин Ве ли-
ки и Ли ци ни је, чи ме су по твр ди-
ли вер ску рав но прав ност, ко ју је 
две го ди не ра ни је ука зом про гла-
сио цар Га ле ри је. Про гла ше њем 
едик та, ка ко бе ле же исто ри ча ри, 
пре стао је про гон хри шћа на, ко-
ји је тра јао го то во три ве ка. Осим 
што су до би ли рав но прав ност у 

ис по ве да њу ве ре, хри шћа ни ма 
је обез бе ђе но пра во на вра ћа ње 
имо ви не од у зе те због ис по ве да-
ња за бра ње не ве ре.

У едик ту дво ји це ца ре ва, из ме-
ђу оста лог, ка же се: „Ми ав гу сти, ја 
Кон стан тин и ја Ли ци ни је, срећ но 
смо се са ста ли у Ме ди о ла ну му и 
до го во ри ли о свим оним ства ри-
ма ко је су од ко ри сти за др жа ву. 
Тре ба до пу сти ти хри шћа ни ма и 
свим дру гим да сло бод но при-
гр ле ону ве ру ко ју би хте ли, та ко 
зах те ва др жав ни мир да смо ми 
сло бо ду ве ро и спо ве сти и јав ног 
бо го слу же ња да ли не са мо хри-
шћа ни ма, не го и свим дру ги ма. 
Сва ко ко би хтео хри шћан ску ве-
ру ис по ве да ти то мо же сло бод но 
да чи ни, да му ни ко у то ме не сме-
та и да га не уз не ми ра ва”.

Исто ри ча ри ка жу да се цар Кон-
стан тин за хри шћан ство ве зи вао 
по сте пе но. Гра дио је бо го мо ље, 
окру жи вао се хри шћан ским епи-

ско пи ма и да вао раз не по вла сти-
це хри шћан ској цр кви. Пре да ње
ка же да је до но ше њу Ми лан ског
едик та прет хо ди ло чу де сно ја-
вља ње ча сног кр ста и Ису са Хри-
ста Кон стан ти ну Ве ли ком. Би ло је
то 312. го ди не уочи бит ке са Мак-
сен ци јем, вла да ром јед ног де ла
Рим ске им пе ри је. Та да се, на вод-
но, Кон стан ти ну и ње го вој вој сци
ука зао на не бу бле штав зве зда ни
све тло сни знак у об ли ку кр ста
са нат пи сом: „Овим ћеш по бе ди-
ти”, да би му се по том ја вио Исус
Христ са истом по ру ком. За то је
цар на ре дио да се од зла та, би се-
ра и дра гог ка ме ња на пра ви крст
по узо ру на зна ме ње ко је му се ја-
ви ло и да се у рат ном по хо ду но-
си ис пред пу ко ва вој ске. На ре дио
је да се на рат не за ста ве по ста ви
Хри стов мо но грам, ко ји је он ста-
вио и на свој шлем, а вој ни ци на
шти то ве. Та да је Кон стан тин од-
нео по бе ду над про тив ни ком и
све ча но ушао у Рим. 

С вре ме ном се им пе ра тор
то ли ко уда ља вао од па ган ске

ве ре да је то ком про сла ве свог
ју би ле ја, 315. го ди не, од био да
се поп не на Ка пи тол и при не се
жр тву пред хра мом бо га Ју пи-
те ра. А ко ли ко се окре нуо хри-
шћан ству го во ри и по да так да
је за пре тио про гон оста лих ве-
ра, па је 319. го ди не Кон стан тин
об ја вио едикт и о по што ва њу
па ган ских ве ра, што се ра ни је
под ра зу ме ва ло, на во де исто ри-
ча ри. Те по ли ти ке др жао се до
323. го ди не, ка да је по стао је-
ди ни и не при ко сно ве ни вла дар
Рим ске им пе ри је. Та да је хри-
шћан ство про гла сио др жав ном
ве ром ис ти чу ћи да је „за јед ног
вла да ра на зе мљи – јед на ве ра”.

Кон стан тин Ве ли ки је у по след-
њим го ди на ма сво је вла да ви не
био об у зет осе ћа њем соп стве не
ве ли чи не и по себ не ми си је, да је
бож ји иза сла ник на зе мљи. Ме-
шао се у хри шћан ске и дог мат ске
спо ро ве, па је у ле то 325. го ди не у
Ни ке ји са звао ва се љен ски цр кве-
ни са бор, ко ји је углав ном оку-
пио епи ско пе из ис точ ног де ла
Рим ског цар ства, док је са за па да
при су ство ва ло не ко ли ко пред-
став ни ка, ме ђу ко ји ма и по сла-
ни ци рим ског па пе. Ипак, на том
са бо ру утвр ђен је „сим бол ве ре”,
ко ји се и да нас ко ри сти у цр ква-
ма: „Ве ру је мо у јед но га Бо га, Оца,
Све др жи те ља, твор ца свих ви-
дљи вих и не ви дљи вих ства ри”.

Љ. Ми лен ко вић

СВЕ ЧА НОМ АКА ДЕ МИ ЈОМ У НИ ШУ ПО ЧЕ ЛО ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ 
ПРО ГЛА ШЕ ЊА МИ ЛАН СКОГ ЕДИК ТА

Про сла ва 17 ве ко ва 
хри шћан ства

Ца ри град по стао 
Кон стан ти но пољ
Кон стан тин Ве ли ки ро ђен је

272. или 274. го ди не у ста ром

рим ском гра ду На и су су, да на-

шњем Ни шу. Отац му је био грч ки 

ге не рал Кон стан тин Хло ри је, а мај ка Је ле на, крч ма ре ва кћи.

Кон стан тин је у мла до сти слу жио на дво ру ца ра Ди о кле ци ја-

на у Ни ко ме ди ји, а у вре ме сво је вла да ви не осно вао је 330.

го ди не но ву пре сто ни цу Ис точ ног де ла Рим ске им пе ри је

– Ца ри град. Тај град је за Кон стан ти но ва до ба но сио на зив

Кон стан ти но пољ, а ње го ви епи ско пи су га на зи ва ли Но вим

Ри мом, гра дом ца ра и се на та. 

Цр ква Све тих апо сто ла
Сво ју по све ће ност хри шћан ству цар Кон стан тин до ка зао је и 

гра ди тељ ством. По след њих го ди на пред смрт на ре дио је град-

њу огром не цр кве Све тих апо сто ла у Ца ри гра ду. Осим то га,

на ре дио је да се на ђу и у тој цр кви са хра не мо шти свих 12 хри-

шћан ских апо сто ла, а у сре ди шту, из ме ђу њих, пред ви део је 

соп стве ни гроб. За тра жио је да на ње го вом гро бу пи ше: „Кон-

стан тин – јед нак апо сто ли ма”, ка ко је во лео да га осло вља ва ју.

ИИдИдИдејеејејејнононооооононнооо р  р реееешешшшшшшшшешшеењње ее е зазазаза с с сспопооомемемем нининининин к кк 

цацацацаруруруурр  КККК К Кононононо стстстстанананнтитититит нунунн  у уу Н Нишишишшшшшишишшшшшшшшууууууууууууууууууууууууууууууууууу
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погледи

„Де ло ко је ће вас на у чи ти ка-
ко да оства ри те сно ве и уз ме те
суд би ну у сво је ру ке”, сто ји у
пре по ру ци из да ва ча „Ка лу ђе-
ра ко ји је про дао свој фе ра ри”,
бест се ле ра Ро би на Шар ме, го-
ди на ма у вр ху ли сте нај тра же-
ни јих књи га, сву да у све ту, па и
код нас.

За хва љу ју ћи по ме ну том при-
руч ни ку за сре ћу и по то њој се-
ри ји слич них во ди ча, за јед но са
по след њим – „Тај на пи сма ка лу-
ђе ра ко ји је про дао свој фе ра-
ри”, ка над ски пи сац и пред у зи-
мљи ви би зни смен мо же да нас
се би да при у шти мно го ви ше
од нај ску пљег ауто мо би ла. Ње-
го ве књи ге про да ју се бу квал но
у ми ли он ским ти ра жи ма, што
све до чи ко ли ко о лич ном успе-
ху, то ли ко и о чи та лач ком уку су
овог вре ме на. „Ка лу ђер” је за-
пра во тек упе ча тљив, атрак ти-
ван при мер, али ни ка ко рет кост
или из у зе так.

Огром ну по пу лар ност сво-
је вре ме но је има ла и „Моћ по-
зи тив ног ми шље ња” Нор ма на
Вин сен та Пи ла, па „Пут ко јим се
ре ђе иде” Ско та Пе ка, „Про бу-
ди те ди ва у се би” Ен то ни ја Ро-
бин са, све до ско ра шње „Тај не” 
Аустра ли јан ке Рон де Бирн, да
по ме не мо са мо нај по зна ти је од
по зна тих.

Украт ко, а по глед у књи жар-
ске из ло ге то са мо по твр ђу је, од
„истин ске” ли те ра ту ре при мат
упа дљи во пре у зи ма ју ли те рар ни
про из во ди из обла сти по пу лар-
не пси хо ло ги је и та ко зва не са мо-
по мо ћи, раз ли чи ти по ква ли те ту
или струч но сти ауто ра, али у кру-
го ви ма књи жев них сла до ку са ца
и зна ла ца че сто са ни по да шта ва-
њем ква ли фи ко ва ни као ин стант
шти во за јед но крат ну упо тре бу.
У сва ко днев ној прак си ства ри
ипак из гле да ју дру га чи је не го по-
сма тра не са ака дем ских ви си на.
Не ве ро ват но бр зо рас ту ћи број
књи га че сто са ста вље них као
збир ка ре це па та за бо љи жи вот
(са мо у САД го ди шње се по ја ви
две хи ља де на сло ва са овом те-
ма ти ком) убе дљив је по ка за тељ
људ ске по тре бе за овом вр стом
по мо ћи.

Да та чи ње ни ца не тре ба да се 
иг но ри ше, већ да, на про тив, мо-
же да се ис ко ри сти у прак тич не 
свр хе, схва ти ли су упра во они 
чи ја је про фе си ја ве за на за жи вот 
и по моћ љу ди ма – ле ка ри. За ни-
мљи во ис тра жи ва ње спро ве де-
но у Шкот ској, чи ји су ре зул та ти 
об ја вље ни сре ди ном ја ну а ра, 
от кри ло је да су при руч ни ци из 
са мо по мо ћи не са мо де ло твор ни 

у ле че њу де пре си је, не го да чак 
да ју бо ље ре зул та те од стан дард-
ног трет ма на ле ко ви ма.

Сту ди ја под ру ко вод ством 
про фе со ра Кри сто фе ра Ви ли-
јам са са Уни вер зи те та у Гла зго-
ву об у хва ти ла је 200 па ци је на-
та од ко јих је по ло ви на би ла 
на ан ти де пре си ви ма, а оста ли 
су уме сто про пи са ног ме ди ка-
мен та до би ли струч но при пре-
мље ну бро шу ру са про гра мом 
днев них „до за” са мо те ра пи је и у 

не ко ли ко по себ них се ан си при-
ми ли до дат на упут ства. Че ти ри 
ме се ца ка сни је код ис пи та ни ка 
из гру пе „са мо по ма га ју ћих” де-
пре си ја је би ла знат но сла би је 
из ра же на не го код оних пр вих, 
а на кон го ди ну да на раз ли ка је 
би ла још упа дљи ви ја.

„Зна чај но кли нич ко деј ство 
је не по бит но уста но вље но, ре-
зул та ти су вр ло охра бру ју ћи”, 

ци ти ра Би-Би-Си про фе со ра Ви-
ли јам са. Пре ма ње го вим ре чи-
ма, де пре си ја од у зи ма љу ди ма 
мо ти ва ци ју и оне мо гу ћа ва их 
да по ве ру ју да је про ме на уоп-
ште мо гу ћа.

Сва ко днев ним ра дом на се би, 
пра те ћи штам па не смер ни це из 
при руч ни ка, они по чи њу да се 
по кре ћу и, ко рак по ко рак, по-
ла ко из ла зе из за ча ра ног кру га. 
Ра зу мљи во, не до пу шта сва-
ки об лик де пре си је ову вр сту 

трет ма на ко ји из ла зи из окви ра 
уста ље не прак се. Али у слу ча-
је ви ма где је то мо гу ће, а то је 
код знат ног про цен та па ци је-
на та, пред но сти са мо по мо ћи 
су не сум њи во ве ли ке. За са мог 
па ци јен та по год ност је у то ме 
што му оста вља нај ши ри мо гу-
ћи про стор за те ра пи ју, би ло 
кад, би ло где, он да ка да је ње-
му нај згод ни је, па је са мим тим 
и нај о пу ште ни ји. Исто вре ме но, 
за др жа ву и цео здрав стве ни 
си стем ве ли ка би уште да би ла у 
рас те ре ће њу спе ци ја ли стич ких 
слу жби, јер би ова ква те ра пи-
ја мо гла у це ли ни да иде пре ко 
основ не здрав стве не за шти те.

Већ са да у мно гим здрав стве-
ним уста но ва ма у Ве ли кој Бри-
та ни ји ле ка ри да ју па ци јен ти-
ма аудио ди ско ве са тех ни ка ма 
опу шта ња и зна се је да је у тим 
ор ди на ци ја ма број про пи са-
них ан ти де пре си ва сма њен за 
пе ти ну. Уко ли ко би се цео при-
ступ ле че њу по ме рио у прав цу 
ве ћег ослон ца на са мо по моћ, 
здрав стве ни фонд уште део би 
270 ми ли о на фун ти, а цео јав ни 
сек тор чак 700 ми ли о на, на во де
бри тан ски ме ди ји.

Де пре си ја је ина че нај ра-
спро стра ње ни ји пси хо ло шки 
про блем на све ту. Вр ло че сто 
оп ста је не ди јаг но сти ко ва на и 
не ле че на, ре ме те ћи и оте жа ва-
ју ћи жи вот обо ле лог и ус кра ћу-
ју ћи му мно га за до вољ ства, а да
он ни ње го ва око ли на ни су све-
сни шта му се де ша ва. По га ђа 
и мла де и ста ре, че шће ста ре, 
због уса мље но сти и фи зич ких 
огра ни че ња, али струч ња ци 
на по ми њу да је пот пу но по гре-
шно уве ре ње да је она не из бе-
жни пра ти лац ста ре ња.

„Има ли 18 или 80 го ди на, не
мо ра те да жи ви те са де пре-
си јом”, ис ти че се у јед ном од 
мно го број них ин тер нет во ди ча 
кроз ла ви ринт ове бо ле сти. Ква-
ли тет но ура ђе ни при руч ни ци 
по ма жу да се лу та ње пре кра ти, 
да обо ле ли, уз под сти цај ле ка-
ра, иду ћи обе ле же ним ета па ма 
сам по тра жи и про на ђе из лаз из
мрач ног спле та те ско ба ду ше.

Д. Дра гић

ПО ПУ ЛАР НА ПСИ ХО ЛО ГИ ЈА ДО БИ ЈА ПРИ ЗНА ЊЕ ЗВА НИЧ НЕ МЕ ДИ ЦИ НЕ

Књи ге на ре цепт

Ли те ра ту ра из 

обла сти та ко зва не 

са мо по мо ћи 

по ка зу је се као 

де ло твор на у 

ле че њу де пре си је 

и срод них 

про бле ма, 

па је и ле ка ри 

пре по ру чу ју
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Ин спек то ри су по ку ца ли 
на вра та и, љу ба зно се 
пред ста вив ши, чо ве ка 

ко ји им је отво рио упи та ли:
– Из ви ња ва мо се, го спо ди не 

Апо сто лос, али до шли смо да 
про ве ри мо да ли за и ста има те 
120 го ди на?

Овај ди ја лог је из ми шљен, 
али тре ба ло би да бу де ре а лан 
и мно го пу та ре при зи ран, по-
сле нај но ви јег скан да ла у грч-
ким др жав ним фи нан си ја ма: 
от кри ћа да је ме ђу при ма о ци ма 
др жав них пен зи ја чак 120.000 
„мр твих ду ша”, оних ко ји су не-
дав но или са свим дав но оти шли 
на онај свет, али су то њи хо ве 
по ро ди це „за бо ра ви ле” над ле-
жни ма да при ја ве и про ду жи ле 
да ре дов но при ма ју (и тро ше) 
че ко ве ко је је на ста вио да им 
ша ље пен зиј ски фонд.

По што су на не ки ма од тих че-
ко ва и сво те од по хи ља ду евра, 
при ма о ци ма је би ло ле по, док је 
др жа ва, иона ко оја ђе на бу џет-
ским де фи ци том, сво ју фи скал-
ну ру пу на овај на чин про ду би-
ла за бар 500 ми ли о на евра.

У окол но сти ма кад се већ две 
го ди не у Ати ни, Со лу ну и дру-
гим гра до ви ма про те сту је због 
штед ње и кад стан дард го то во 
свих Гр ка дра ма тич но па да, нај-
но ви ји скан дал је сва ка ко но-
ви удар на имиџ зе мље и но ви 
ми нус ње ној ад ми ни стра ци ји. 
По го то во кад је по ку ша ла да се 
оправ да об ја шње њем да „ни-
су има ли ком пју те ре” ко ји би 
им по ка за ли да пен зи је ша љу 
и 120-го ди шња ци ма, а у јед ном 
слу ча ју је утвр ђе но да би при-
ма лац, да је жив, имао и пу них 
130. Гр ци је су ду го веч ни, али 
овај при мер је по ка зао да ста-
ти сти ка о то ме мо же да бу де и 
ве ли ка под ва ла.

Ка да је пр ви пут обе ло да ње-
но да по сто ји ова вр ста пре ва-
ре, пен зиј ски фонд је по ку шао 
да ума њи ње не ди мен зи је, 
твр де ћи да има са мо не ко ли ко 
хи ља да ова квих слу ча је ва. Не-
за ви сна кон тро ла је ме ђу тим 

у ја ну а ру иза шла са про це ном 
ко ја на во ди мно го дра ма тич ни-
ји број.

У не ким слу ча је ви ма че ко ви 
су сла ти и на адре се пен зи о не-

ра ко ји су би ли по кој ни и по 30 
го ди на, што је би ла бла ма жа и 
за це лу вла ду, као до каз да ни-
је у ста њу да уред но во ди соп-
стве не фи нан си је.

Кад је од оних ко ји су при-
ма ли пен зи је по кој ни ка за тра-
же но да вра те но вац, од го вор 
над ле жни ма је био оче ки ван: 
„Па ре смо по тро ши ли и не ма-
мо ода кле”. Ре сор ни ми ни стар 
је упр кос то ме у пар ла мен ту из-
ја вио да ће „па ре би ти вра ће не”, 
али ни је ре као и ка ко. По све му 
су де ћи, при ме ни ће се не ко од 
ре ше ња ко ја за ову област већ 
по сто је дру где, не ка вр ста елек-
трон ских ре ги ста ра, да „не ма ње 
ком пју те ра” не бу де ви ше из го-
вор ка ко за чи нов нич ку аљ ка-
вост, та ко и за гра ђан ску не са-
ве сност.

Ме ђу ме ра ма ко је су по сле 
овог от кри ћа пред ло же не да би 

се спре чи ле та кве зло у по тре-
бе је сте да се об у ста ве ис пла те
сви ма ко ји у од ре ђе ном ро ку
вла сти ма не под не су до ка зе – да
су жи ви. Но ви ме ха ни зам кон-

тро ле би тре ба ло да про функ-
ци о ни ше већ у мар ту, а пред ви-
ђе но је да пен зиј ски фонд бу де
умре жен са слу жбом ма тич них
књи га, та ко да се ис пла та пен-
зи ја ауто мат ски об у ста вља чим
се род би ни упо ко је ног пен зи о-
не ра из да умр ли ца.

От кри ва њу ове пре ва ре по-
мо гао је и не дав ни по пис пен-
зи о не ра, дру ги от ка ко је 2009.
из би ла грч ка бу џет ска и ду-
жнич ка кри за, што је омо гу ћи ло
да се утвр ди да има и по до ста
не ле гал них при ма ла ца ра зних
пен зиј ских до да та ка. Оче ки ва-
но, по ка за ло се да је би ло ма-
ни пу ла ци ја и са ин ва лид ским
пен зи ја ма ко је су до де љи ва не
и рад но сто по стот но спо соб ни-
ма, па су ме ђу „пен зи о не ри ма” 
от кри ве ни и не ки так си сти и во-
за чи те шких ка ми о на.

Све ово је, ра зу мљи во, по но-

во раз гне ви ло Нем це ко ји да ју
нај ви ше нов ца за спа са ва ње
Грч ке од фи нан сиј ског ко лап-
са, и ко ји су од са мог по чет ка
гла сно гун ђа ли што мо ра ју да „у

пен зи ју иду са 67 го ди на жи во та
ка ко би Гр ци мо гли да се пен зи-
о ни шу са 55”.

Грч ка „сре ћа” у соп стве ној не-
сре ћи је на не ки на чин и то што
су пре ста ли да бу ду је ди ни фи-
скал ни „ло ши мом ци” у Европ-
ској уни ји: у то ме су им се при-
дру жи ли Шпан ци, Ита ли ја ни и
Пор ту гал ци.

Сем то га, ни опи са не под ва ле
са пен зи ја ма ни су њи хов изум.
Пре не ко ли ко го ди на свет је у
том по гле ду не при јат но из не на-
дио Ја пан, где је ма ни фе сто ва на
слич на пен зи о нер ска „ду го веч-
ност”, по стиг ну та та ко што ро ђа-
ци ни су при ја вљи ва ли да су им
се дра ги пен зи о не ри упо ко ји-
ли, већ су на ста ви ли да при ма ју
њи хо ве пен зи је. У јед ном слу ча-
ју у На га са ки ју је дан пен зи о нер
је „до жи вео” чак 200 го ди на!

М. Бе кин

ВЕ ЛИ КА ПРЕ ВА РА СА ПЕН ЗИ ЈА МА У ГРЧ КОЈ

Но ви удар на имиџ зе мље
От кри ве но да је чак 120.000 по ро ди ца „за бо ра ви ло” да др жа ви при ја ви да су им ро ђа ци пре ми ну ли
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хроника

За јед нич ким ула га њи ма Удру-
же ња пен зи о не ра у Бо љев цу, РФ
ПИО и оп шти не Бо ље вац, по след-
њих да на про шле го ди не за вр ше-
на је адап та ци ја Клу ба пен зи о не-
ра у Бо љев цу, где су ство ре ни бо-
љи усло ви за бо ра вак и дру же ње
нај ста ри јих ли ца, као и за рад ме-
ди цин ских рад ни ка, ко ји јед ном
не дељ но оба вља ју оп ште ле кар-
ске пре гле де пен зи о не ра.

То ком 2012. го ди не ово оп-
штин ско удру же ње сво јим чла-
но ви ма је да ло крат ко роч не
по зај ми це у укуп ној вред но сти
од ми ли он ди на ра, на ба ви ли су
на од ло же но пла ћа ње 19 то на
ме са и дру гих на мир ни ца, а 18
пен зи о не ра је ко ри сти ло бањ-
ско ле че ње о тро шку ПИО.

Про шле го ди не су отво ре не 
и но ве пен зи о нер ске про сто-
ри је са апо те ком у нај ве ћем се-
лу Под гор цу где жи ви око 400 
пен зи о не ра, а ове го ди не би ће 

ре но ви ра не и про сто ри је у дру-
гим се ли ма.

И на кул тур ном пла ну бо ље-
вач ки пен зи о не ри су има ли го-
ди ну пу ну успе ха. Нај ви ше успе-

ха су има ли чла но ви фол клор не
сек ци је, чи јим ра дом ру ко во де 
пен зи о ни са на учи те љи ца Ра-
да Ми лој ко вић и бив ша ко но-
ба ри ца Иван ка Пра шта ло. На 
смо три пен зи о не ра окру га Бор 
и За је чар, одр жа ној у Не го ти ну, 
Бо љев ча ни су у кул тур но-умет-
нич ком ства ра ла штву за у зе ли 
дру го ме сто, а Ра да Ми лој ко вић 
је по бе ди ла у ре ци то ва њу.

– Го ди на за на ма би ла је јед-
на од нај бе ри ћет ни јих за љу де
у „тре ћем до бу” из овог кра ја,
та ко да су се мно ги од њих го-
то во пре по ро ди ли, па пред ња-
че у свим ак тив но сти ма– ка же
Звон ко Мар ја но вић, пред сед ник
Удру же ња пен зи о не ра у гра ди ћу
под Рт њем. Р. Ми ла ди но вић

Кра јем про шле го ди не, тач ни је 23. де-
цем бра, у клу бу Вој ске Ср би је у Ни шу
све ча но је обе ле же на де се то го ди-КК

шњи ца по сто ја ња, ра да и афир ма ци је удру-
же ња „Вар дар”.

Све ча но сти је, по ред број них чла но ва удру-
же ња „Вар дар”, при су ство ва ло и три де се так
пред став ни ка свих удру же ња ма ке дон ске на-
ци о нал не ма њи не у Ре пу бли ци Ср би ји.

На ску пу су би ли и чла но ви На ци о нал ног

са ве та ма ке дон ске на ци о нал не за јед ни це у
Ре пу бли ци Ср би ји из Пан че ва, ме ђу ко ји ма
и Бор че Ве лич ков ски пре сед ник На ци о нал-
ног са ве та.

– Тра ја ло би ду го да на бра ја мо све што
смо по сти гли за ми ну лих де сет го ди на ра-
да Удру же ња на афир ма ци ји ма ке дон ске
на ци је, а по себ но кул ту ре, је зи ка, оби ча ја и
исто ри је. Ра ди ће мо и мно го ви ше, а по моћ
за то има мо и од на ших при ја те ља из Ни ша – ка зао је на све ча ној сед ни ци пред сед ник

Удру же ња „Вар дар” Бла го ја Или јев ски.
На кра ју све ча ног де ла сед ни це по де ље на

су при зна ња – за хвал ни це и по хва ле нај бо-
љим по је дин ци ма и удру же њи ма. За хвал ни це
су до би ли Пе це Ри стев ски, пред сед ник удру-
же ња „Го це Дел чев” из Вра ња, пред сед ник
удру же ња „Илин ден” из Ле сков ца, Звон ко Пет-
ко ски, пред сед ник удру же ња „Вар дар” из Ја бу-
ке, као и пред сед ни ци свих ни шких оп шти на,
те Ра дио Вра ње, Ра дио Пан че во и мно ги дру ги.
Ме ђу по хва ље ни ма се на шао и Јо сиф Ефре-
мов, ис пред удру же ња гра ђа на ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не „Бе ли му гри” из Пи ро та.

При зна ња по хва ље ни ма уру чио је Бор че
Ве лич ков ски, пред сед ник На ци о нал ног са ве-
та ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не у Ср би ји.

На кра ју све ча но сти, ко ја је тра ја ла до ка-
сно по под не, за о ри ла се ма ке дон ска пе сма
и за и гра ло ма ке дон ско ко ло, али и „ча чак”,
„мо ра вац”... С.  Па на ки јев ски

СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖЕ НА ДЕ СЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЦА УДРУ ЖЕ ЊА „ВАР ДАР” У НИ ШУ

Афир ма ци ја 
ма ке дон ске кул ту ре

У клу бу пен зи о не ра ре но ви ра на са ла за дру же ње пен зи о не ра

ПРО ШЛА ГО ДИ НА БИ ЛА „БЕ РИ ЋЕТ НА” ЗА БО ЉЕ ВАЧ КЕ ВЕ ТЕ РА НЕ

Бољи услови за најстарије
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Драм ска сек ци ја КУД „Иси дор 
Ба јић”, ко ја бро ји де се так ак тив-
них чла но ва и де лу је при Удру-
же њу пен зи о не ра гра да Но вог 
Са да, одр жа ла је ових да на две 
за па же не, бес плат не по зо ри-
шне пред ста ве за су гра ђа не. 
Ова сек ци ја глу ма ца ама те ра у 
тре ћем до бу, иако по сто ји тек 
не што ви ше од го ди ну да на, већ 
је на сту па ла са ма њим пред ста-
ва ма у клу бо ви ма пен зи о не ра 
у Но вом Са ду, а од не дав но и у 
дру гим гра до ви ма Вој во ди не и 
Ср би је.

Пре из ве сног вре ме на ан га-
жо ва ли су по зна тог ре ди те ља 
Но во са ђа ни на Во ју Сол да то ви-
ћа, ко ји је адап ти рао текст Ду-
шка Ра до ви ћа „Жен ски раз го во-
ри”, и за њих ре жи рао пред ста-
ву под на зи вом „Ду шко Ра до вић 
по но во ме ђу на ма”.

Осим у Но вом Са ду, пред ста-
ва је при ка за на у Су бо ти ци, Бе-
че ју, Срп ској Цр њи, Ки кин ди, 
Ко ва чи ци, Ру ми, Жа бљу и Ба њи 
Ко ви ља чи.

– Мо ји при ја те љи пен зи о не-
ри из драм ске сек ци је по зва ли 
су ме да им по мог нем у ра ду. 
На кон што сам „сни мио” усло ве 
у ко ји ма ра де, од лу чио сам се 
за Ра до ви ћев текст – об ја снио 
је Сол да то вић, уз ко мен тар да 
је са да си гу ран да ови глум ци 
за хва љу ју ћи свом ен ту зи ја зму 

мо гу на сту па ти и у мно го зах-
тев ни јим драм ским ко ма ди ма.

На кон пре ми је ре у По зо ри-
шту мла дих у Но вом Са ду, пред-
ста ва „Ду шко Ра до вић по но во
ме ђу на ма” не дав но је одр жа на
и у Срп ском на род ном по зо ри-
шту. Глум ци Мир ја на Крај нов,
Љи ља на Гру јић, Ан ђе ли ја Жи-

жић, Не да Вр хо вац Ли си чин,
Ол ги ца Ан тов, Зо ри ца Ан до-
нов, Ра ди сав Че кр џин и Ми лан
Ду дић при ка за ли су за вид но
уме ће пред ста вља ју ћи ти пич не
му шко-жен ске од но се, обо је не
вр ца вим ху мо ром Ду шка Ра-
до ви ћа. Оду ше вље на пу бли ка
је бур ним сме хом и апла у зи ма
по здра вља ла му дре и ду хо ви те
Ра до ви ће ве опа ске и ди ја ло ге.

– Раз ми шља ла сам о то ме за што
то ли ко ужи ва мо у глу ми из пред-
ста ве у пред ста ву, и схва ти ла сам
да је то чи сти ен ту зи ја зам – ис та-
кла је Не да Вр хо вац Ли си чин, под-
се тив ши да су чла но ви драм ске
сек ци је исто вре ме но и чла но ви
хо ра КУД „Иси дор Ба јић”.

Ре а ли за ци ју ове пред ста ве
по мо гли су По кра јин ски се кре-
та ри јат за кул ту ру и ин фор ми-
са ње, Упра ва за кул ту ру гра да
Но вог Са да, По зо ри ште мла дих
Но ви Сад, СНП Но ви Сад, Из да-
вач ка ку ћа „Про ме теј” и Удру-
же ње пен зи о не ра гра да Но вог
Са да. Д. Ко раћ

Ми ли сав и Дра гој ла Ђо кић из 
Љу бо ви је вен ча ли су се 25. но-
вем бра 1962. го ди не и од та да 
де ле и до бро и зло. Они су ве-
ро ват но нај ста ри ји брач ни пар 
у љу бо виј ској оп шти ни.

– Дра гој лу сам упо знао на 
се о ском пре лу у се лу Ду бо ко. 
Од мах ми је за па ла за око и по-
сле не ко ли ко са ста на ка ре ши ли 
смо да се узме мо. Ње ни ро ди-
те љи су се сло жи ли ре кав ши да 
је, ако смо се за љу би ли јед но у 
дру го, нај бо ље да се вен ча мо – 
ка же Ми ли сав и са осме хом до-
да је да ни су по гре ши ли, и да је 
то би ла ње го ва нај бо ља од лу ка.

Вен ча ли су се у цр кви Све тог 
пре о бра же ња Го спод њег у Љу-
бо ви ји и убр зо до би ли два си на, 
Ми ла на и Зо ра на.

– Ни је нам био лак жи вот док 
де ца ни су по од ра сла да по мог ну. 
До че ка ли смо и пе то ро уну ча ди: 
Ми ли цу, Да ни цу, Ни ко лу, Алек сан-
дра и Ми ли са ва. Син Ми лан жи ви 
у вла сти тој ку ћи, а Зо ран је са на-
ма. Ми ли сав је био ве о ма до бар 
зи дар и ба вио се тим по слом све 
док ни је оти шао у пен зи ју, а са да 
је пред сед ник Удру же ња пен зи о-
не ра у Љу бо ви ји. Уз то је и ду го-
го ди шњи ло вац. Ја сам се ба ви ла 
ку ћом и по ди за њем де це, али и 
зе мљо рад њом, сто чар ством и га-
је њем жи ви не. Ра дим то и са да. 
Има мо и пче ли њак са ви ше од 
200 ко шни ца, а ка да су вре мен ски 
усло ви до бри, бу де ви ше од шест 
то на ме да – ка же Дра гој ла.

На гла ша ва и да су се увек 
слу ша ли и до го ва ра ли, ма да је, 

ве ли, Ми ли са вље ва ипак би ла
по след ња.

– У бра ку је по треб но да се дво-
је раз у ме ју, опра шта ју јед но дру-
гом, а има и она „Слу шај мла ђе
да не бу де сва ђе”. Ми ли сав ми је
не дав но ре као да би би ло до бро
да обе ле жи мо и 60. го ди шњи цу
бра ка и при ре ди мо го збу за фа-
ми ли ју, ком ши је и при ја те ље. На
про сла ви на ше „злат не свад бе” 
пре не ко ли ко да на у клу бу пен-
зи о не ра у Љу бо ви ји би ло је ви-
ше од 130 зва ни ца. Сла вље је уз
свир ку, игру и пе сму тра ја ло до
зо ре – уз бу ђе но при ча Дра гој ла.

Ми ли сав и Дра гој ла су до бри
до ма ћи ни. Сва ког ко им на вра-
ти у ку ћу ле по при ме, по ча сте и
уго сте, а ка да је не ком по треб на
по моћ, они су ме ђу пр ви ма.

Са мо да здра вље по слу жи, за
оста ло ће мо ла ко, ре ко ше на кра ју
њих дво је ко ји ви ше од по ла ве ка
де ле тр пе зу и по сте љу, сре ћу и ту-
гу. Углас по твр ди ше да би по но во,
кад би се вра ти ли у 1962. го ди ну и
мо гли да би ра ју, иза бра ли исто.

– Брак ни је ко лач да има ре-
цепт, он мо ра да се не гу је и чу-
ва, а љу ди да се по шту ју – по ру-
чи ла је на кра ју Дра гој ла.

М. Ма ли шић

ЉУ БО ВИЈ СКА ЗЛАТ НА СВАД БА

Не мо же се жи ве ти по ре цеп ту

ДРАМ СКА СЕК ЦИ ЈА КУД „ИСИ ДОР БА ЈИЋ” У СРП СКОМ НА РОД НОМ ПО ЗО РИ ШТУ

Пен зи о не ри на да ска ма 
ко је жи вот зна че

МиММ  ллллллллииииииии исассасаав в вв ввв
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пензионерски кутак

КНИЋ

Но во го ди шње дру же ње
Уочи до че ка Срп ске но ве го ди не, КУД „Сте ван Кни ћа нин” 

ор га ни зо вао је тра ди ци о нал ни но во го ди шњи кон церт у До-
му кул ту ре у Кни ћу, на ко ме су, уз до ма ћи на, на сту пи ла и го-
сту ју ћа кул тур но-умет нич ка дру штва.

Но во го ди шњи на ступ фол клор них ан сам ба ла по др жа ла
је и Скуп шти на оп шти не Кнић, а циљ ова квог дру же ња је
очу ва ње кул тур не ба шти не не са мо Шу ма ди је, већ и дру гих
кра је ва Ср би је.

Кул тур но-умет нич ко дру штво „Сте ван Кни ћа нин” по сто ји
од 1996. го ди не, а број ној пу бли ци пред ста ви ле су се све фол-
клор не сек ци је дру штва. М. С.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Огрев, из ле ти, па ке ти
Ру ко вод ство оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де-

рев ске Па лан ке, по ред ре дов них ак тив но сти, прошле године
је за сво је чла но ве ра ди ло на на бав ци огре ва, па ке та са
основ ним жи вот ним на мир ни ца ма, на ор га ни зо ва њу из ле та,
екс кур зи ја итд.

– За на ше чла но ве обез бе ди ли смо и ис по ру чи ли 733 куб на
ме тра др ва и 2.550 то на раз ли чи тог угља, ко је су от пла ћи ва-
ли у ви ше ме сеч них ра та. У ви ше на вра та смо ор га ни зо ва ли
дру же ња, за ба ве, до че ки ва ли смо пен зи о не ре из дру гих гра-
до ва и од ла зи ли им у го сте. По ред то га, има ли смо 14 из ле-
та и екс кур зи ја и об и шли смо Кру ше вац, Бе о град, Ја го ди ну...

Ве о ма успе шно
смо ор га ни зо ва ли
и про сла ву 65. ро-
ђен да на оп штин-
ске пен зи о нер ске
ор га ни за ци је – ка-
же Ви то мир Ви та
Ацић, се кре тар
па ла нач ких пен зи-
о не ра, и до да је да
то ком 2012. ни су
би ли за бо ра вље ни
ни ста ри, бо ле сни
и со ци јал но угро-
же ни чла но ви, ко-
ји ма је по де ље но
100 ху ма ни тар них
па ке та.

По ред то га, у
про сто ри ја ма оп-

штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра ре дов но се ор га ни зу је ме-
ре ње крв ног при ти ска и ни воа ше ће ра у кр ви, а чла но ви мо-
гу да ко ри сте и услу ге бер бе ри на по при сту пач ним це на ма.

Ина че, па ла нач ки пен зи о не ри су за јед но ис пра ти ли ста ру
и до че ка ли Но ву го ди ну, а до ма ћин про сла ве био је Ме сни
од бор пен зи о не ра „Ко ло ни ја“. Сл. К.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Оде ћа за За вод
„Ма ле пче ли це”

Град ско удру же ње пен зи о не ра Кра гу је вац ор га ни зо ва ло је
ху ма ни тар ну ак ци ју при ку пља ња зим ске оде ће и обу ће за ко-
ри сни ке За во да за збри ња ва ње од ра слих „Ма ле пче ли це”.

Са мо не де љу да на је кра гу је вач ким пен зи о не ри ма би ло
по треб но да при ку пе ве ли ку ко ли чи ну зим ске оде ће и обу-
ће ко ја ће у хлад ним да ни ма до бро до ћи шти ће ни ци ма овог
за во да.

Чла но ви овог удру же ња су и то ком прет ход них го ди на са-
ра ђи ва ли са За во дом „Ма ле пче ли це”, по се ћи ва ли шти ће ни ке
те уста но ве и по ма га ли им на раз не на чи не.

Ка ко ка жу у Град ском удру же њу пен зи о не ра Кра гу је вац,
ху ма ни тар не ак ци је и по моћ ста рим и угро же ним ка те го ри-
ја ма ста нов ни штва би ће при о ри тет не ак тив но сти и у 2013.
го ди ни. М. С.

ВиВиВиВи т ттто о оомимир р АцАцићић

ГРОЦ КА

Не за бо рав не про сла ве
И та ко, као пе сак кроз пр сте, про ђо ше но во го ди шњи и бо-

жић ни пра зни ци. Али, има то га још. По сле зва нич не но во го-
ди шње про сла ве, чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли-
да ра да Гроц ка до че ка ли су у ре сто ра ну „Трој ка” Но ву го ди ну 
и по ју ли јан ском ка лен да ру.

Про сла ви Срп ске но ве го ди не при су ство ва ло је око ше-
зде сет пен зи о не ра са под руч ја Гроц ке, а сла вље је про те кло 
у ле пој ат мос фе ри, уз све ча ну ве че ру, пе сму и игру, ка же за 
„Глас оси гу ра ни ка” Рад ми ла Ми ло ше вић, пред сед ни ца овог 
удру же ња. Р. М.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2013. 23

БА ЊА КО ВИ ЉА ЧА

Са го сти ма до зо ре
Удру же ње пен зи о не ра Ба ње Ко ви ља че ве се ло је до че ка ло

обе но ве го ди не. Сла ви ло се у Ба њи Ко ви ља чи и у Ло зни ци.
На дочеку Нове године број го сти ју је био „по за ма шан” – пре-
ко 400, а би ло их је са свих стра на: из Би је љи не, Угље ви ка,
Бо га ти ћа, Шап ца, Круп ња, Кра ље ва и дру гих ме ста.

Уз до бро је ло, пи ће и из вр сну му зи ку сла ви ло се до ју тар-
њих са ти, а ат мос фе ру је по ди гао до уси ја ња по зна ти би је-
љин ски оркестар са ви о ли ни стом. Ви ше не го за до вољ ни, уз
ре чи хва ле и ме ђу соб не че стит ке, го сти су Ба њу Ко ви ља чу
на пу сти ли тек пред зо ру. М. П.

СВР ЉИГ

Фор ми ра на 
фол клор на сек ци ја

То пли ца Ђор ђе вић, ак ту-
ел ни се кре тар Удру же ња 
пен зи о не ра оп шти не Свр-
љиг и пр ви опе ра ти вац у 
ор га ни за ци ји мно гих ма ни-
фе ста ци ја, на по чет ку ове 
го ди не на гла ша ва да је вре-
ме за кул ту ру и про фе си о-
на ли зам у њој. У Свр љи гу се 
одр жа ва ју мно ге кул тур не 
ма ни фе ста ци је и сва ка ко 
има ме ста и за та лен то ва не 
пен зи о не ре.

– Не дав но смо на Из вр-
шном од бо ру фор ми ра ли 
фол клор ну сек ци ју. Ко ре о-
граф ће би ти Ду шан Жи ва но вић, ко ји је од ско ро и наш члан.
За по че так смо оста ви ли вре ме на да се за ин те ре со ва ни при-
ја ве и да поч не мо са при пре ма ма. На ши пен зи о не ри во ле
тра ди ци о нал не игре свр љи шког кра ја и с во љом ће на ста ви-
ти да игра ју – ре као је То пли ца Ђор ђе вић.

Под се ти мо, Ђор ђе вић је де цем бра про шле го ди не са са рад-
ни ци ма успе шно ор га ни зо вао ма ни фе ста ци ју „И пен зи о не ри
има ју та ле нат”, и већ при пре ма ве че му зи ке и по е зи је. С. Ђ.

То пли ца 

Ђор ђе вић

КЊА ЖЕ ВАЦ

Про сла ва Пра во слав не 
но ве го ди не

Кња же вач ки пен зи о не ри тра ди ци о нал но до че ку ју Пра во-
слав ну но ву го ди ну у свом клу бу. Та ко је би ло и ове го ди не, 
ка же Бе ба Ми лић, пред сед ни ца КУД „Сун ча на је сен”. Око 70 
пен зи о не ра је, уз од лич ну му зи ку, пе сму, игру и до бру тр пе зу, 
до че ка ло и ову но ву го ди ну. До бро здра вље и сре ћу нај пре 

су им по же ле ле пред сед ни ца клу ба, Бор ка Ву лић, и пред сед-
ни ца Сек ци је же на и КУД, Бе ба Ми лић.

Уз по љуп це и че стит ке чу ла се и же ља да пен зи је бу ду ма ло 
ве ће у 2013. Сла ви ло се и ве се ли ло до ју тра, а у до бром рас-
по ло же њу и дру же њу за бо ра ви ле су се бо ле сти и го ди не и 
све је оди са ло оп ти ми змом, уз по ру ку „Иде мо да ље”. Д. Ђ.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Сла ви ли код при ја те ља
Пра во слав ну но ву го ди ну део пен зи о не ра из Кур шу мли је про-

сла вио је код при ја те ља у Кру шев цу. То је тра ди ци ја две ме сне 
ор га ни за ци је ко је но се име на род ног хе ро ја Ми ло ја За ки ћа.

Ме сни од бор „Ми ло је За кић” из Кур шу мли је дав но је ус по-
ста вио при ја тељ ске и брат ске од но се са исто и ме ним од бо-
ром у Кру шев цу. Сва ке го ди не одр жа ва ју се њи хо ви су сре ти, 
и то за од ре ђе не пра зни ке.

– Са на шим до ма ћи ни ма до че ка ли смо Срп ску но ву го ди-
ну у Кру шев цу. Би ло је ле по и за бав но. Са да је на нас ред да 
до че ка мо Кру ше вља не и бу де мо им до бри до ма ћи ни – ка же 
Вла ди мир Ја ко вље вић, пред сед ник ор га ни за ци је пен зи о не-
ра из Кур шу мли је. Ж. Д.
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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

Оба ве зно оси гу ра ње 
за двор ки ње и ку ће па зи тељ ке

Оси гу ра ње двор ки ња (кућ них по моћ ни ца), за да ва ло је код пи та ња оси гу ра ња осет не те шко ће.
Не до вољ на за ра да гла ве по ро ди це го ни же ну или од ра слог жен ског чла на по ро ди це, да по ред сво га
кућ ног ра да по тра жи спо ред ну слу жбу по ма га њем у ту ђим ку ћан стви ма кроз из ве сно вре ме да на.
Ова ли ца нео спор но да ју сво ју рад ну сна гу под на јам, услед че га су оба ве зна на оси гу ра ње. Али с дру-
ге стра не тај рад че сто се не оба вља ре дов но ни кроз ду же вре ме да на, та ко да је двор ба та квим
ли ци ма са мо спо ред но за ни ма ње. Ре ше њем ми ни стра со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља од
1. апри ла 1930. го ди не ово пи та ње је ре ше но та ко да су уда те двор ки ње ели ми ни ра не из оси гу ра-
ња, а не у да те оба ве зне уко ли ко им за ра да над ма шу је 200 ди на ра ме сеч но. Ово ре ше ње је ко ри го-
ва но 26. ја ну а ра 1932. та ко да су и уда те двор ки ње оба ве зне на оси гу ра ње ако им је двор ба глав но
за ни ма ње, ако им му же ви не при вре ђу ју и за вре ме док не при вре ђу ју, и ако им за ра да не над ма шу је
200 ди на ра. За тим је 24. ја ну а ра 1934. го ди не до не сен за кљу чак по ко ме су све двор ки ње оба ве зне на
оси гу ра ње, би ло да су уда те или не, ако им ме сеч ни при хо ди пре ма шу ју 200 ди на ра. Овај за кљу чак је
на сна зи, а са двор ки ња ма су из јед на че не и ку ће па зи тељ ке.

(Пет на ест го ди на сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка од 1922. до 1937, За греб, 1938)

Са мо стал на упла та до при но са
Члан 15 За ко на о ПИО омо гу ћа ва са мо стал но укљу чи ва ње у оба ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско оси-

гу ра ње, а то пра во има ју сва ли ца ко ја су ван оси гу ра ња (не за по сле ни, сту ден ти, до ма ћи це, ђа ци и
дру ги), ако има ју ви ше од 15 го ди на и пре би ва ли ште у Ср би ји. Нај ни жа осно ви ца, од 13 по ну ђе них,
из но си 35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де у прет ход ном тро ме сеч ју, а нај ви ша пет та квих про се ка.
Сто па до при но са за ПИО је 22 по сто. Осно ви це се ускла ђу ју сва ка три ме се ца, пре ма кре та њу за ра да.
До при нос се упла ћу је до 15. у ме се цу, за прет ход ни ме сец. 

Упла та до при но са по чла ну 15 не под ра зу ме ва здрав стве но оси гу ра ње. Свој ство оси гу ра ни ка сти че се да-
ном под но ше ња зах те ва, а нај ра ни је 30 да на пре под но ше ња зах те ва. Под но ше ње зах те ва за сти ца ње пра ва
на ста ро сну или ин ва лид ску пен зи ју ујед но је и зах тев за пре ста нак свој ства оси гу ра ни ка по чла ну 15. Ко ри-
сни ци пра ва на на кна ду и стаж код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње не мо гу се укљу чи ти у оба ве зно
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње по чла ну 15. Ли ца ко ја ни су би ла оба ве зно оси гу ра на у не ком ра ни јем
пе ри о ду не мо гу по чла ну 15 из вр ши ти упла ту до при но са за ПИО за тај пе ри од. Ко ри сни ци пен зи је не мо гу
се укљу чи ти у оба ве зно оси гу ра ње по чла ну 15. Оси гу ра ње по чла ну 15 ауто мат ски пре ста је ако се ра ди по
уго во ру о де лу или дру гом уго во ру ко јим се при ма ју уго во ре не на кна де. Уко ли ко се то де си, мо же се под не ти
зах тев за по вра ћај до при но са ко ји сте са ми упла ти ли. За по нов но укљу чи ва ње у оси гу ра ње по чла ну 15 мо ра
се под не ти но ви зах тев. Ис пла ти се укљу че ње у оба ве зно оси гу ра ње и са мо стал но пла ћа ње до при но са, ако
се ти ме пре до би ја пен зи ја не го ако се че ка ис пу ње ње ста ро сних усло ва. Ј. О.

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Жи то ра-
ђа уче ство ва ло је у спон зо ри са њу штам па ња
књи ге „Раз глед ни ца оп шти не Жи то ра ђа”, ауто-
ра Ми ро љу ба – Ми ће Ву ли ћа из овог ме ста.

Књи га је фо то мо но гра фи ја оп шти не Жи то-
ра ђа са око 300 стра ни ца и ви ше од 400 фо-
то гра фи ја. Са др жи 60 по гла вља и основ не
еле мен те ва жне за раз у ме ва ње и упо зна ва ње
ка рак те ри сти ка це ле те ри то ри је оп шти не са
30 на се ље них ме ста ко ја јој при па да ју.

По ред то га, Удру же ње пен зи о не ра по ма же
и на дру ги на чин сво је чла но ве. Та ко је про-
шле го ди не на вре ме обез бе ђе но око хи ља ду
и по то на угља раз ли чи тог ква ли те та, а пла ћа-
ње је омо гу ће но у ви ше ме сеч них ра та.

За 2013. је пла ни ран бо гат кул тур но-за бав ни про грам ко ји је, по ре чи ма пред сед ни ка оп штин ског
удру же ња, Жив ка Ни ко ли ћа, кре нуо са ре а ли за ци јом већ од са мог по чет ка го ди не.

Ми ро љу ба  Ву ли ћ, Житорађа

Пен зи о не ри Житорађе 
спон зо ри шу штам па ње књи ге
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Висина по ро дич не пен зи је

?
С. Но ва ко вић, Ша бац: Део рад ног ста жа (до 1992. го ди не) 

оства ри ла сам у БиХ и то ми је упи са но у рад ну књи жи цу 

из да ту у БиХ. Оста так рад ног ста жа се во ди у Ре пу бли ци 

Ср би ји и упи си ван је у рад ну књи жи цу из да ту у Ср би ји. Ко ји је 

по сту пак за об је ди ња ва ње укуп ног ста жа и у ко јој слу жби то 

мо гу да за вр шим?

?
Та ња В., Ко це ље ва: Ако и мај ка и де те има ју пра во на по ро-

дич ну пен зи ју, зна чи ис пу ња ва ју усло ве – мај ка има 51 го ди-

ну, а де те је на шко ло ва њу, ко ли ка је њи хо ва пен зи ја и да ли

оба чла на при ма ју пен зи ју по 70% или се то дру га чи је од ре ђу је?

Об је ди ња ва ње рад ног ста жа

Од го вор: По ро дич на пен зи ја 
се увек од ре ђу је од по кој ни ко-
ве пен зи је ко ја би му при па да ла 
у мо мен ту смр ти. Ако је по кој-
ник био ко ри сник пен зи је, то 
је већ по знат по да так, ме ђу тим, 
ако је био оси гу ра ник, по треб-
но је прет ход но утвр ди ти ста-
ро сну или ин ва лид ску пен зи ју 
по кој ни ка у мо мен ту смр ти, па 
тек он да од ре ди ти из нос по ро-
дич не пен зи је. По ро дич на пен-
зи ја не мо же ни ка ко би ти ве ћа 
од по кој ни ко ве пен зи је, па са-
мим тим ни је мо гу ће за два чла-
на по ро ди це од ре ди ти два пу та 
по 70 од сто по кој ни ко ве пен зи-
је. Ви си на по ро дич не пен зи је 
увек за ви си од бро ја чла но ва 

по ро ди це ко ји оства ру ју пра во.
За јед ног чла на по ро ди це она
из но си 70 од сто од по кој ни ко ве
пен зи је, за два чла на, као што
је слу чај и код Вас, по ро дич на
пен зи ја се од ре ђу је у ви си ни 80
по сто по кој ни ко ве пен зи је, за
три чла на 90 од сто и за че ти ри
и ви ше чла но ва 100 од сто по-
кој ни ко ве пен зи је. По ро дич на
пен зи ја се од ре ђу је као јед на
пен зи ја углав ном ка да је ко ри-
сти ви ше чла но ва по ро ди це,
али на зах тев ко ри сни ка мо же
се пре тво ри ти и у де љи ву пен-
зи ју та ко што се уку пан из нос
пен зи је де ли на јед на ке де ло ве,
за ви сно од бро ја ко ри сни ка по-
ро дич не пен зи је.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Од го вор: Не ма мо гућ но сти, а 
ни по тре бе за об је ди ња ва њем 
рад ног ста жа на вр ше ног у БиХ 
са рад ним ста жом на вр ше ним у 
Ср би ји. Ви по се ду је те са свим ис-
прав но две рад не књи жи це, са 
ста жом на вр ше ним у две др жа ве. 
Стаж је мо гао би ти об је ди њен у 
јед ну рад ну књи жи цу, са мо у пе-
ри о ду док су ове две ре пу бли ке 
би ле у са ста ву бив ше СФРЈ. Ваш 
уку пан рад ни стаж ће се по сма-
тра ти об је ди ње но тек при ли ком 
Ва шег оства ри ва ња пра ва из 

пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу-
ра ња, јер по сто ји спо ра зум о со-
ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу ове 
две др жа ве. До та да пре по ру чу-
је мо да тра жи те по твр ђи ва ње 
ста жа на вр ше ног у БиХ, а пре ма 
рад ној књи жи ци у ко јој је упи сан. 
Ово ће Вам ко ри сти ти при ли ком 
оства ри ва ња пра ва из ПИО, јер 
ће са та ко знат но скра ти ти по сту-
пак за оства ри ва ње пра ва. Овај 
зах тев се под но си пре ко Фи ли-
ја ле ПИО над ле жне пре ма ме сту 
где жи ви те и ра ди те.

?
Б. Па вић, Но ви Слан ка мен: Имам не ко ли ко не до у ми ца у

ве зи са од ла ском у пен зи ју. У ав гу сту ћу на пу ни ти 35 го ди-

на ста жа, од то га 18 го ди на, 3 ме се ца и 15 да на у Хр ват ској,

а оста так – 16 го ди на, 8 ме се ци и 15 да на, у Ср би ји. Имам 57 го-

ди на и за мо ли ла бих вас да ми од го во ри те ка да сти чем пра во

на од ла зак у ста ро сну пен зи ју. 

?
Ж. Ко стадиновић, Ча чак: Имам 52 го ди не (тач ни је, 28. мар-

та 2013. го ди не пу ним 53 го ди не) и 27 го ди на рад ног ста жа.

Сав стаж се во ди као бе не фи ци ра ни рад ни стаж – на јед ну

го ди ну два ме се ца бе не фи ци је. Ин те ре су је ме да ли имам пра-

во да одем у пен зи ју по но вим усло ви ма од ове го ди не?

Пра во на ста ро сну пен зи ју

Сни же ње ста ро сне гра ни це Од го вор: Ако у ав гу сту пу ни-
те 35 го ди на ста жа оси гу ра ња, то
зна чи да ће те у де цем бру има ти
35 го ди на и че ти ри ме се ца ста-
жа оси гу ра ња, те та да мо же те и
под не ти зах тев за оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју. Ов де
тре ба на гла си ти да у Ср би ји мо-
же те оства ри ти сра змер ни део
ста ро сне пен зи је по осно ву ста-
жа у Ре пу бли ци Ср би ји, док у Хр-
ват ској мо же те оства ри ти пра во
на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју,
или са че ка ти го ди не жи во та за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју, што би зна чи ло да за са-

да ко ри сти те са мо део пен зи је
из Ср би је. Го ди на жи во та има те
до вољ но за оства ри ва ње пен-
зи је у Ср би ји и за оства ри ва ње
пре вре ме не пен зи је у Хр ват ској.
Ума ње ње на име ра ни јег од ла ска
у пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју у
Хр ват ској из но си у 2013. го ди ни
0,19 од сто ме сеч но до по треб-
них 60 го ди на и де вет ме се ци за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју у овој го ди ни. При ли ком
под но ше ња зах те ва оба ве зно на-
гла си те да ли же ли те оства ри ва-
ње пра ва на пре вре ме ну ста ро-
сну пен зи ју у Хр ват ској.

Од го вор: Мо гућ но сти ко је 
про пи су је чл. 20 За ко на о ПИО 
за од ла зак у пен зи ју ка да оси-
гу ра ни ци ра де на по сло ви ма на 
ко ји ма се стаж ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем, тре ба да омо гу ће 
њи хов ра ни ји од ла зак пре све га 
у ста ро сну пен зи ју, с тим да са 

та ко зва ним сни же њем ста ро-
сне гра ни це, оси гу ра ник тре ба 
да ис пу ни усло ве за ста ро сну 
пен зи ју по чла ну 19, став 1 истог 
за ко на. Чи ње ни ца да Ви ове го-
ди не пу ни те 53 го ди не жи во та 
ни је до вољ на за сни же ње ста-
ро сне гра ни це јер би ове го ди-

?
Ј. Ма рић, Не го тин: Мо ја ћер ка, ро ђе на 1997. го ди не, де ли

по ро дич ну пен зи ју са се стром по по кој ном оцу ко ја је 19.

1. 2013. го ди не на пу ни ла 26 го ди на. Да ли она има пра во, и

ка да, да поч не да при ма пу ну пен зи ју?

Пуна пензија – до кра ја шко ло ва ња

Од го вор: Ва ше де те је до са-
да де ли ло по ро дич ну пен зи ју са
сво јом по лу се стром и до би ја ло
по ло ви ну по ро дич не пен зи је
од ре ђе ну за два чла на по ро ди-
це у ви си ни 80 од сто по кој ни ко-
ве пен зи је. Ка ко је по лу се стра
на вр ши ла 26 го ди на жи во та,
ис пу ње ни су усло ви за од ре-
ђи ва ње по ро дич не пен зи је са-
мо за Ва ше де те, под усло вом

да се шко лу је, јер је на вр ши ло
15 го ди на жи во та. Та пен зи ја
ће се од ре ди ти у ви си ни од 70
про це на та по кој ни ко ве пен зи је
и ис пла ћи ва ће се све док за то
по сто је за кон ски усло ви, а то је
шко ло ва ње. Зах тев за од ре ђи-
ва ње но вог из но са пен зи је, као
за кон ски ста ра лац сво га де те та,
мо же те под не ти над ле жној фи-
ли ја ли Фон да ПИО.

не тре ба ло да има те 54 го ди не
да би сте ис пу ни ли услов за то.
Ова ста ро сна гра ни ца се по ди-
же сва ке го ди не за по че ти ри
ме се ца, до 2016. го ди не ка да ће
се за у ста ви ти на 55 го ди на жи-
во та. За уве ћа ње ста жа 12/14 за
сва ких пет го ди на про ве де них
на овим по сло ви ма ста ро сна
гра ни ца се сни жа ва за јед ну

го ди ну. То зна чи да пре ма са-
да шњем ста њу Ва ма мо же да се
сни зи ста ро сна гра ни ца нај ви-
ше за пет го ди на од 65. го ди не,
што пред ста вља оп шти услов
за ста ро сну пен зи ју. Из ових
раз ло га Ви не ис пу ња ва те ни је-
дан услов за од ла зак у ста ро сну
пен зи ју, тј. ни го ди не жи во та, ни
го ди не ста жа оси гу ра ња.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ
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ОБЛИК КО-

ЛОНИЈАЛНЕ
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СПОРТСКИ 
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ИМЕ

ВАЈАРА ЛОГА

ВРСТА ВЕТРА

СИМБОЛ 

СИЛИЦИЈУМА

РЕКА 

У РУСИЈИ

ОСНОВНА 

МЕРА

РОЗНАКА
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РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: аспирин, виолина, антиген, гипкост, аше,
ратница, дмитрик, ниц, ант, ехај, це, ра, ашар, јагар, албумин, морално, авари, 
б, риз, цол, аћимац, ја, ет, старина, оо, атар

СКАНДИНАВКА

Ми са о не на пра ве
У по ли ти ци мно го шта не раз у мем. То ми чи ни по-

себ но ужи ва ње.

Осу ђе ни ма на ћу та ње до зво ље но је да го во ре на плеј бек.
Шта мо гу чи ње ни це кад љу ди го во ре?

Док има мо шта да ка же мо јед ни дру ги ма, бра ни ће мо 
се ћу та њем.

Тек кад смо ушли у исто ри ју утвр ди ли смо да ода-

тле из ла за не ма.

Би ти до сле дан ху ма ни ста, то је већ пре те ра на су ро-
вост пре ма се би.

Бог је да ре жљив. На ста ће плу ра ли зам и код нас.

Ов де се бу ме ранг по тај но вра ћа, због не по вољ них ве-
тро ва.

Гво зде на ди сци пли на је ну жна за жи вот у лан ци-

ма.

Све се од ви ја ло у то тал ном мра ку, што су по твр ди ли 
и оче ви ци.

Има ла сам сјај но пам ће ње, али не мо гу да се се тим 

ка да је то би ло. Ву ко са ва Ден чић

Бо љи жи вот
Онај ко има све, не ма ма ште.
Ко чвр сто ве ру је у се бе, пра ви је вер ник.

Ако не мо же те са ми, про бај те са со бом.
Не ка вам се не пи је, кад се ча ша пре ли је.

Ако под но си те сва шта, не мо ра те и сва ко га.
Мно ги пад ну тек кад се ус пра ве.

На сво ме не бу и жа бе су пе ва чи це.
Са мо без ду шни тра же бо љи жи вот. Оста ли се за 

ње га из бо ре.

Љу ди се нај лак ше упо зна ју са дис тан це.
Ако хва та те на сна гу, про блем је у ва ма.

Пе ко Ла ли чић
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То ко ви
Ни ко ни је све стан на ше мо ћи. Чим се укљу чи мо у свет ске то ко ве,

до ћи ће до по то па.
По ште но го во ре ћи, ја ни кад не бих мо гао да бу дем по ли ти-

чар.

Ни ко се код нас ни је обо га то на ра чун си ро ма шних. Си ро ма шни
ни шта не ма ју.

Исти на је бол на. За то је и од сут на, на бо ло ва њу је.

Ни исто ри ја се не по на вља баш до след но. Не кад је од у зи ма но од
по је ди на ца, а сад се узи ма од на ро да и да је дру гим по је дин ци ма.

Хра ним се здра во. И остај те ми збо гом!

Не ма мо ве ли ки циљ. За то увек и про ма ши мо.
Не мо гу вам ре ћи ко ли ко вас по шту јем. При сто јан сам чо-

век.

Дао сам све од се бе да бих сте као све ово што не мам. 
До брог су здра вља. Мањ ка им са мо здрав ра зум.

Ви ше се ни ис пи ра ње мо зга не оба вља руч но. За то по сто је чи та-
ве ма ши не ри је.

На ше нај ве ће шан се су у то ме да их про тив ник не ма.

На гре шка ма се учи да је људ ски гре ши ти.
Па мет ни нај бо ље зна ју ко ли ко је те шко би ти па ме тан.

Дру жим се са мо са ја чи ма од се бе. Они су мо ји те ло хра ни те љи.
Ми лен Ми ли во је вић

Те ра пи ја

Мно ги ка жу да до бро сто је с кон ди ци јом, али кад по тр че ни-

ка ко да је стиг ну.

Хро нич ни пен зи о не ри тис на ста је уз ви со ке тен зи је и ни ске пен-
зи је.

Чим је де да опа зио да се по ку ћи вр зма не ки Ал цхај мер, од-

мах је по стао љу бо мо ран.

Стој, ко иде? Бо љи жи вот! Бо љи про ла зи, а жи вот ће да при че ка.
Хлад на зи ма, це не пре гре ја не, а у сре ди ни – смр зну ти по тро-

шач се пре зно ја ва од му ке.

Тр ка у на о ру жа ва њу се пре ки да да уче сни ци чу ју ко је од њих до-
бит ник Но бе ло ве на гра де за мир.

Ше па вој срп ској при вре ди по мо гла би до бра ки не зи-те ра пи-

ја.

Сма њи ће мо го ми лу про бле ма! Би ће то го ми ли це сву да око нас.
Сти ћи у Евро пу или сти ћи Евро пу, пи та ње је – кад?

Не ма те фо те ље ко ја мо же да за ме ни до бру сто ли цу.
До бро би нам до шао и ди ја лог са Швед ском. Њи хов сто и на-

ших сто, па да поч не мо.

Сло бо дан Ду чић

Да ли сте зна ли ...

– да је у древ ном Ва-

– да је ка да је 46. го ди не п. н. е. еги пат ска кра љи ца Кле о-

 – да је In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Stan dard – ISO зва нич но 

ви ло ну, и ка сни је у Грч-

 па тра по се ти ла Рим, у ње ној прат њи био и чу ве ни астро ном 

 про гла си ла по не де љак за пр ви дан у сед ми ци. IS-8601 озна чио 

кој, астро ном ски дан био 

Со си ген од ко га је Це зар зах те вао да из ра ди ка лен дар ко ји ће 

је бро јем сва ку сед ми цу у го ди ни, а не де ља ко ја има да не у јед нојје бро јем сва ку сед ми цу у го ди ни, а не де ља ко ја има да не у јед ној 

 дру га чи је из де љен од 

ва жи ти и за ње го во цар ство? Та ко је еги пат ски астро ном из-

и у сле де ћој го ди ни но си број оне го ди не у ко јој има ви ше да на. 

 град ског, ци вил ног, ко ји 

ра дио ка лен дар пре ма ко ме го ди на тра је 365,25 да на и де ли 

ТТа ко је не де ља број 1 она у ко јој је пр ви че твр так у ја ну а ру.

 се, као и у дру гим ста рим 

се на 12 ме се ци, ко ји је у Це за ро ву част на зван ју ли јан ски.

кул ту ра ма, де лио на ча со-

ве? Ду жи на тих ча со ва ни је би ла 60 ми ну та као да нас, већ је 

за ви си ла од го ди шњих до ба и кре та ла се од 45 до 75 ми ну та.

– да су нам по де лу да на на два пу та по 12 ча со ва, од но сно 

– да се на зи до ви ма 

– да се про је кат астро ном ског ка-

24 ча са, оста ви ли у на сле ђе та ко ђе Ва ви лон ци као део су мер-

пе ћи не Ла ско, Фран цу-

лен да ра, по на шем на уч ни ку Ми лу-

ског си сте ма ра чу на ња вре ме на? Ина че је Ва ви лон, ко ји се 

ска, на ла зи нај ста ри ји 

ти ну Ми лан ко ви ћу, усво јен 1923. у 

 пр ви пут по ми ње око 4000. го ди не п. н. е., ду го био цен тар 

по зна ти лу нар ни ка-

Ца ри гра ду, до да нас сма тра нај пре-

 на у ке, по себ но астро но ми је, а по зна та Ва ви лон ска ку ла је 

лен дар на све ту? Ин-

ци зни јим ме ре њем сун ча не го ди не? 

слу жи ла као астро ном ска оп сер ва то ри ја.

тер пре та ци ја цр те жа 

Ми лан ко ви ће ва ме ре ња да ју ре зул-

ста рих 15.000 го ди на 

тат од 365 да на, пет са ти, 48 ми ну та и 

от кри ла је да они при ка зу ју Ме сец ко ји про ла зи кроз сво је 

48 се кун ди, а тач ност ових по да та ка 
ап со лут но је по твр ђе на и нај но ви јим 
астро ном ским ме ре њи ма.

фа зе, а да гру па та ча ка и ква дра та пред ста вља при каз 27-
днев ног ци клу са Зе мљи ног са те ли та.
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