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Док су ис трај но мар ши ра-
ле во ђе не пле ме ни тим 
ци ље ви ма, Кла ра Цет кин 

и ње не след бе ни це си гур но 
ДД
ни су по ми шља ле да ће чи тав 
век на кон, бар де кла ра тив но, 
из во је ва не јед на ко сти те рет 
еман ци па ци је по ста ти пре ве-
лик за са вре ме ну же ну. И то нај-
ви ше за же не ко је жи ве (са мо 
на из глед зву чи па ра док сал но) 
у најуређенијим и нај ра зви је-
ни јим зе мља ма. Та ко бар по ка-
зу ју ре зул та ти ан ке те ура ђе не 

у Ве ли кој Бри та ни ји, у ко јој је 
не ко ли ко хи ља да мај ки ста ро-
сти од 20 до 70 го ди на од го ва-
ра ло на пи та ња ка ко успе ва ју 
да ба лан си ра ју из ме ђу број них 
по слов них и по ро дич них оба ве-
за. Ре зул та ти, об ја вље ни кра јем 
про шле го ди не, у нај кра ћем су 
по ка за ли да су са вре ме не же не 
умор не, ис цр пље не и под ве ли-
ким при ти ском, ве ћим не го што 
су то би ле њи хо ве мај ке пре три 
де це ни је. Са вре ме на же на има 
све ви ше оба ве за и од го вор но-
сти на по слу и у дру штву, али је 
и да ље глав на у уло зи мај ке, су-
пру ге и до ма ћи це.

За по сле не мај ке су у овој ан-
ке ти на гла ша ва ле да је њи хо вим 
мај ка ма би ло лак ше јер су оста-

ја ле код ку ће и од га ја ле де цу, а 
дру штво од њих ни је оче ки ва ло 
да исто вре ме но бу ду успе шне 
и на по слу. Го то во по ло ви на 
оних ко је ра де је при зна ла да 
осе ћа гри жу са ве сти што због 
ка ри је ре не про во ди до вољ но 
ква ли тет ног вре ме на са сво јом 
де цом, а мно ге су се бе опи са-
ле као при пад ни це ге не ра ци је 
„ра ди ти све, а не – има ти све”. 
Ве ћи на је из ја ви ла да им је сте 
бит но да има ју до бар по сао, али 
чак 73 од сто је на гла си ло да су 

и да ље под при ти ском да одр-
жа ва ју ку ћу чи стом и уред ном, 
од но сно да и да ље ку ва ју, чи сте, 
пе ру, пе гла ју. Ви ше од две тре-
ћи не ан ке ти ра них же на је ре-
кло да су умор не и од оче ки ва-
ња да стал но бу ду до те ра не и у 
фор ми, а ве ћи на их сма тра да се 
тај при ти сак не ће сма њи ти ни у 
слу ча ју бу ду ћих ге не ра ци ја.

И у дру гим раз ви је ним зе мља-
ма (скан ди нав ске др жа ве, Фран-
цу ска, САД) где же не ужи ва ју нај-
ви ше пра ва и при ви ле ги ја, при-
сут но је ве ли ко не за до вољ ство 
од но си ма ме ђу по ло ви ма, али и 
од ба ци ва ње трен да фе ми ни зма, 
за ко ји ка жу да је же на ма до нео 
мно го ви ше оба ве за не го пра ва. 
Чак 70 од сто де во ја ка из ме ђу 15 

и 35 го ди на сма тра да дру штво 
од же на пре ви ше оче ку је и да 
оне да нас бу квал но ро бу ју по слу, 
ку ћи, де ци, али и дру штве ним на-
че ли ма, и има ју ма ње вре ме на за 
се бе не го же не у 15. ве ку. То ис цр-
пљу је ор га ни зам и за то све ви ше 
мла дих де во ја ка, гле да ју ћи сво је 
мај ке, гу би ам би ци ју да се шко-
лу је и за у зме не ко ва жно ме сто 
у дру штву. Са мо јед на од се дам 
сред њо школ ки у Фран цу ској ми-
сли да је фе ми ни зам по зи тив на 
те ко ви на дру штве ног на прет ка, 

а но ва ис тра жи ва ња у
САД ме ђу де вој чи ца ма
и де вој ка ма ко је по ха-
ђа ју за вр шне раз ре де
основ не и сред њу шко-
лу, по ка зу ју да би мно ге
во ле ле да жи ве жи во-
том сво јих ба ка и пра-
ба ка, од но сно да бу ду
до ма ћи це пре не го по-
слов не же не, а успех у
љу ба ви и мај чин ство су
им да ле ко ва жни ји од
успе ха у ка ри је ри. За-
ни мљи во је да је иден-
тич на ан ке та пре 40 го-
ди на по ка за ла да је 92
од сто та да шњих де вој-
чи ца и де во ја ка же ле ло
да по ха ђа фа кул тет, док
да нас ту ам би ци ју има
са мо 57 про це на та мла-
дих же на.

Ово, на жа лост, ни-
су ста во ви ко ји охра-
бру ју, али су про из вод
жи во та ко ји је же на ма
на то ва рен на пле ћа.
Уби та чан тем по, ко ји
је по чео од мах по сле
Дру гог свет ског ра та, с
вре ме ном је по ста јао

све ја чи и до но сио све ви ше оба-
ве за. Же на је до би ла мно го број-
на пра ва ко ја, ка ко се ис по ста ви-
ло, ни су при ви ле ги ја већ оба ве-
за, а стал но жон гли ра ње из ме ђу 
уло ге мај ке, су пру ге и успе шне 
по слов не же не не про ла зи без 
по сле ди ца. У том сми слу ве ћи на 
са вре ме них же на ве ру је да ни-
ка да не ће би ти мо гу ће да бу ду 
под јед на ко успе шне на по слу и 
у бра ку, да се оства ре као мај ке 
и до ма ћи це, и још да во де ра-
чу на о свом здра вљу и из гле ду, 
дру штве ном жи во ту и број ним 
оба ве за ма. По сто је чи та ве ге не-
ра ци је же на ко је се та ко осе ћа ју. 
Оне су по тро ше не ге не ра ци је, 
ка же је дан бри тан ски пси хо лог.

М. Јо ва но вић

ДРУ ГА СТРА НА ПРИ ЧЕ О ОСМОМ МАР ТУ

Шта је ми сли ла
Кла ра Цет кин
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Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње из дво ји ће ове го ди-
не 302,4 ми ли о на ди на ра за ре ха би ли-

та ци ју пен зи о не ра у ба ња ма и РХ цен три ма
у Ср би ји. Ова од лу ка усво је на је на сед ни ци
Управ ног од бо ра Фон да одр жа ној у дру гој
по ло ви ни фе бру а ра. Пре ма Пра вил ни ку о
дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја
РФ ПИО, сва ке го ди не се у ове свр хе из два ја
до 0,1 од сто од укуп них при хо да Фон да.

Од 302,4 ми ли о на ди на ра пла ни ра них за

ову го ди ну, 277,5 би ће из дво је но за ре ха би-
ли та ци ју пен зи о не ра из ре до ва за по сле них,
око 22,1 за са мо стал це, а 2,8 ми ли о на ди на-
ра за по љо при вред ни ке. Сред ства се рас-
по ре ђу ју по фи ли ја ла ма Фон да сра змер но
бро ју ко ри сни ка пен зи ја.

Про це њу је се да ће о тро шку Фон да ПИО
на ре ха би ли та ци ју у ба ње и РХ цен тре ове го-
ди не мо ћи да оде 10.260 пен зи о не ра, што је
за око 1.000 ви ше не го 2012.

– Фонд сно си тро шко ве ре ха би ли та ци је у
це ли ни пре ма це ни бол нич ког да на уве ћа ној
за 15 од сто, ка ко би то ком це ле го ди не це на
би ла не про ме ње на за оне ко ји оства ре пра во
на ре ха би ли та ци ју. С об зи ром на то да су РХ
цен три од ове го ди не из јед на чи ли це нов ни ке
за пен зи о не ре и оста ле го сте, Фонд је ус пео тај
про блем да ре ши та ко што је до го во ре но да ће
за опо ра вак пен зи о не ра ва жи ти це не за кључ-
но са 31. 12. 2012. го ди не. Да кле, бол нич ки дан
ће ко шта ти исто као про шле го ди не. Је ди но на
овај на чин ви ше од 10.000 пен зи о не ра мо же
да оде на ре ха би ли та ци ју у не ку од срп ских ба-
ња – об ја снио је на сед ни ци УО Иван Ми мић,
фи нан сиј ски ди рек тор Фон да.

Пра во да кон ку ри шу за ре ха би ли та ци ју

о тро шку Фон да има ће ко ри сни ци пен зи ја
чи ја су при ма ња ни жа од про сеч не пен зи је
свих ко ри сни ка РФ ПИО. Све оста ло што се
од но си на при ја вљи ва ње пен зи о не ра од ви-
ја ће се на исти на чин као и ра ни јих го ди на.

Чла но ви Управ ног од бо ра раз ма тра ли су и
усво ји ли Про грам ра да РФ ПИО за ову го ди ну.

– По што је про шле го ди не на чи њен ве ли-
ки по мак у ра ду Фон да ка да је ажур ност у
пи та њу, од но сно 85 од сто ре ше ња је до не то
у за кон ском ро ку, пред сто ји нам да тај про-

це нат по диг не мо за још пет од сто, тач ни је да
ажур ност ра да до ве де мо на ни во од 90 про-
це на та. Сма тра мо да је то наш мак си мум, јер
тих де сет од сто ре ше ња ко ја би пре ма ши ла
за кон ски рок од два ме се ца је су она на чи-
је ре ша ва ње не мо же мо са мо ми, од но сно
на ше струч не слу жбе да ути че мо, већ их мо-
ра мо ра ди ти у са рад њи са ино стра ним фон-
до ви ма и дру гим ор га ни ма. Пла ни ра мо и ве-
о ма озбиљ но ра ди мо на то ме да сре ди ном
ове го ди не уве де мо ИСО стан дар де за ква-
ли тет и без бед ност. Фи нан сиј ским пла ном
Фон да обез бе ђе на је ис пла та 12 ово го ди-
шњих пен зи ја, а на ста ви ће мо са да љим ја ча-
њем и обра зо ва њем ка дро ва, ма да је већ са-
да 58 од сто за по сле них са ви со ком и ви шом
струч ном спре мом (42 од сто за по сле них је
са ви со ким, а 16 про це на та са ви шим обра-
зо ва њем) – обра зло жио је на сед ни ци Зо ран
Јо си по вић, за ме ник ди рек то ра Фон да.

Тих пет про це на та, за ко ли ко је пла ни ра-
но да се по ве ћа ажур ност ове го ди не, од но-
се се и на пре ци зи ра ње стан дар да по ступ-
ка из ра де и до но ше ња ре ше ња.

– Фонд до но си при вре ме на ре ше ња о
пен зи о ни са њу без ста ти стич ких по да та ка

о за ра да ма за по след њу го ди ну ста жа јер
они у том пе ри о ду још ни су об ра ђе ни. Ка-
да по сле го ди ну или две пен зи о нер до би је
ко нач но ре ше ње с из но сом пен зи је ни жим
од из но са ко ји је до та да при мао, за то што
му је про сек за ра да у по след њој го ди ни био
ма њи, ве ћи на не раз у ме за што је оште ће на,
а ка да би тре ба ло че ка ти све ста ти стич-
ке по дат ке, ре ше ња о пен зи о ни са њу би се
мно го ду же че ка ла – об ја снио је Зо ран Јо-
си по вић.

Ово је ка рак те ри стич но за по след њих
де се так го ди на од ка да је при вре да у ре-
це си ји и ве ћи на фир ми има вр ло ма ла при-
ма ња или су рад ни ци на ми ни мал цу, та ко
да у пе ри о ду пред пен зи о ни са ње при ма ју
нај ни же или уоп ште не при ма ју пла те, што
знат но мо же да ума њи ко на чан из нос пен-
зи је. У сва ком том слу ча ју пен зи о нер ко ји
је, да кле, не зна ју ћи при мао по осно ву при-
вре ме ног ре ше ња ви шу пен зи ју, ПИО фон-
ду мо ра да вра ти све пре пла ће не пен зи је.

Ов де су оште ће ни упра во нај си ро ма шни-
ји пен зи о не ри, док они ко ји су це лог рад-
ног ве ка има ли ви со ка при ма ња ту раз ли ку
не ће ни осе ти ти. Јед но од ре ше ња је, ка ко
се чу ло на сед ни ци УО, да се при ли ком на-
ред не из ме не За ко на о ПИО озбиљ ни је ука-
же на овај про блем јер по ред то га што се
ра ди ду пли по сао, од но сно што се сва ком
ко ри сни ку ра де два ре ше ња – при вре ме но
и ко нач но, раз ли ка, од но сно пен зи ја ума-
ње на по сле не ко ли ко го ди на, ства ра ве ли-
ко не за до вољ ство пен зи о не ра.

Чла но ви Управ ног од бо ра су усво ји ли и
План јав них на бав ки за ову го ди ну.

В. Ана ста си је вић

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

Хи ља ду пен зи о не ра ви ше 
на ре ха би ли та ци ји
У ба ње и РХ цен тре ове го ди не ће о тро шку Фон да оти ћи око 
10.260 ко ри сни ка пен зи ја чи ја при ма ња не пре ла зе прописани лимит

Славко Имрић и Зоран Јосиповић Енвер Никшић, Славенко Гргуревић и Љубисав Орбовић
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интервју

Са ви ше од 1.300.000 оси-
гу ра ни ка и ко ри сни ка
пен зи ја и на кна да, Фи-

ли ја ла за град Бе о град и Слу-
жба Фи ли ја ле су две нај ве ће
ор га ни за ци о не је ди ни це Ре пу-
блич ког фон да ПИО, и је ди не у
ко ји ма ра сте број оси гу ра ни ка,
на ро чи то на Но вом Бе о гра ду.
Са мим тим, и рад и ква ли тет
це лог Фон да, као јед не од нај-
зна чај ни јих ин сти ту ци ја с об-
зи ром на то да спро во ди оба-
ве зно пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње и ре ша ва о пра ву на
пен зи ју као ег зи стен ци јал ном
пра ву, у нај ве ћој ме ри за ви-
си од то га ко ли ко ква ли тет но
и ефи ка сно ра ди Фи ли ја ла за
град Бе о град. То је исто вре ме-
но ве ли ка оба ве за за за по сле-
не ко ји су ду жни да пру жа ју бр-
зе и ква ли тет не услу ге.

И вој ни оси гу ра ни ци 
у ци вил ном оси гу ра њу

О ве ли ком оби му по сла, о по-
стиг ну тим ре зул та ти ма, као и о
за да ци ма у те ку ћој го ди ни, раз-
го ва ра ли смо са ди рек то ром
Фи ли ја ле за град Бе о град, Ива-
ном То до ро ви ћем.

– Рад Фи ли ја ле за град Бе о-
град се углав ном ме ри ше сто-
ци фре ним бро је ви ма. На и ме,
то ком 2012. го ди не под нет је
укуп но 123.291 зах тев за ре ша-
ва ње о пра ви ма из ПИО, од то га
у Фи ли ја ли 90.560 а у Слу жби на
Но вом Бе о гра ду 32.731. Не ре-
ше них зах те ва је оста ло у Фи ли-
ја ли 8.960, а у Слу жби 2.587, а од
укуп ног бро ја ре ше них зах те ва
чак 80 од сто ре ше но је у за кон-
ском ро ку. Ова кви ре зул та ти
ажур но сти Фи ли ја ле по себ но
су зна чај ни има ју ћи у ви ду ње ну
ве ли чи ну, што има за по сле ди-
цу сло же ни је кре та ње до ку мен-
та ци је и пред ме та – об ја шња ва
ди рек тор Иван То до ро вић.

Он на гла ша ва да је у 2012.
рад Фи ли ја ле обе ле жи ло пре-
у зи ма ње по сло ва обез бе ђи ва-
ња и спро во ђе ња пен зиј ског

и ин ва лид ског оси гу ра ња ко ји 
су би ли у над ле жно сти Фон да 
за со ци јал но оси гу ра ње вој них 
оси гу ра ни ка, па је то ком ја ну а-
ра и фе бру а ра 10 до 15 за по сле-
них из бе о град ске фи ли ја ле би-
ло ан га жо ва но у Фон ду СО ВО на 
при пре ми до ку мен та ци је ра ди 
пре у зи ма ња. На кон то га је, по-
чев од 1. 1. 2012, де лат ност про-
ши ре на за још око 23.000 но вих 
оси гу ра ни ка (про фе си о нал на 
вој на ли ца), али и за 24.622 ко-
ри сни ка, од но сно вој них пен зи-
о не ра (Фи ли ја ла 11.671, а Слу-
жба Фи ли ја ле 12.751).

– Пре у зи ма њем ових по сло ва 
Фи ли ја ла Бе о град је би ла пот-
пу но спрем на да ква ли тет но 
оба ви све за дат ке у ве зи са им-
пле мен та ци јом вој ног оси гу ра-
ња у ци вил ни си стем оси гу ра-
ња. Ме ђу тим, нај ве ће оп те ре-
ће ње и нај ве ћи обим по сло ва 
се од но си на пре у зи ма ње тзв. 

суд ских пред ме та. У том ци љу 
пре у зе то је и за ве де но у основ-
не еви ден ци је 27.647 суд ских 
пред ме та ко ји се од но се на две 
уред бе о пла та ма про фе си о нал-
них вој ни ка и ци вил них ли ца у 
Вој сци Ср би је и Цр не Го ре из 
2004, од но сно 2005. го ди не, као 
и на ван ред но ускла ђи ва ње вој-
них пен зи ја од ја ну а ра 2008. го-
ди не за 11,06 по сто. Осим то га, 
и у управ ном по ступ ку са мо по 
осно ву ван ред ног ускла ђи ва-
ња пен зи ја за 11,06 од сто у то ку 
2012. под не то је ви ше од 8.000 
зах те ва у Фи ли ја ли и Слу жби, 
с тим да је тај број на по чет ку 
2013. го ди не још ве ћи – на во ди 
Иван То до ро вић.

И оста ли ви ше ци фре ни бро-
је ви све до че о ажур но сти у ра-
ду: са мо у бе о град ској фи ли ја ли 
под не то је 184.753 је дин стве не 
при ја ве, 650.070 М-4 при ја ва, и 
445.017 МУН при ја ва. Из да то је 

укуп но 17.096 уве ре ња по чла-
ну 142 За ко на о ПИО, 34.975 по-
твр да за ли ца ван оси гу ра ња, 
125.135 ли стин га о по да ци ма 
ре ги стро ва ним у ба зи ма тич не 
еви ден ци је и 1.302 уве ре ња за 
по вра ћај до при но са. Упи са но 
је ви ше од 8.000 ра зних вр ста 
ста жа, из да то 2.890 уве ре ња, 
од но сно по твр да по осно ву 
утвр ђе ног те ле сног оште ће ња, 
при мље но 63.750 за мол ни ца, 
по сту пље но по 61.532 за мол-
ни це, упу ће но 304 опо ме не по-
сло дав ци ма ко ји ни су пре да ли 
при ја ве М-4 за 2011. го ди ну, и 
по кре ну то 75 пре кр шај них по-
сту па ка.

По ступ ци пре ра чу на 
успе шно окон ча ни

Ди рек тор То до ро вић по-
себ но ис ти че и рад фи ли ја ле у 
обла сти оства ри ва ња пра ва по 
ме ђу на род ним уго во ри ма.

– Од лич ни ре зул та ти по стиг-
ну ти су и у обла сти при ме не 
спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу са др жа ва ма ко је су би ле 
у са ста ву не ка да шње СФРЈ. Ту 
пре све га ми слим на Спо ра зум 
са Ре пу бли ком Сло ве ни јом, с 
об зи ром на то да су по ступ ци 
пре ра чу на (по кре ну ти из Фи-
ли ја ле пре ма но си о цу оси гу ра-
ња у Сло ве ни ји, и по кре ну ти из 
Сло ве ни је пре ма Фи ли ја ли Бе о-
град) окон ча ни у ско ро 90 од сто
слу ча је ва. Са мо на осно ву по-
ступ ка по нов ног од ре ђи ва ња 
пен зи је (пре ра чу на) у Ре пу бли-
ци Ср би ји омо гу ће но је 1.200 
сло ве нач ких пен зи ја. У при ме-
ни Спо ра зу ма са Ре пу бли ком 
Хр ват ском, на осно ву из ме ње-
ног чла на 8 Ад ми ни стра тив ног 
спо ра зу ма, бла го вре ме но су 
по кре ну ти но ви по ступ ци и на 
тај на чин омо гу ће но 65 но вих 
хр ват ских пен зи ја. По себ но је 
зна чај но то што је у при ме ни 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси-
гу ра њу са БиХ по кре ну та про-
це ду ра да би но си о ци оси гу-
ра ња у Бо сни и Хер це го ви ни 

ИВАН ТО ДО РО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ФИ ЛИ ЈА ЛЕ РФ ПИО ЗА ГРАД БЕ О ГРАД

Рад ко ји се ме ри 
ше сто ци фре ним бро је ви ма

У 2012. под нет 123.291 зах тев за ре ша ва ње 
о пра ви ма из ПИО, од укуп ног бро ја ре ше них 
зах те ва чак 80 од сто у за кон ском ро ку. Од лич ни 
ре зул та ти и у обла сти при ме не спо ра зу ма 
о со ци јал ном оси гу ра њу са др жа ва ма 
не ка да шње СФРЈ

Ива н 

То до ро ви ћ
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пре ки ну ли са прак сом тра же-
ња по да та ка о уче шћу у ра ту 
од ко ри сни ка пен зи је у Ср би ји, 
од но сно пре ки да ли по ступ ке 
по кре ну те по слу жбе ној ду жно-
сти, што је до во ди ло до то га да 
стаж на вр шен у БиХ (углав ном 
у ве ћин ском тра ја њу) оста је на 
те рет Ре пу бли ке Ср би је – ка же 
Иван То до ро вић.

При пре ме за по че так ра да 
Цен трал ног ре ги стра

Уз ре дов не ак тив но сти ура-
ђе ни су и по сло ви ко ји се од но-
се на ажу ри ра ње ба зе ма тич не 
еви ден ци је ка ко би се обез бе-
ди ли усло ви за по че так ра да 
Цен трал ног ре ги стра од 1. апри-
ла 2013, као зна чај не ин сти ту-
ци је ко ја омо гу ћа ва еви ден ци ју 
и кон тро лу упла та до при но са за 

ПИО. Ти по сло ви се од но се на 
унос лич них по да та ка на осно ву 
ми кро филм ске ко пи је за 4.540 
оси гу ра ни ка, 6.050 ре ги стро ва-
них од ја ва и уне тих при ја ва на 
осно ву ми кро филм ске ко пи је, 
1.236 ре ги стра ци о них бро је ва 
по пу ње них иден ти фи ка ци о ним 
по да ци ма, и 21.989 оси гу ра ни-
ка код ко јих су ре ги стро ва ни 
ло гич ки не ис прав ни по да ци, 
од но сно ко ји ма је ис ка зан стаж 
ду жи од 12 ме се ци у ка лен дар-
ској го ди ни. То до ро вић на гла-
ша ва да се сви ови по сло ви у 
Фи ли ја ли, о ко ји ма све до че на-
ве де ни по да ци, од ви ја ју уз про-
фе си о на лан и до сто јан ствен од-
нос пре ма стран ка ма, као и по-
што ва ње про це ду ра и за ко на. 
То се од но си на све за по сле не, 
а дру га чи ји од нос пре ма ра ду 

се не то ле ри ше, што по твр ђу је
и не ко ли ко упо зо ре ња о от ка-
зу уго во ра о ра ду. Ефи ка сност и
ква ли тет су при о ри тет и у 2013.
го ди ни.

– Основ ни за да ци за по сле них
у Фи ли ја ли за град Бе о град у то-
ку ове го ди не под ра зу ме ва ју по-
ди за ње ни воа ажур но сти, пре
све га у по ве ћа њу про цен та зах-
те ва ре ше них у за кон ском ро ку.
То је пра ће но и по ди за њем ква-
ли те та у ра ду за по сле них ко ји се
од но си на све по слов не про це-
се, од под но ше ња зах те ва за све
вр сте пра ва, при је ма свих вр ста
при ја ва, а пре све га на по сту пак
до но ше ња ре ше ња о пра ви ма
из ПИО. Озбиљ но ће мо ре ша ва-
ти и про блем при вре ме них ре-
ше ња ко ја се у нај ве ћем бро ју
до но се због са ме за кон ске од-

ред бе пре ма ко јој се за об ра чун
пен зи је узи ма и за ра да из го-
ди не у ко јој се оства ру је пра во
на пен зи ју, с тим да про сеч на
за ра да за ту го ди ну ни је по зна-
та. На кон што се за ту го ди ну
сле де ће го ди не об ја ве по да ци
о про сеч ној за ра ди и за ме ни
при вре ме но ре ше ње, на жа-
лост нај че шће на ста је пре пла та
за ко ри сни ка из раз ло га што се
но вим ре ше њем утвр ди ни жи
из нос пен зи је. Из нос пре пла те
мо же да бу де и зна тан, по го то во
уко ли ко се при вре ме но ре ше-
ње не за ме ни на вре ме. Пре ма
по да ци ма Фи ли ја ле Бе о град, од
свих на ста лих пре пла та чак 60
од сто од но си се на при ме ну ове
за кон ске од ред бе – об ја шња ва
за крај Иван То до ро вић.

Је ле на Оцић

За по сле ни у но во сад ској фи-
ли ја ли РФ ПИО осим уоби ча је них 
по сло ва ко је ре дов но оба вља ју, 
а од ко јих су нај ва жни ји они на 
ре ша ва њу зах те ва оси гу ра ни ка 
и ко ри сни ка у обла сти оства-
ри ва ња пра ва из пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња, има ју 
пу не ру ке по сла и око из да ва-
ња ра зних уве ре ња гра ђа ни ма, 
ин сти ту ци ја ма и др жав ним ор-
га ни ма.

Уве ре ња и по твр де из да ју се 
у свим ор га ни за ци о ним је ди-
ни ца ма РФ ПИО на шал те ри ма, 
или се до ста вља ју пу тем ку ри-
ра и по штом. Ши ро ка је ле пе за 
др жав них ор га на, ин сти ту ци ја 
и уста но ва, ба на ка итд. ко је од 
гра ђа на зах те ва ју да им при ло-
же од го ва ра ју ће по твр де и уве-
ре ња из де ло кру га ра да Фон да 
ПИО. Ре ци мо, о ви си ни пен зи је, 
да ли су у оси гу ра њу, да ли су 
им упла ће ни до при но си итд. По 
ре чи ма Не бој ше Ко ва че ви ћа, 
на чел ни ка Оде ље ња за прав-
не и оп ште по сло ве у Фи ли ја ли 
Но ви Сад, уве ре ња се у овој фи-
ли ја ли из да ју на шал те ру број 2, 
у по слов ној згра ди на Жит ном 
тр гу број 1.

Или ја Ша кић, ди рек тор но-
во сад ске фи ли ја ле, над ле жне 

за око 80.000 ко ри сни ка и око 
200.000 оси гу ра ни ка, ка же да 
су у про шлој го ди ни у од но су на 
2011. из да ли знат но ви ше уве-
ре ња. Та ко је са мо број об ра ђе-
них зах те ва ко ји су при сти гли 

по штом у 2011. го ди ни из но сио 
4.546, а у 2012. већ 13.383. Та-
кав тренд на ста вља се и у овој 
го ди ни, па је у ја ну а ру већ из да-
то 2.347 уве ре ња са мо по под-

не тим зах те ви ма ко ји су сти гли
по штом, а од тог бро ја нај ви ше
је из да то суд ским из вр ши те љи-
ма – 1.091.

От ка ко је, сре ди ном про шле
го ди не, Ми ни стар ство прав де

пре не ло овла шће ња на при ват-
не про фе си о нал не из вр ши те-
ље, број њи хо вих зах те ва код
Фон да ПИО је у стал ном по ра-
сту. Ка ко их је нај ви ше сво ју

де лат ност ре ги стро ва ло у Бе о-
гра ду и Но вом Са ду, оче ку је се
да ће за по сле ни у фи ли ја ла ма
из ових гра до ва има ти и нај ве-
ћи по раст по сла и тро шко ва у
овој сфе ри ра да. Пре ма ре чи ма
Или је Ша ки ћа, у Фи ли ја ли Но ви
Сад су по сти гли до го вор са при-
ват ним суд ским из вр ши те љи ма
да убу ду ће до ста вља ју спи ско-
ве са ви ше зах те ва ра ди бо ље
ефи ка сно сти у ра ду и уште да у
по ступ ку, као и да се Фонд не би
оп те ре ћи вао до дат ним по штан-
ским тро шко ви ма. Пре ма ње го-
вим ин фор ма ци ја ма, са мо је дан
од но во сад ских при ват них суд-
ских из вр ши те ља при пре мио је
већ око 5.000 зах те ва ра ди до-
би ја ња уве ре ња.

То ком до са да шње са рад ње
но во сад ски при ват ни из вр ши-
те љи по гре шно су у не ко ли ко
на вра та адре си ра ли сво је зах те-
ве, па су и оне ко ји су се од но си-
ли на оси гу ра ни ке и ко ри сни ке
пра ва са пре би ва ли штем у дру-
гим оп шти на ма у АП Вој во ди ни,
и ко ји су у над ле жно сти дру гих
фи ли ја ла, под но си ли у Фи ли ја-
ли Но ви Сад. Сто га је по треб но
да убу ду ће та кве зах те ве под но-
се у над ле жним фи ли ја ла ма.

Ми ро слав Мек те ро вић

У ФИ ЛИ ЈА ЛИ РФ ПИО НО ВИ САД ПО ВЕ ЋАН БРОЈ ИЗ ДА ТИХ ПО ТВР ДА И УВЕ РЕ ЊА

Нај ви ше уве ре ња при ват ним 
суд ским из вр ши те љи ма
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актуелно

Со ци јал но пред у зет ни штво
мо же да бу де за јед нич ки
име ни тељ за по че так ре-

ша ва ња на го ми ла них про бле ма и
тр жи шта ра да и пен зиј ског фон да.
Ово је и био по вод за одр жа ва ње
те мат ских кон фе рен ци ја у Да нас
прес кон фе ренс цен тру на те му
„Тр жи ште ра да, пен зиј ски си стем
и со ци јал но пред у зет ни штво”.

Као што је у свом из ла га њу на
кон фе рен ци ји на гла си ла Бран ки-

ца Јан ко вић, др жав ни се кре тар у
Ми ни стар ству ра да, за по шља ва-
ња и со ци јал не по ли ти ке, си ту а-
ци ја у зе мљи у овом тре нут ку је
ве о ма озбиљ на.

– Има мо 95.000 по ро ди ца, од-
но сно око 250.000 љу ди (јер су то
углав ном ви шеч ла не по ро ди це)
ко ји при ма ју нов ча ну со ци јал ну
по моћ, 750.000 не за по сле них,
650.000 оних ко ји не ре дов но или
уоп ште не при ма ју пла те, 33.000
ко ри сни ка на род не ку хи ње и
око 40.000 оних ко ји до би ја ју
па ке те Цр ве ног кр ста, или не ку
дру гу вр сту по мо ћи. До бра стра-
на то га је што сви они уред но и на
вре ме до би ја ју по моћ од др жа ве,
али је ло ше што има то ли ко љу ди
ко ји ма је ова кав вид по мо ћи нео-
п хо дан. Ме ђу не за по сле ни ма је
око 140.000 та ко зва них ста ри јих
рад ни ка, пре ко 50 го ди на, ко ји
спа да ју у рад ну сна гу ко ја се те-
шко за по шља ва. За то со ци јал но
пред у зет ни штво пред ста вља

је дан од на чи на за њи хо во рад-
но ан га жо ва ње. За кон ко јим ова 
област тре ба да се ре гу ли ше у 
пред скуп штин ској је про це ду ри 
и оче ку је мо да у пр вој по ло ви ни 
го ди не бу де и усво јен – ис та кла је 
Бран ки ца Јан ко вић.

До бар при мер ка ко ова вр ста 
пред у зет ни штва мо же да функ-
ци о ни ше је сте фир ма „Еуро фо-
ил” д.о.о. ко ја по слу је ви ше од 
30 го ди на.

– Ми има мо 120 стал но за по-
сле них, а од ма ја про шле го ди не 
ка да смо отво ри ли ре ци кла жни 
цен тар ан га жо ва ли смо 350 рад-
ни ка ром ске на ци о нал но сти за 
при ку пља ње от па да за ре ци кла-
жу и они за то при ма ју по 48.000 
ди на ра ме сеч но. Пла ни ра мо да 
укљу чи мо и пен зи о не ре и шко-
ле, а за при ку пље ни ма те ри јал 
за ре ци кла жу ме сеч но из два ја мо 
из ме ђу 11 и 15 ми ли о на ди на ра, 
за ви сно од го ди шњег до ба – об-
ја снио је Го ран Јо си фо вић, ди рек-
тор пред став ни штва у Бе о гра ду.

Тр жи ште ра да и Фонд ПИО 
не рас ки ди во су по ве за ни с об-
зи ром на чи ње ни цу да је си стем 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња ба зи ран на прин ци пу 
те ку ћег фи нан си ра ња, ре као је 
Зо ран Ми ло ше вић, по моћ ник 
ми ни стра ра да, за по шља ва ња и 
со ци јал не по ли ти ке.

– Осно ва ова квог си сте ма је 
ста бил на еко но ми ја јер се из до-

при но са за по сле них фи нан си-
ра ју пен зи је ко ри сни ка. Очи то 
је да се, чим еко но ми ја за пад не 
у кри зу, то не га тив но од ра жа ва 
на пен зиј ски си стем ко ји је та да 
те шко одр жа ва ти без бу џет ских 
до та ци ја. Ако има мо на уму да 
по след њих пет го ди на број оси-
гу ра ни ка стал но па да, док број 
ко ри сни ка оста је исти, ја сно је 
да ре фор ме не мо гу да иду са-
мо у прав цу пен зиј ског си сте ма, 

већ пре све га у сме ру ре ша ва ња 
пи та ња не за по сле но сти и ста би-
ли за ци је при вре де. С дру ге стра-
не, ако зна мо да у обла сти си ве 
еко но ми је ра ди из ме ђу 300.000 и 
700.000 љу ди, ја сно је да се не што 
за и ста мо ра пред у зе ти да би се 
њи хов рад вра тио у ле гал не то ко-
ве, а со ци јал но пред у зет ни штво 
је сте јед но од мо гу ћих ре ше ња 
ко је би ре ла тив но бр зо мо гло да 
да до бре ре зул та те – на гла сио је 
Зо ран Ми ло ше вић.

Фи нан сиј ским пла ном Фон да 
ПИО за ову го ди ну је пла ни ра-
на ис пла та 12 пен зи ја, за шта је 
пред ви ђен при ход од 584,2 ми-
ли о на ди на ра, ре кла је на ску пу 
у Да нас кон фе ренс цен тру Зла-
ти ца Зец, за ме ник фи нан сиј ског 
ди рек то ра Фон да.

– Из до при но са ће би ти при хо-
до ва но 302,4 ми ли јар де ди на ра, 
док ће оста так би ти обез бе ђен 
до та ци јом из бу џе та. Основ не ко-
ра ке за про ме ну ова квог ста ња 

мо ра пред у зе ти др жа ва кроз низ 
си стем ских ме ра ко је би ре зул ти-
ра ле све у куп ним по бољ ша њем 
при вред ног, а ти ме и со ци јал ног 
ам би јен та у зе мљи. Са аспек та 
Фон да, тре ба ло би пред у зе ти не-
ко ли ко крат ко роч них ме ра: аде-
кват ни ји на чин кон тро ле упла те 
до при но са, ко ји би у пот пу но сти 
оне мо гу ћио по сло дав це да при-
ли ком ис пла те за ра да не упла ћу ју 
до при но се, као и кон тро лу по-
сло да ва ца у сми слу при ја ве рад-
ни ка. Су зби ја ње си ве еко но ми је 
јед на је од нај зна чај ни јих ме ра 
ко ја би до при не ла по бољ ша њу 
фи нан си ра ња пен зиј ског си сте ма 
и др жа ве уоп ште. По не ким про-
це на ма, ни во си ве еко но ми је у 
Ср би ји до сти гао је из ме ђу 30 и 40 
од сто бру то до ма ћег про из во да, 
а сма тра се да у сфе ри не фор мал-
не еко но ми је ра ди око 700.000 
љу ди. Ко ји је ни во гу бит ка ко ји 
са мо Фонд бе ле жи због си ве еко-
но ми је, сли ко ви то по ка зу је овај 
при мер: ако би тих 700.000 љу ди 
ан га жо ва них у си вој еко но ми ји 
ра ди ло ле гал но и за свој рад при-
ма ло про сеч ну за ра ду и пла ћа ло 
до при но се на ту за ра ду, ме сеч но 
би се из вор ни при хо ди Фон да по-
ве ћа ли за 10 ми ли јар ди ди на ра, 
од но сно 120 ми ли јар ди ди на ра 
го ди шње, што је јед на ко из но су 
три ме сеч не не то пен зи је за све 
пен зи о не ре у Ср би ји. У пе ри о ду 
1969–2000. го ди не Фонд је из-
гра дио и опре мио 125 за штит них 
ра ди о ни ца ко је су за по шља ва ле 
осо бе са ин ва ли ди те том, у ци љу 
њи хо ве со ци ја ли за ци је, ре ха би-
ли та ци је и пре вен ци је ин ва лид-
но сти, али и ра ди еко ном ског 
ин те ре са, јер је та ко при вре ђи ва-
ло ви ше хи ља да љу ди. За штит не 
ра ди о ни це од 2003. го ди не ни су 
под ин ге рен ци јом Фон да, али 
оне су су штин ски и кон цеп ту ал но 
исто што и со ци јал на пред у зе ћа о 
ко ји ма се да нас го во ри – по ја сни-
ла је Зла ти ца Зец, за ме ник фи нан-
сиј ског ди рек то ра РФ ПИО.

Ве сна Ана ста си је вић

У ДА НАС ПРЕС КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТРУ

Со ци јал но пред у зет ни штво 
– за јед нич ки име ни тељ
На го ми ла ни про бле ми ко ји оте жа ва ју по сло ва ње и тр жи шта ра да и Фон да ПИО, ве за ни 
за ре це си ју при вре де, мо гли би бар де лом би ти ре ше ни За ко ном о со ци јал ном пред у зет ни штву
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ДО МО ВИ ЗА СМЕ ШТАЈ СТА РИ ЈИХ

Лич ни из бор 
за ма ли број 
ко ри сни ка

У Ср би ји, пре ма из ве шта ју УУРе пу блич ког за во да за со-УУци јал ну за шти ту за 2011. УУ
го ди ну, по сто ји укуп но 39 др жав-
них уста но ва за сме штај ста ри јих, 
од то га 24 ге рон то ло шка цен тра, 
се дам до мо ва за ста ри је и пен зи-
о не ре и осам дом ских оде ље ња 
за пен зи о не ре и ста ри је при цен-
три ма за со ци јал ни рад.

Основ на де лат ност ових уста-
но ва, због ко је су и осно ва не, 
је сте дом ски сме штај, чи ји ка-
па ци тет је 8.832 ме ста, али се 
је дан број уста но ва ба ви и дру-
гим де лат но сти ма као што су 
при хва ти ли шта, клу бо ви за ста-
ри је, цен три за днев ни бо ра вак, 
по моћ и не га у ку ћи и оста ле, 
ко је за до во ља ва ју по тре бе на 
ни воу ло кал не за јед ни це.

У до мо ви ма је у 2011. го ди ни 
би ло сме ште но укуп но 11.427 
ко ри сни ка, док их је по след њег 
да на 2011. на дом ском сме шта ју 
би ло не што ма ње од осам хи ља-
да, што је све при бли жно бро ју из 
2010. го ди не. Ме ђу тим, по да ци 
по ка зу ју да су у по след ње две го-
ди не ка па ци те ти знат но по ве ћа-
ни у при ват ном сек то ру, па је та ко 
2009. би ло 43 ре ги стро ва не уста-
но ве у при ват ном вла сни штву са 
не што ви ше од 1.000 ме ста, док 
их је две го ди не ка сни је са мо у 
Бе о гра ду би ло 74, а укуп но 103 у 
ко је је мо гло да се сме сти ско ро 
три пу та ви ше ко ри сни ка.

На жа лост, по зна то је да и у 
обла сти пру жа ња ове вр сте 
услу га по сто ји про блем рас ту ће 
си ве еко но ми је, па има и до мо-
ва у при ват ном вла сни штву ко-
ји ни су ре ги стро ва ни од стра не 
др жа ве у де лат но сти со ци јал не 
за шти те и код ко јих ни су по зна-
ти де та љи о ква ли те ту услу га 
ко је се пру жа ју, о струч но сти 
ка дро ва итд.

Ка да је реч о ко ри сни ци ма 
др жав них до мо ва, по да ци го-

во ре да је све ве ћи број ста ри-
јих ко ји има ју 80 и ви ше го ди на 
(38,04 од сто), што се пре све га 
ту ма чи као по сле ди ца ста ре ња 
ста нов ни штва. Ста на ри до мо ва 
су ма хом пен зи о не ри, али ни је 
за не мар љив ни број из др жа-
ва них ста ри јих, ко ји чи не че-
твр ти ну укуп ног бро ја. Ве ћи на 
ко ри сни ка сме шта ја је ни жег 
обра зов ног ни воа, па је чак 65 
про це на та њих без за вр ше не 
шко ле или са мо са основ ним 
обра зо ва њем. Удов ци или удо-
ви це чи не ви ше од по ло ви не 

укуп ног бро ја ко ри сни ка, тач ни-
је 56 про це на та, али је зна ча јан 
и број раз ве де них, као и нео же-
ње них, од но сно не у да тих.

Као до ми нан тан раз лог за 
сме штај у ове уста но ве из два ја-
ју се ста рост и бо лест, али то, ка-
ко се у из ве шта ју ис ти че, за ма-
гљу је чи ње ни цу да је пре све га 
у пи та њу од су ство по ро дич ног 
ста ра ња, што је по сле ди ца или 
не ма ња бли жих срод ни ка, или 
њи хо ве не мо ти ви са но сти, или 
про сто не мо гућ но сти да се бри-
ну о оста ре лом чла ну. По сво јој 
соп стве ној од лу ци и во љи у дом 
је сме ште но не што ма ње од 16 
про це на та ко ри сни ка, док, на-

жа лост, ве ли ки број ста ри јих
у до мо ви ма не ма мо гућ ност
од лу чи ва ња о сме шта ју, ни ти
има мо гућ ност ути ца ја на сво ју
жи вот ну си ту а ци ју. По ра жа ва и
чи ње ни ца да је све ви ше ста ри-
јих ко ји ма је због ве о ма ло шег
здрав стве ног ста ња, те шког те-
ле сног ин ва ли ди те та и пот пу не
за ви сно сти од ту ђе по мо ћи и
не ге нео п хо дан стал ни фи зи-
кал ни трет ман, као и по ја чан
здрав стве ни над зор због мо гу-
ћих се кун дар них здрав стве них
про бле ма. По лу за ви сни и пот-

пу но за ви сни ко ри сни ци чи не
чак ви ше од три че твр ти не ста-
ри јих сме ште них у до мо ве.

Це на сме шта ја у уста но ва ма
за ста ри је ва ри ра у за ви сно сти
од гру пе ко јој ко ри сни ци при-
па да ју, од сте пе на њи хо ве фи-
зич ке по кре тљи во сти и функ-
ци о нал не за ви сно сти од ту ђе
не ге и по мо ћи и дру гих фак то-
ра. Ме сеч на це на сме шта ја сва-
ка ко не по кри ва све рас хо де. На
ра ди о ни ци о ду го трај ној не зи,
одр жа ној не дав но у Бе о гра ду,
об ја шње но је да се опре ма, ин-
ве сти ци је и про грам ра да (пла те
ве ћи не струч них рад ни ка) фи-
нан си ра ју из ре пу блич ког бу џе-

та; за ра де ме ди цин ског осо бља
и ре ле вант не ма те ри јал не тро-
шко ве фи нан си ра Ре пу блич ки
фонд за здрав стве но оси гу ра-
ње, док ко ри сник пла ћа це не
услу га ко је се од но се на не по-
сред не ма те ри јал не тро шко ве и
за ра де пре о ста лог осо бља. Ко-
ри сни ци, ка ко је об ја шње но, у
це ни уче ству ју са сво јим при хо-
ди ма и имо ви ном. Уко ли ко ни су
у мо гућ но сти да пла те сме штај,
тро шко ве сно се ли ца ко ја пре-
ма по ро дич ном за ко ну има ју
оба ве зу њи хо вог из др жа ва ња,
док у слу ча ју да су и та сред ства
не до вољ на, раз ли ку по кри ва
ре пу блич ки бу џет. То ком 2011.
за не што ма ње од 30 од сто ста-
ри јих део тро шко ва сме шта ја
или тро шко ве у це ли ни сно сио
је бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

Про сеч на це на сме шта ја у
2011, пре ма по да ци ма из не тим
на ра ди о ни ци, из но си ла је око
25.000 ди на ра, тач ни је 21.500 за
не за ви сне ко ри сни ке, а ви ше од
30.000 за за ви сне. За раз ли ку од
др жав них, у при ват ним до мо-
ви ма це не су се кре та ле из ме ђу
300 и 1.000 евра.

Иако при ча о до мо ви ма за
ста ри је нај че шће не де лу је ни-
ма ло ру жи ча сто, као што је то
слу чај у број ним стра ним фил-
мо ви ма са овом те ма ти ком,
има ипак и дру га чи јих при ме ра,
све тлих мо ме на та и дир љи вих
и ду хо ви тих при ча о дру же њу,
пе ва њу, за ба ва ма, па чак и о
но вим љу ба ви ма у по зним го-
ди на ма. Ста ти сти ка се овим по-
ја ва ма не ба ви, па се не мо же са
пре ци зно шћу ре ћи у ко јој ме ри
су рас про стра ње не. За са да је
мо жда до вољ но и са мо спо ме-
ну ти да по сто је, па ма кар у ком
про цен ту, да би ова по пра ви лу
те шка и су мор на те ма до би ла
бар за ни јан су све тли ји тон.

В. Ка дић

поводи
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између два броја

Обе ле жен Свет ски дан 
со ци јал не прав де

Од 7,5 ми ли о на ста нов ни ка у Ср би ји, око де вет од сто жи ви 
у ап со лут ном си ро ма штву, го то во два ми ли о на те шко, ви ше од 
320.000 ста рих не ма пен зи ју, док на род не ку хи ње обез бе ђу ју по 
је дан оброк днев но за 34.500 љу ди, од то га 11.500 де це. Ово су 
са мо не ки од по да та ка ко је је Цр ве ни крст Ср би је из нео по во-
дом Свет ског да на со ци јал не прав де. У цен три ма за со ци јал ни 
рад у Бе о гра ду има око 1.000 бес кућ ни ка, ма да се не зва нич но 
про це њу је да их је из ме ђу три и пет хи ља да, док је око 1.000 де-
це без кро ва над гла вом, ка жу у Цр ве ном кр сту.

Око 250.000 љу ди у Ср би ји при ма нов ча ну со ци јал ну по моћ, 
а нај у гро же ни ји се на ла зе у нај си ро ма шни јим кра је ви ма. То су 
углав ном ста рач ка до ма ћин ства и ви шеч ла не по ро ди це.

Ге не рал на скуп шти на УН је 2007. го ди не про гла си ла 20. фе-
бру ар за Дан со ци јал не прав де, чи је обе ле жа ва ње тре ба да до-
при не се уна пре ђе њу бор бе ме ђу на род не за јед ни це про тив си-
ро ма штва, про мо ци ји пра ва на рад, јед на ко сти по ло ва и оства-
ри ва њу јед на ких шан си и со ци јал не прав де за све.

41. ФЕСТ
У бе о град ском Са ва цен тру 

22. фе бру а ра је отво рен 41. 
Ме ђу на род ни филм ски фе-
сти вал ФЕСТ. На фе сти ва лу, 
ко ји ће тра ја ти до 3. мар та, 
би ће при ка за но 75 фил мо ва 
из це лог све та.

ФЕСТ се од ви ја у дво ра на-
ма Са ва цен тра, До ма омла-
ди не, Кул тур ног цен тра Бе о-
гра да, Му зе ја ју го сло вен ске 
ки но те ке, као и у би о ско пу 
Фон та на. Про грам „Хо ли вуд” 
ре зер ви сан је за аме рич ки 
ре пер то ар ски филм, у окви-
ру „Па но ра ме свет ског фил-
ма” на ла зе се де ла ге о граф-
ски да ле ких ки не ма то гра фи-
ја, „Евро па у Евро пи” оку пља 
про дук ци је и ко про дук ци је 
уну тар ЕУ, а по се ти о ци има ју 
при ли ку да по гле да ју и но ви-
ја де ла ју жно а ме рич ке ки не-
ма то гра фи је.

У так ми чар ском про гра му 
„Евро па ван Евро пе”, ко ји обу-
хва та де ла ки не ма то гра фи ја 
чи је зе мље још ни су чла ни це 
ЕУ, би ће при ка за но де вет фил-
мо ва, а срп ски пред став ник је 
„Љу бав до ла зи ка сни је” Ха џи-
Алек сан дра Ђур ко ви ћа.

На Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но вом Са ду 19. 
фе бру а ра је одр жан окру гли сто на те му „Ак ци ја за 
уна пре ђе ње ИТ у Ср би ји”. Вој во ђан ски ИКТ кла стер 
ор га ни зо вао је ово оку пља ње у ци љу фор му ли са-
ња ко нач не вер зи је Про гра ма за по др шку ин фор-
ма ци о них тех но ло ги ја ко ји из ра ђу је Ми ни стар ство 
фи нан си ја и при вре де Ре пу бли ке Ср би је.

Окру глом сто лу, ко ји је одр жан и у скло пу јав-
не рас пра ве ра ди до но ше ња за кон ске ре гу ла ти ве 
о под сти ца ју ИТ при вре де у Ср би ји, осим број-
них чла но ва вој во ђан ског ИКТ кла сте ра и дру гих 
струч ња ка, при су ство ва ли су и Мла ђан Дин кић, 
ми ни стар фи нан си ја и при вре де, Ја сна Ма тић, са-
вет ни ца у овом ми ни стар ству, и др Дра го слав Пе-

тро вић, по кра јин ски се кре тар за на у ку и тех но ло-
шки раз вој. Дин кић је на ску пу на ја вио да ће др жа-
ва ИТ ин ду стри ју сти му ли са ти на ви ше на чи на.

– За по чет ни ке, тзв. старт-апо ве, има ће мо по се-
бан про грам бес по врат них сред ста ва, до 25.000
евра, а ако не ко од ин ве сти то ра на тр жи шту ве-
ру је да по сто ји ква ли тет на мла да ком па ни ја и
хо ће у њу да ула же, др жа ва ће су фи нан си ра ти до
по ме ну тог из но са. За ин ду стри ју софт ве ра сма-
њи ће мо по ре зе и до при но се на пла те за тре ћи ну,
би ће ком плет но осло бо ђе ни до при но са за здрав-
ство и на не за по сле ност, а др жа ва ће уме сто њих
пла ти ти ле че ње за по сле них – ре као је ми ни стар
Мла ђан Дин кић у Но вом Са ду.

Бе о град: ма ни фе ста ци ја
у Са ва ма ли

Дру штво љу би те ља и ста ро се де ла ца Са ва ма ле ор га ни зо ва ло је 20.
фе бру а ра, на Свет ски дан со ци јал не прав де, отво ре ну ку хи њу за су-
гра ђа не. Ви ше сто ти на Бе о гра ђа на раз ли чи тих ге не ра ци ја оку пи ло се
у ули ци Све то за ра Ра ди ћа уз ко тли ће па су ља, ку пу са и ри бље чор бе.

Дру штво Са ва ма ла осно ва-
но је у ју ну про шле го ди не с
ци љем да ожи ви и уна пре ди
нај ста ри ји део пре сто ни це
и под се ти на ле по ту и зна чај
овог де ла гра да. Осни ва чи и
чла но ви Дру штва на ја ви ли су
про јек те и број не ак ци је ко је
ће Са ва ма ли вра ти ти ста ри сјај.

Од осни ва ња до са да Дру штво је би ло ве о ма ак тив но, а у ја ну а ру је
одр жа на и из ло жба фо то гра фи ја на отво ре ном „Са ва ма ла – не кад
и сад”. По ред оста лог, по кре ну та је и ини ци ја ти ва за из град њу спо-
ме ни ка тр гов цу Лу ки Ће ло ви ћу (1854–1929), ве ли ком до бро тво ру и
за ду жби на ру ко ји је фи нан си рао из град њу Са ва ма ле.

Са јам со ци јал ног пред у зет ни-
штва отво рен је 20. фе бру а ра у 
При вред ној ко мо ри Бе о гра да, 
под по кро ви тељ ством Се кре-
та ри ја та за со ци јал ну за шти ту, 
Се кре та ри ја та за при вре ду и 
Град ског цен тра за со ци јал но 
пред у зет ни штво Бе о гра да. Ма-
ни фе ста ци ја је одр жа на у ор-
га ни за ци ји Фо ру ма мла дих са 
ин ва ли ди те том, уз по др шку Ам-
ба са де Кра ље ви не Нор ве шке 
у Ср би ји и Ми ни стар ства ра да, 
за по шља ва ња и со ци јал не по-
ли ти ке.

Члан Град ског ве ћа, Ацо Пе-
тро вић, под се тио је да град Бе о-
град још од 2008. го ди не по све-
ћу је ве ли ку па жњу со ци јал ном 
пред у зет ни штву. Ин те рес гра да 
је да кон крет но по мог не свим 
угро же ним ка те го ри ја ма љу ди, 

а со ци јал но пред у зет ни штво и
но ви Град ски цен тар тре ба да
по мог ну да ти љу ди до ђу до по-
сла, по себ но ка да је реч о осо-
ба ма ста ри јим од 50 го ди на и
при пад ни ци ма ма њин ских за-
јед ни ца, ре као је Пе тро вић.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то-
ра Град ског цен тра за со ци јал-
но пред у зет ни штво Бе о гра да,
Алек сан дра Гру бин, ис та кла је
да је цен тар већ по чео са ра-
дом, и да ће вр ло бр зо би ти до-
сту пан за ко ри сни ке.

Са јам со ци јал ног пред у зет ни штва у Бе о гра ду

Вла да под сти че ИТ ин ду стри ју
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Оба ве ште ње за ко ри сни ке пен зи ја са под руч ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла ја-
ну ар ских при ма ња пен-
зи о не ри ма из ка те го ри је
за по сле них по че ла је 23.
фе бру а ра.

Пен зи о не ри са мо стал-
них де лат но сти при ми ће
сво је це ле фе бру ар ске
пен зи је 2. мар та. Вој ним
пен зи о не ри ма и бив шим
по љо при вред ни ци ма фе-
бру ар ске пен зи је би ће ис-
пла ће не 6. мар та.

У на ја ви две гру пе ме ра 
у по љо при вре ди

Пре ма из ја ви др Бо ја на Пај ти ћа, пред сед ни ка Вла де Вој во ди-
не, по кра јин ска ад ми ни стра ци ја пла ни ра да ове го ди не ре а ли зу је
две гру пе ме ра у по љо при вре ди. Пр ва ће се од но си ти на по др шку
по љо при вред ним га здин стви ма, и то за из град њу ста кле ни ка и
пла сте ни ка где ће суб вен ци о ни са ти до 50 од сто сред ста ва, док ће
при ли ком на бав ке про тив град них мре жа уче ство ва ти са до 60 од-
сто сред ста ва. У скло пу ове гру пе ме ра пред ви ђе на је и по др шка
ста рач ким до ма ћин стви ма.

Дру га гру па ме ра за ми шље на је као по др шка оп шти на ма за раз вој
агра ра, кроз ко ју ће се по др жа ти фи нан си ра ње си сте ма за од вод ња-
ва ње, ко ма са ци ја, из град ња во до во да и ка на ли за ци је, тј. ин фра струк-
тур них обје ка та ко ји су нео п ход ни за да љи раз вој по љо при вре де.

Ко ри сни ци пен зи је по ре ше њу Фон да
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње Ре-
пу бли ке Ср би је са под руч ја АП Ко со во и
Ме то хи ја, ко ји ма ни је мо гла би ти вр ше на
ис пла та од 9. ју на 1999. го ди не, мо гу у ро-
ку од 60 да на од да на об ја вљи ва ња оба-
ве ште ња (20. фе бру ар 2013) да под не су
зах тев, не по сред но или по штом, Слу жби
Ди рек ци је Фон да у При шти ни, у ули ци Бу-
ле вар умет но сти бр. 10, на Но вом Бе о гра-
ду, ра ди ус по ста вља ња ис пла те.

Уз зах тев тре ба до ста ви ти ре ше ње Ре-
пу блич ког фон да ПИО о при зна том пра-
ву на пен зи ју (ори ги нал или фо то ко пи ја

ове ре на од стра не над ле жног ор га на Ре-
пу бли ке Ср би је, са кла у зу лом пра во сна-
жно сти у слу ча ју да је при зна то пра во на
ин ва лид ску пен зи ју); до каз ко јим се по твр-
ђу је иден ти тет и лич ни по да ци ко ри сни ка
(ва же ћа лич на кар та или пут на ис пра ва);
до каз о то ме да ли је под но си лац зах те ва
ко ри сник пен зи је од стра не При вре ме них
ин сти ту ци ја са мо у пра ве и При вре ме не
ад ми ни стра тив не ми си је УН на Ко со ву и
Ме то хи ји (УН МИК); уве ре ње о жи во ту, ко-
је из да је ор ган чи ја се уве ре ња при хва та ју
(суд, оп шти на и ор га ни за ци о на је ди ни ца
Ре пу блич ког фон да ПИО), и до каз о то ме

да ли под но си лац зах те ва има свој ство
оси гу ра ни ка, у сми слу про пи са о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и до каз о
шко ло ва њу за де цу ко ри сни ке по ро дич не
пен зи је.

Сви до ка зи (до ку мен та, по твр де и др.)
мо ра ју би ти у скла ду са за ко но дав ством
Ре пу бли ке Ср би је. Обра зац зах те ва за ус-
по ста вља ње ис пла те и обра зац уве ре ња о
жи во ту об ја вље ни су на сај ту Ре пу блич ког
фон да ПИО www.pio.rs.

Пре ма ин фор ма ци ја ма из фи ли ја ла и
Слу жбе Ди рек ци је При шти на, зах те ви су
већ по че ли да сти жу.

Са јам ту ри зма у Бе о гра ду
У Бе о гра ду је од 21. до 24. фе бру а ра одр жан 35. Ме ђу на род ни са-

јам ту ри зма, ина че нај ве ћи у ју го и сточ ној Евро пи. На Сај му се пред-
ста ви ло око 1.000 из ла га ча из 45 зе ма ља.

По пу сти за ра не упла те аран жма на кре та ли су се и до 40 од сто, а
по ред то га пла ћа ње у ке шу, као и са јам ски по пуст до дат но су сма њи-
ва ли це ну за пет до де сет про це на та. Број про да тих аран жма на у ра-
ном бу кин гу ове го ди не, ка ко ис ти чу вла сни ци аген ци ја, дво стру ко
је ве ћи у од но су на исти пе ри од про шле го ди не. На отва ра њу Сај ма
из ме ђу оста лог је ис так ну то да је 2013. у зна ку обе ле жа ва ња ју би ле ја
1.700 го ди на од до но ше ња Ми лан ског едик та и да ће тим про во дом
у Ср би ји би ти ор га ни зо ва не број не ак тив но сти.

По ред Ме ђу на род ног сај ма ту ри зма, у истом тер ми ну су ор га ни зо-
ва ни и Ме ђу на род ни са јам хо тел ско-уго сти тељ ске опре ме HO RE CA и
Са јам су ве ни ра „По се ти те Ср би ју”, као и Ме ђу на род ни са јам ви на „Бео
вајн” (BEO WI NE) са 140 из ла га ча из Ср би је и 13 из ино стран ства.

Про сеч на ја ну ар ска пла та
– 39.197 ди на ра

Про сеч на не то за ра да без по ре за и до при но са у Ср-
би ји ис пла ће на у ја ну а ру 2013. го ди не из но си 39.197 
ди на ра. У од но су на про сеч ну за ра ду без по ре за и до-
при но са ис пла ће ну у де цем бру 2012. го ди не но ми нал-
но је ни жа за 16,5 од сто, а ре ал но за 17 про це на та.

Про сеч на бру то за ра да у Ре пу бли ци Ср би ји ис пла ће-
на у ја ну а ру 2013. го ди не из но си 54.447 ди на ра. У од но су 
на про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у де цем бру 2012, но ми-
нал но је ни жа за 16,4, а ре ал но за 16,9 од сто.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у ја ну а ру 2013. у 
од но су на про сеч ну за ра ду без по ре за и до при но са 
ис пла ће ну у ја ну а ру 2012. го ди не, но ми нал но је ви ша 
за 7, а ре ал но је ни жа за 5,1 од сто.



28. фебруар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

„Глас” подсећа

Кон вен ци ја о со ци јал ном
оси гу ра њу из ме ђу он да-
шње Фе де ра тив не На-

род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и
Ује ди ње ног Кра љев ства Ве ли ке
Бри та ни је и Се вер не Ир ске ко-
јом се ре гу ли шу од но си у де лу
обез бе ђе ња пра ва у по гле ду
со ци јал ног оси гу ра ња из ме ђу
две др жа ве за кљу че на је 24. ма ја
1958, а сту пи ла је на сна гу 1. сеп-
тем бра исте го ди не. Кон вен ци ја
се од но си на ФНРЈ и Ује ди ње но
Кра љев ство, Ен гле ску, Шкот ску,
Велс, Се вер ну Ир ску и остр во
Ман. Спо ра зум о спро во ђе њу
Кон вен ци је за кљу чен је у Бе о-
гра ду 20. но вем бра 1959. го ди не,
а при ме њу је се на све слу ча је ве
од ка да је за кљу че на Кон вен ци-
ја, тј. од 1. сеп тем бра 1958. Та до-
ку мен та се сход но при ме њу ју и
на Ре пу бли ку Ср би ју.

Кон вен ци јом је уста но вљен
прин цип из јед на че ња др жа-
вља на (за по сле них ли ца) зе-
ма ља уго вор ни ца у пра ви ма и
оба ве за ма по осно ву про пи са
о со ци јал ном оси гу ра њу зе мље
ра да, без об зи ра на то да ли на
те ри то ри ји те зе мље има ју пре-
би ва ли ште. Пред ви ђе ни су са мо
из у зе ци од на ве де ног прин ци па
за по је ди не ка те го ри је за по сле-
них у од ре ђе ним де лат но сти ма.

Као и код нас, и за ко но дав-
ством Ује ди ње ног Кра љев ства
из обла сти пен зиј ског и ин ва-

лид ског оси гу ра ња пред ви ђе-
на су од ре ђе на пра ви ла. Та ко 
се пра во на са мо стал ну пен зи ју 
утвр ђу је са мо на осно ву ста жа 
оси гу ра ња на вр ше ног у јед ној 
од др жа ва уго вор ни ца и при ме-
ном за ко но дав ства те др жа ве, 
а не и пре ма пен зиј ском ста жу 

на вр ше ном у дру гој др жа ви 
уго вор ни ци.

Пре ма пен зиј ском ста жу утвр-
ђе ном у обе др жа ве уго вор ни це 
од ре ђу је се сра змер ни део пен-
зи је, ко ји се утвр ђу је при ме ном 
прин ци па са би ра ња пен зиј ског 
ста жа на вр ше ног у обе др жа ве, 

с тим да се пе ри о ди на вр ше ног 
ста жа оси гу ра ња не мо гу по кла-
па ти. На осно ву та ко утвр ђе ног 
пен зиј ског ста жа при сту па се 
од ре ђи ва њу сра змер ног де ла 
пен зи је. Сра змер ни део пен зи је 
об ра чу на ва се та ко што се прет-
ход но об ра чу на ви си на пен зи је 

МЕ ЂУ НА РОД НИ СПО РА ЗУ МИ О СО ЦИ ЈАЛ НОМ ОСИ ГУ РА ЊУ СА
УЈЕ ДИ ЊЕ НИМ КРА ЉЕВ СТВОМ ВЕ ЛИ КЕ БРИ ТА НИ ЈЕ И СЕ ВЕР НЕ ИР СКЕ

Са би ра ње пен зиј ског ста жа

Ве ли ки број на ших љу ди на ла зи се на при вре ме ном ра ду у стра ним 

зе мља ма, углав ном у државама Европ ске уни је, где оста ју све до сти ца ња 

пра ва на пен зи ју. Због тога ће мо у „Гла су оси гу ра ни ка” поновити ко ја 

су за кон ска пра ва оси гу ра ни ка у тим зе мља ма и на ко ји на чин се 

она мо гу оства ри ти.

Из вр шни од бор Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не на не дав но одр жа ној сед ни ци при-
хва тио је Из ве штај о ра ду Са ве за и го ди шњи
ра чун и фи нан сиј ске из ве шта је за 2012. го-
ди ну.

Ми лан Не на дић, пред сед ник СПВ, го во ре-
ћи о ра ду ор га ни за ци је у про те клој го ди ни
ис та као је да је при мет но да је не по вољ на
еко ном ска си ту а ци ја ути ца ла на све ве ћи
број си ро ма шних и со ци јал но угро же них
пен зи о не ра.

– На ша је оба ве за да пра ти мо кре та ње
пен зи ја и со ци јал ни по ло жај пен зи о не ра, и

да се бо ри мо да се њи хов ма те ри јал но-со-
ци јал ни по ло жај одр жи на при хва тљи вом
ни воу – на гла сио је Не на дић.

То ком рас пра ве о Из ве шта ју, из ме ђу оста-
лог, го во ри ло се и о оства ри ва њу здрав-
стве не за шти те, ре а ли за ци ји ре ха би ли та-
ци је пен зи о не ра ко ја се фи нан си ра из сред-
ста ва РФ ПИО, о ор га ни за ци ји дру штве ног
жи во та, снаб де ва њу и ху ма ни тар ним ак тив-
но сти ма, као и о са рад њи са др жав ним ор-
га ни ма и дру гим ор га ни за ци ја ма. У рас пра-
ви је ис так ну то да је због не до стат ка нов ца
угро жен и рад клу бо ва пен зи о не ра, ко ји су

је ди но ме сто оку пља ња со ци јал но нај у гро-
же ни јих чла но ва, а до дат но их оп те ре ћу је
и зах тев ин спек ци је за уво ђе ње фи скал них
ка са, што је због на чи на ра да клу бо ва не по-
треб но. На гла ше на је по тре ба бо ље са рад-
ње са ло кал ним са мо у пра ва ма ра ди пре ва-
зи ла же ња ових про бле ма.

У не ким оп шти на ма се ја вио про блем
са зах те ви ма ло кал них упра ва да се ме-
сне ор га ни за ци је ре ги стру ју као прав ни
су бјек ти, а ис так нут је и про блем не флек-
си бил но сти са ни тар не ин спек ци је код от-
кла ња ња уоче них не пра вил но сти. По је ди-

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

Ре а лан про грам ра да за 2013.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2013. 11

од пен зиј ског осно ва у про цен-
ту ко ји од го ва ра укуп ном пен-
зиј ском ста жу, на вр ше ном у обе 
др жа ве уго вор ни це. Та ко до-
би је ни из нос по мно жи се бро-
јем ме се ци пен зиј ског ста жа у 
јед ној др жа ви уго вор ни ци, па 
се по том по де ли са бро јем ме-
се ци пен зиј ског ста жа на вр ше-
ног у обе др жа ве. Ка да се утвр-
ди пра во и на са мо стал ну и на 
сра змер ну пен зи ју, оси гу ра ник 
има пра во из бо ра из ме ђу ове 
две оп ци је: са мо стал на или сра-
змер на. У по ступ ку ре ша ва ња 
увек се би ра оно ре ше ње ко је је 
по вољ ни је за оси гу ра ни ка.

Пра во на ста ро сну пен зи ју сти-
че се са на вр ше них 65 го ди на жи-
во та, за же не са 60, од но сно за све 
оне ко је су ро ђе не по сле 6. апри-
ла 1950. го ди не ста ро сна гра ни ца 
по сте пе но се по ве ћа ва са 60 на 65 
го ди на жи во та, и нај ма ње 156 не-
де ља ста жа оси гу ра ња за ко ји је 
упла ћен до при нос. Пе ри од пен-
зиј ског ста жа на вр шен у јед ној 
од др жа ва уго вор ни ца узе ће се 
у об зир за од ре ђи ва ње ста ро сне 
пен зи је ако из но си нај ма ње шест 

ме се ци. Уко ли ко су пе ри о ди пен-
зиј ског ста жа ма њи од шест ме се-
ци, па да ју на те рет дру ге др жа ве 
уго вор ни це, и то не са мо за оце ну 
усло ва пра ва на ста ро сну пен зи ју, 
већ и за ње ну ви си ну.

Пра во на ин ва лид ску пен зи ју
(на кна ду за сма ње ну рад ну спо-
соб ност) при па да оси гу ра ни ку 

ко ме је утвр ђе на не спо соб ност 
за при вре ђи ва ње про у зро ко ва-
на бо ле шћу или по вре дом ван 
ра да, с тим да је у на шој зе мљи 
то пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју, а по бри тан ском за ко ну је то 
пра во на бо ле снич ко да ва ње.

Ис пу ње њем усло ва за сти ца-
ње на ве де них пра ва у по гле ду
ду жи не пен зиј ског ста жа при-
ме њу је се прин цип са би ра ња
пе ри о да оси гу ра ња и са њим
из јед на че них пе ри о да на вр ше-
них по за ко но дав ству обе др жа-
ве уго вор ни це (ти пе ри о ди не
мо гу да се по ду да ра ју).

Пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју, од но сно пра во на бо ле снич-
ко да ва ње, од ре ђу је се на те рет
оне др жа ве где је не спо соб ност
за рад на ста ла, под усло вом да је
осо ба у оси гу ра њу код те др жа ве
про ве ла нај ма ње јед ну го ди ну.

У слу ча ју на сту па ња ин ва лид-
но сти про у зро ко ва не не сре ћом
на по слу или про фе си о нал ном
бо ле шћу сти че се пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју пре ма за ко но-
дав стви ма обе др жа ве уго вор-
ни це. Пра во на ову ин ва лид ску
пен зи ју не за ви си од ду жи не
рад ног ста жа, од но сно од ду жи-
не тра ја ња оси гу ра ња.

Пра во на по ро дич ну пен зи-
ју удо ва сти че у за ви сно сти од
го ди на ње ног жи во та у слу ча ју
смр ти оси гу ра ни ка, уз услов да је
оси гу ра ник у мо мен ту смр ти био
об у хва ћен пен зиј ским оси гу ра-
њем. Круг срод ни ка огра ни чен
је на удо ву, де цу и ре ги стро ва ног
парт не ра. Ује ди ње но Кра љев-
ство при зна је пра во на удо вич ку
ста ро сну пен зи ју ако она у мо-
мен ту смр ти брач ног дру га има
на вр ше них 60 го ди на жи во та.
На кон смр ти по кој ни ка де ца мо-
гу сте ћи пра во на по се бан до да-
так, ко ји се оства ру је ако се удо-
ва ни је пре у да ла, ако је по кој ни
оси гу ра ник из др жа вао де цу, ако
су у мо мен ту смр ти оси гу ра ни ка
жи ве ла са мај ком ко ја их је из др-
жа ва ла, и ако ни су на вр ши ли од-
ре ђе не го ди не жи во та.

Раз у ме се да се на ова ко ма лом
про сто ру не мо гу об ра ди ти сви
слу ча је ви ко ји се мо гу су сре сти у
прак си, али за то, ако се по сту пак
по кре ће у Ср би ји, тре ба зна ти да
је за ли ца ко ја су ра ди ла на те ри-
то ри ји АП Вој во ди не над ле жан
По кра јин ски фонд ПИО у Но вом
Са ду, а за оста ли део Ср би је Ди-
рек ци ја Фон да ПИО у Бе о гра ду,
Др Алек сан дра Ко сти ћа бр. 9,
где по сто ји оде ље ње за при ме ну
спо ра зу ма са дру гим др жа ва ма, и
где се у пр вом сте пе ну од лу чу је о
пра ву на тзв. ино стра не пен зи је.

Ја сми на Мек Ке вит

Здрав стве на за шти та
Ка да је реч о здрав стве ној за шти ти, усво јен је прин цип ре-

ци про ци те та, што зна чи да др жа вља ни зе ма ља уго вор ни ца 

ко ри сте бес плат ну здрав стве ну за шти ту ка да се на ла зе на

те ри то ри ји дру ге др жа ве уго вор ни це, тј. без на кна де тро шко ва

здрав стве не за шти те из ме ђу но си ла ца оси гу ра ња, с тим што 

оси гу ра ни ци мо ра ју да под не су до каз о по сто ја њу оси гу ра ња,

о че му по твр ду из да је но си лац код ко га има ју оси гу ра ње.

Из нос пла ти вог да ва ња, пре ма од ред ба ма ове кон вен ци је, 

об ра чу на ће се у ва лу ти уго вор не стра не чи ји ор ган со ци јал ног

оси гу ра ња је оба ве зан на та кво да ва ње.

СТАРОСНА 
ПЕНЗИЈА

Мушкарац

Жена

ИНВАЛИДСКА 
ПЕНЗИЈА

1.  Да је наступила инвалидност (губитак радне способности)
2.  Да је осигураник остварио 12 месеци стажа осигурања

НАПОМЕНА: Инвалидска пензија се одређује на терет оне државе где је
наступила неспособност за рад, под условом да је осигураник у осигурању 
те државе провео најмање годину дана

ПОРОДИЧНА 
ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, деца и
регистровани партнер

65 година живота - 156 недеља стажа осигурања (3 године
пензијског стажа), од тога најмање 6 месеци у Енглеској

60 година живота - 156 недеља стажа осигурања (3 године
пензијског стажа), од тога најмање 6 месеци у Енглеској

НАПОМЕНА: Жене рођене после 6. 4. 1950. године - старосна граница се
постепено повећава са 60 на 65 година живота

ни пред сед ни ци оп штин ских ор га ни за ци-
ја ис та кли су да због све сла би је ку пов не
мо ћи сво јих чла но ва има ју про блем да у

пот пу но сти ре а ли зу ју ре дов ну от пла ту већ
ку пље ног огре ва.

У про гра му ра да Са ве за пен зи о не ра Вој-

во ди не за 2013. го ди ну глав на ак тив ност
би ће пра ће ње кре та ња пен зи ја, уче шћа
пен зи ја у од но су на за ра де, пред ла га ње
ре ше ња над ле жним ин сти ту ци ја ма, као и
ин фор ми са ње члан ства, син ди ка та и над-
ле жних ор га на о то ме. Са вез ће та ко ђе
да ти над ле жним ор га ни ма и ин сти ту ци ја-
ма пред ло ге за по бољ ша ње оства ри ва ња
здрав стве не за шти те ко ри сни ка пен зи ја. Уз
ове нај ва жни је тач ке про гра ма, на ста ви ће
се са рад ња са ПФ ПИО, са ло кал ним ор га-
ни ма упра ве, са рад ња са ДДОР-ом, као и
оства ри ва ње пла ни ра них дру штве них, кул-
тур них и ху ма ни тар них ак тив но сти Са ве за.

Пред лог фи нан сиј ског пла на Са ве за за
2013. го ди ну оце њен је као ре а лан и оства-
рив, јер су и пла ни ра ни рас хо ди ма њи не го
прет ход не го ди не. Д. Ко раћ
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кроз Србијукроз Србију

У Вој во ди ни је је се нас за се ја но 290.000УУхек та ра пше ни це и 35.000 хек та ра ози-УУмог јеч ма, што је од 20 до 25 од сто ви-У У 
ше у од но су на исти пе ри од про шле го ди не.
Осим са зна ња да су се ра та ри на овај на чин
вра ти ли ве ћој про из вод њи хлеб ног жи та, ра-
ду је и по да так да је се тва ози мих стр ни на на
око 90 од сто пред ви ђе них по љо при вред них
по вр ши на оба вље на у оп ти мал ном ро ку – од
1. до 25. ок то бра. Та ко ђе, то пло вре ме кра јем
ок то бра и у пр ве две де ка де но вем бра, уз до-
вољ не ко ли чи не хра ни ва у зе мљи шту, усло-
ви ло је до бар раз вој ових кул ту ра, та ко да су
сви усе ви ушли у зи му до бро при пре мље ни.

По ре чи ма Ђер ђа Ме са ро ша из По кра-
јин ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду,
во до при вре ду и шу мар ство, ози ми усе ви
на вој во ђан ским ора ни ца ма тре нут но су у
ве о ма до бром ста њу, и уко ли ко не бу де не-
ких екс трем но ни ских тем пе ра ту ра, мо же
се оче ки ва ти да ће они у про лећ ни по раст
ући у до број кон ди ци ји.

– На ред ни ва жан по сао ко ји оче ку је по-
љо при вред ни ке је сте при хра на. При хра на
стр ни на тре ба да обез бе ди биљ ка ма до вољ-
ну ко ли чи ну азо та за про лећ ни раст, јер од
то га у ве ли кој ме ри за ви се ква ли тет и при-

нос ових ози мих по љо при вред них кул ту ра.
У по чет ку про лећ ног кре та ња ве ге та ци је
нео п ход на је ви со ка кон цен тра ци ја ни тра-
та у по вр шин ском сло ју зе мљи шта (до 30
цм), што се одр жа ва ис кљу чи во при хра на ма
азот ним ђу бри ви ма, док ко ли чи не при сту-
пач ног азо та ко је се на ла зе у ду бљем сло ју
зе мљи шта (60 до 90 цм) биљ ке ко ри сте по-
сле кла са ња – под се тио је ра та ре Ме са рош.

Пре ма ре чи ма по љо при вред них струч ња-
ка, по што је ове го ди не пре о вла дао гу шћи
склоп би ља ка, по треб но је пр ву при хра ну
оба ви ти у дру гој по ло ви ни и кра јем фе бру а-
ра ђу бри ви ма КАН, АН, САН и уре ом, са 60-70
про це на та по треб ног азо та. Дру гу при хра ну
тре ба оба ви ти из ме ђу 10. и 31. мар та истим
ми не рал ним ђу бри ви ма, али без урее.

Ис ку сни ји ра та ри оче ку ју да ће при нос
пше ни це ове го ди не би ти из ме ђу че ти ри и
по и пет то на по ка та стар ском ју тру – уз при-
ме ну по ме ну тих ме ра и ако не бу де ве ћих
вре мен ских не по го да. М. Мек те ро вић

У ВОЈ ВО ДИ НИ ЗА СЕ ЈА НО ВИ ШЕ ПШЕ НИ ЦЕ И ОЗИ МОГ ЈЕЧ МА

Ква ли тет ном при хра ном
до бо љег при но са

р

Кан це ла ри ја за бр зе од го во-
ре отво ре на је по чет ком фе бру-
а ра у згра ди град ске упра ве у
Зре ња ни ну, а ње но осни ва ње
фи нан си ра но је из ре пу блич ког
бу џе та. Ка ко је ра ни је на ја вље-
но, основ ни за да так ова кве кан-
це ла ри је је да на јед ном ме сту
омо гу ћи бр же ре ша ва ње зах те-
ва гра ђа на и ин ве сти то ра – без
че ка ња и не по треб ног оби ла-
ска мно го број них шал те ра.

Си стем ра да Кан це ла ри је је
та кав да ће ко ри шће њем ин-
фор ма тив не мре же град ске
упра ве и јав них и ко му нал них
пред у зе ћа и уста но ва ин ве сти-
то ри ма и гра ђа ни ма би ти омо-
гу ће но да, на кон под но ше ња
зах те ва, у крат ком ро ку до би ју
тра же не од го во ре и по треб на
ре ше ња. Слу жбе ни ци град ске
упра ве Зре ња нин пре у зе ће на
се бе оба ве зу да при ба ве нео-
п ход ну до ку мен та ци ју, та ко да
стран ке ви ше не ће мо ра ти да
гу бе вре ме че ка ју ћи пред број-

ним шал те ри ма да би, ре ци мо, 
до шли до гра ђе вин ске до зво ле.

По ре чи ма Ду шка Ра ди ши-
ћа, по моћ ни ка гра до на чел ни ка 
Зре ња ни на, на пра вљен је и је-
дин стве ни фор му лар ко ји ко-
ми тен ти по пу ња ва ју на по чет ку 
по ступ ка, а он об је ди њу је све 

дру ге обра сце ко је су гра ђа ни 
ра ни је по пу ња ва ли и пре да ва-
ли на ра зним шал те ри ма.

– Стран ка са да до ла зи у Кан-
це ла ри ју са мо са лич ном кар том, 
ту ће јој за по сле ни по мо ћи да 
по пу ни је дин стве ни фор му лар, а 
од го вор ће у крат ком ро ку до би-

ти у Кан це ла ри ји, елек трон ском 
по штом, ку рир ском слу жбом 
или ре дов ном по штом – об ја-
снио је Ра ди шић про цес ра да у 
Кан це ла ри ји за бр зе од го во ре.

На по чет ку ће се ту из да ва-
ти са мо гра ђе вин ске до зво ле, 
а Кан це ла ри ја ће ка сни је функ-
ци о ни са ти као сер вис гра ђа на 
у ре ша ва њу оста лих зах те ва из 
дру гих обла сти. Та ко ће у на ред-
ном пе ри о ду град ска упра ва, уз 
фи нан сиј ску по др шку по кра јин-
ске ад ми ни стра ци је, у Зре ња ни-
ну уве сти и елек трон ску апли ка-
ци ју „Си стем 48 са ти”, па ће гра-
ђа ни у том ро ку мо ћи да до би ју 
све од го во ре на пи та ња ве за на 
за рад град ских ко му нал них и 
ин спек циј ских слу жби.

Чел ни ци Зре ња ни на оче ку ју
да ће по сто ја ње Кан це ла ри је за 
бр зе од го во ре по ја ча ти и кон-
ку рент ност овог гра да у при-
вла че њу ин ве сти то ра и са мим 
тим до при не ти и ве ћем за по-
шља ва њу. М. Мек те ро вић

ЗРЕ ЊА НИН ОТВО РИО КАН ЦЕ ЛА РИ ЈУ ЗА БР ЗЕ ОД ГО ВО РЕ

Ин ве сти то ри екс пре сно до до зво ла

Три раз ло га
по врат ка ози мим
усевима
По љо при вред ни струч ња ци оце њу ју 

да су раз ло зи по ве ћа ног ин те ре со ва-

ња по љо при вред ни ка за се тву ози мих

стр ни на пре све га до бра це на ози ме

пше ни це на тр жи шту, за тим по вољ ни-

ји ме те о ро ло шки усло ви пред се тву и

за вре ме се тве, као и по тре бе тр жи шта

за јеф ти ни јом сточ ном хра ном – ози-

мим јеч мом и три ти ка ле ом, ко ји сти-

жу на тр жи ште пре ку ку ру за.
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ПРЕ КО ГРА НИЧ НА СА РАД ЊА
ЦЕН ТА РА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НИ РАД

За јед но ка 
со ци ја ли за ци ји

„За јед но ка ци љу” на зив је про јек та у
окви ру ко га ће се од ви ја ти са рад ња цен-
та ра за со ци јал ни рад из При је по ља, Би-
је лог По ља и Мој ков ца. Циљ про јек та је
ре ша ва ње про бле ма од ра ста ња и со ци-
ја ли за ци је де це и мла дих. Са рад ња три
цен тра за со ци јал ни рад из две ју др жа ва
ре а ли зу је се уз по моћ 130.000 евра, сред-
ста ва из ИПА про гра ма пре ко гра нич не
са рад ње из ме ђу Ср би је и Цр не Го ре.

На ме ра је да се по ве ћа про фе си о нал-
на са рад ња у ра ду с де цом и мла ди ма
ко ји су у су ко бу са за ко ном. У окви ру
овог јед но го ди шњег про јек та би ће ре-
а ли зо ва не 234 ра ди о ни це о за шти ти
жи вот не сре ди не, ве шти ни од ра ста ња,
под у ча ва њу ро ди те ља, али и о ре ша-
ва њу кон фликт них си ту а ци ја, из ја вио је
На ил Ка је вић, ди рек тор Цен тра за со ци-
јал ни рад из При је по ља.

Про јек том су пред ви ђе на и два кам-
па у ко ји ма ће уче ство ва ти око 40 де це
из обе др жа ве, са ко ји ма ће ра ди ти тим
струч ња ка. Љ. Ми лен ко вић

Пре ма по да ци ма Аген ци је УН за род ну
рав но прав ност и осна жи ва ње же на (UN
Wo men), око 50 од сто же на у рад ном до бу
у Ср би ји ни су еко ном ски ак тив не, док је у
том по ло жа ју са мо око 30 од сто му шка ра ца.
И ка да су у пи та њу не за по сле ни по сто ји ве-
ћа ве ро ват но ћа да ће же не би ти рад но ан-
га жо ва не у си вој еко но ми ји или да ће би ти
ан га жо ва не на ни жим хи је рар хиј ским по-
зи ци ја ма, а ма ње је ве ро ват но и да ће свој
рад ни ста тус ре ши ти са мо за по шља ва њем.

Же ле ћи да про ме ни ова кво ста ње, Уни ја
по сло да ва ца Ср би је за по че ла је, у са рад њи
са аген ци јом UN Wo men, ре а ли за ци ју про-
јек та „Дај мо шан су рав но прав но сти, дај мо
шан су ра сту”, у ци љу осна жи ва ња же на у
сфе ри ра да. Овај про је кат, ко ји има за да так
да про ши ри свест о нео п ход но сти уво ђе ња
прин ци па осна жи ва ња же на као са став ног
де ла по сло ва ња ком па ни ја, спро во ди ће се
од фе бру а ра до ок то бра ове го ди не.

У том пе ри о ду Уни ја ће одр жа ти се ми на ре
у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Зре ња ни ну,
Су бо ти ци, За је ча ру, Вр њач кој Ба њи, Срем-
ској Ми тро ви ци и Ру ми, на ко ји ма ће се ма-

ла, сред ња и ве ли ка пред у зе ћа упо зна ти са
прин ци пи ма осна жи ва ња же на. До са да је
око 500 ком па ни ја у све ту пот пи са ло ове
прин ци пе, а у Ср би ји се про шле го ди не 11
ве ли ких ком па ни ја оба ве за ло да ће их при-
ме њи ва ти. Прин ци пи су кре и ра ни као план
у се дам ко ра ка за осна жи ва ње же на на рад-
ном ме сту, на тр жи шту ра да и у за јед ни ци.

Ми ља на Стој шић Сто ја нов ска, ди рек тор-
ка Уни је по сло да ва ца Вој во ди не, ко ја је уче-

ство ва ла на обу ци – ра ди о ни ци ко ју је UN
Wo men ор га ни зо ва ла од 4. до 6. фе бру а ра
у Бе о гра ду, ка же да је за њу би ло ко ри сно
упо зна ва ње са тре нут ним ста њем у обла сти
род не рав но прав но сти у све ту и код нас,
као и са ме ра ма и про ме на ма ко је сви као
за јед ни ца мо ра мо да по кре не мо, пр вен-
стве но у рад ном окру же њу, ра ди осна жи ва-
ња же на у овој обла сти.

М. Мек те ро вић

УНИ ЈА ПО СЛО ДА ВА ЦА СР БИ ЈЕ СПРО ВО ДИ ПРО ЈЕ КАТ ОСНА ЖИ ВА ЊА ЖЕ НА НА ПО СЛУ

Же не не јед на ке у сфе ри ра да

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Број не по год но сти за чла но ве
Ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да гра да Но вог Са да

усме ри ла је то ком зи ме нај ве ћи део сво јих ак тив-
но сти на на бав ку ра зних про из во да за чла но ве, са
мо гућ но шћу од ло же ног пла ћа ња. Та ко су обез бе-
ди ли зим ни цу на шест ра та, а на ста вље но је и са
ре дов ним снаб де ва њем чла но ва раз ли чи тим на-
мир ни ца ма ко је мо гу пла ћа ти на три ме сеч не ра те.

За те ку ћу греј ну се зо ну на ба вљен је огрев ко ји
чла но ви от пла ћу ју на осам ра та, по чев ши од фе-
бру а ра. Овим снаб де ва њем об у хва ће но је ви ше
од 600 чла но ва ор га ни за ци је.

Ми лан Ивић, пред сед ник Град ске ор га ни за ци-
је ин ва ли да ра да, на гла сио је да за члан ство оба-
вља ју и ре дов не сер ви сне услу ге, те та ко са ра ђу-
ју ћи са јед ном оч ном ку ћом и не ко ли ко ор ди на-
ци ја чла но ви ма омо гу ћа ва ју на бав ку на о ча ра на
осам до де сет ра та, на бав ку зуб не про те ти ке на

шест ра та, оба вља ње ул тра звуч не ди јаг но сти ке са по пу стом од де сет од сто и слич но.
– Осим на ве де них ак тив но сти, же ља нам је да пре ко не ке апо те ке омо гу ћи мо чла но ви-

ма јеф ти ни ју на бав ку ле ко ва, као и да у на шим про сто ри ја ма ор га ни зу је мо струч но ме ре-
ње крв ног при ти ска и ше ће ра у кр ви – ис та као је Ивић.

У про сто ри ја ма ор га ни за ци је сва ког пет ка чла но ви мо гу да се оши ша ју за са мо 70 ди на-
ра. Та ко ђе мо гу, у са рад њи са ЈВП „Во де Вој во ди не”, да из ва де по вољ ни је ри бо ло вач ке до-
зво ле, на че ти ри до осам ра та, за ви сно од про цен та ин ва ли ди те та, с тим да они ко ји има ју
пре ко 80 од сто ин ва ли ди те та до би ја ју до зво лу за са мо 100 ди на ра.

У овој ор га ни за ци ји тре нут но су за у зе ти пред сто је ћом про сла вом за Дан же на, на ко јој
ће сва ка чла ни ца до би ти при го дан по клон. Д. Ко раћ

Ми лан 

Ивић
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здрав живот

Пе кар ске по сла сти цеПе кар ске по сла сти це

Ле ко ви из при ро де

Ин те грал не зе мич ке
Са стој ци: 250 гр ин те грал ног бра шна, 250 гр ме ког бра шна,

јед но ки се ло мле ко, по ла коц ке ква сца, ка ши ка су ше ног ме ша-
ног за чин ског би ља, со, ка ши ка уља.

На чин при пре ме: из ме ша ти обе вр сте бра шна у чи ни ји, до-
да ти ма ло со ли, па у сре ди ни на пра ви ти уду бље ње. Део ки се лог
мле ка за гре ја ти и у ње му рас то пи ти ква сац. До да ти за чин ско би-
ље и све си па ти у уду бље ње у бра шну. Оста ви ти де се так ми ну та
да ква сац на до ђе. 
До да ти оста так ки-
се лог мле ка и за-
ме си ти глат ко те-
сто. Пре кри ти кр-
пом и оста ви ти да 
те сто удво стру чи 
обим (око 50 мин.), 
па га још јед ном 
пре ме си ти. По де-
ли ти на 12 јуф ки и 
об ли ко ва ти зе мич-
ке. По ре ђа ти у под-
ма зан плех и оста ви ти 15 ми ну та да од сто је. Зе мич ке пре ма за ти
мла ком во дом, про бо сти на не ко ли ко ме ста и пе ћи у за гре ја ној
рер ни (200° Ц) око 25 ми ну та, да до би ју ле пу бра он бо ју.

На по ме на: од ова кве сме се се мо же ис пе ћи и ин те грал ни
хлеб.

Пи ро шке
Са стој ци: 500 гр бра шна, ква сац, 125 мл уља, 200 мл мле ка, 

ја је, со.
На чин при пре ме: у за гре ја ном мле ку рас то пи ти ква сац, оста-

ви ти да кре не. У бра шно до да ти ква сац, уље, жу ман це, ма ло со-
ли. За ме си ти глат ко те сто и оста ви ти да од сто ји и на ра сте. Пре-
ме си ти те сто, раз ву ћи и исе ћи на ква дра те или се ћи окру глом 
мо длом. У сре ди ну ста ви ти фил. Иви це пре ма за ти бе лан це том, 
пре кло пи ти их и ма ло при ти сну ти. Ре ђа ти у под ма зан плех и 
пре ма за ти мла ком во дом. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 200° Ц око 
40 ми ну та.

На по ме на: пи ро шке мо гу би ти пу ње не слат ким или сла ним 
фи лом, по из бо ру.

Је чам про тив 
упа ле бе ши ке

Бла го твор но сред ство про тив ове упа-
ле је јеч ме на ка ша. Је чам (120 гр) си па ти
у ли тар во де и ста ви ти да про кљу ча. По-
сле не ко ли ко ми ну та про су ти ту во ду,  па
на ли ти но ву. У то на рен да ти ко ру ли му-
на и ку ва ти док је чам не омек ша. Од ли ти
во ду и до да ти две ка ши ке ме да. Узи ма ти
по ка ши ку ка ше не ко ли ко пу та на дан.

Чај од бо ров ни це
Чај од бо ров ни це се ко ри сти у слу ча је-

ви ма сла бе бе ши ке, а де лу је и ан ти бак те-
риј ски. Узе ти 25 гр ли сто ва бо ров ни це и
пре ли ти шо љом вре ле во де. По сле 10 ми-
ну та про це ди ти. Пи ти 2-3 шо ље на дан.

Сла не 
пе ре це

Са стој ци: 250 
гр мар га ри на, шо-
ља уља, ки ло грам 
бра шна, ква сац, 
250 мл мле ка, ким, 
су сам, ја је, со.

На чин при пре-

ме: рас то пи ти ква сац у мле ку. Мар га рин по-
ме ша ти са уљем, до да ти ким и су сам. Све из-
ру чи ти у бра шно и за ме си ти те сто. Раз ву ћи
окла ги јом (де бљи на пр ста), па ва ди ти мо длом
за пе ре це. Пре ма за ти ја је том, по су ти ким и су-
сам и пе ћи на 200° Ц да до би ју ле пу жу ту бо ју.

По га чи це са чвар ци ма
Са стој ци: шо ља мле ка, 1,5 дл бе лог ви на,

два жу ман це та, 150 гр чва ра ка, по ла коц ке
ква сца, 300 гр бра шна, со, би бер, 2 ка ши ке
ма сти, су сам, бе лан це.

На чин при пре ме: у шо љи мле ка рас то пи-
ти ква сац, до да ти 100 гр мле ве них чва ра ка
(тро па), бе ло ви но, жу ман ца, со, би бер, бра-
шно (ако тре ба, мо же ма ло ви ше). За ме си ти
те сто и оста ви ти да од мо ри. За тим раз ву ћи
те сто и пре ма за ти ма шћу (из ме ша ном са
остат ком чва ра ка), пре кло пи ти, оста ви ти да
од мо ри. По но ви ти бар још два пу та по сту пак.
На кра ју те сто раз ву ћи, пре ма за ти бе лан це-
том, по су ти су са мом, ва ди ти мо длом и пе ћи.

Бу хтле
Са стој ци: 500 гр бра шна, 3 ка ши ке ше ће-

ра, ма ло со ли, 250 мл мле ка, ква сац, ли мун,
180 гр пу те ра, ја је, мар ме ла да.

На чин при пре ме: у чи ни ји из ме ша ти
бра шно, ше ћер, со и на пра ви ти уду бље ње.
Мле ко за гре ја ти, си па ти у уду бље ње, у ње га
из мр ви ти ква сац па пу сти ти да на до ђе. За ме-
си ти те сто до да ју ћи пу тер, ја је, рен да ну ко ру
ли му на. За ме ше но те сто оста ви ти да од мо ри
око 40 ми ну та. Пре ме си ти га, раз ву ћи и исе-
ћи на ква дра те. На сре ди ну сва ког ква дра та
ста ви ти ка ши чи цу мар ме ла де, спо ји ти кра је-

ве ква дра та и об ли ко ва ти бу хтлу, па спо је ном
стра ном ре ђа ти у под ма зан плех. Пре ма за ти
мла ким мле ком и пе ћи у рер ни за гре ја ној на
200°Ц око 20 ми ну та, да ле по по ру ме ни. Пе-
че не по же љи по су ти прах ше ће ром.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић
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Mul ti le vel List – ли сте за ауто мат ско
на бра ја ње у ви ше ни воа

Mul ti le vel List су ли сте са ви ше ни воа
пред зна ка. Ко ри сте се углав ном за са др жа-
је или код не ких спе ци фич них на бра ја ња.
По сту пак кре и ра ња ли ста са ви ше ни воа је:

1. уку ца мо ли сту (са др жај) ко ја тре ба да
са др жи ви ше ни воа пред зна ка;

2. мар ки ра мо ли сту;
3. клик не мо на стре ли цу по ред ико не

Mul ti le vel List;

4. у по зи ци ји List Li brary би ра мо стил ко-
јим ће се при ка за ти ли ста са ви ше ни воа и
клик не мо на ње га;

5. ли ста (са др жај) ну ме ри са ће се са мо у
ње ном пр вом ни воу;

6. мар ки ра мо по сте пе но де ло ве ли сте ко-
је же ли мо да пре ба ци мо у ви ши ни во;

7. клик не мо на ико ну Mul ti le vel list;
8. иза бе ре мо оп ци ју Chan ge List Le vel;
9. клик не мо на ни во ли сте ко јим же ли мо

да при ка же мо мар ки ра ни део са др жа ја;
10. по но ви мо ко ра ке од 6 до 9 док не иза-

бе ре мо ни вое за це лу ли сту.
На по ме на: Ка да по сле за вр ше не ли сте

при ти сне мо та стер En ter, ра чу нар ну ди да
на ста ви ли сту у истом ни воу. При ти ска њем
та сте ра En ter ра чу нар нас вра ћа у прет ход не
ни вое, та ко да ће се ли ста пред зна ка из гу би-
ти и мо же мо на ста ви ти са ку ца њем тек ста.

Кре и ра ње из гле да па су са – ле њир

Да би смо па сус уву кли по мо ћу мар ке ра
за увла че ње пр вог ре да, по сту пак је:

1. клик не мо на па сус ко ји же ли мо да уву-
че мо;

2. кур сор ми ша до ве де мо из над мар ке ра
и др жи мо при ти снут ле ви та стер;

3. по ме ри мо по ка зи вач на же ље но ме сто,
па пу сти мо ле ви та стер.

По сто је две вр сте ико на за увла че ње тек ста:
1. First Li ne In dent (из гле да као пу на

стре ли ца на до ле) за да је ле ву мар ги ну пр-
вог ре да па су са;

2. Han ging In dent (из гле да као пу на стре-
ли ца на го ре) за да је ле ву мар ги ну свих ре-
до ва па су са осим пр вог;

3. Left In dent (из гле да као пун ква дра тић)
за да је ле ву мар ги ну за сва ки ред па су са;

4. Right In dent (из гле да као пу на стре ли-
ца на го ре у де сном углу) за да је де сну мар-
ги ну за сва ки ред па су са.

Ле во од ле њи ра на ла зи се по ка зи вач ко-
ор ди на ци је та бу ла то ра. Кли ком на по ка зи-
вач ме ња се вр ста та бу ла то ра:

left tab,

right tab,

cen ter tab,

de ci mal tab,

bar tab.

За да ва ње та бу ла то ра на ле њи ру

Да би смо на ле њи ру за да ли та бу ла тор:
1. клик не мо би ло где у па су су ко ји же ли-

мо да из ме ни мо по мо ћу та бу ла то ра;
2. клик не мо на ико ну Tab Se lec tion ко ја

се на ла зи од мах ле во уз ле њир, све док се
на екра ну не при ка же онај та бу ла тор ко ји
же ли мо;

3. клик не мо на по зи ци ју на ле њи ру где
же ли мо да по ста ви мо та бу ла тор;

4. при ти сне мо та стер Tab.
У Word-у мо же мо ко ри сти ти пет раз ли чи-

тих вр ста та бу ла то ра:
1. ле ви та бу ла тор (из гле да као сло во L)

по ме ра текст пре ма де сној иви ци стра ни-
це;

2. та бу ла тор за цен три ра ње (из гле да као
обр ну то сло во T) цен три ра текст око та бу-
ла то ра;

3. де сни та бу ла тор (из гле да као сло во L
на о пач ке) по ме ра текст са де сне ка ле вој
иви ци стра ни це;

4. де ци мал ни та бу ла тор (из гле да као обр-
ну то сло во T са тач ком по ред) по рав на ва
де ци мал не бро је ве у ко ло ни у од но су на
де ци мал ну тач ку;

5. ли ниј ски та бу ла тор (из гле да као пра ва
ли ни ја I) цр та вер ти кал ну ли ни ју у тек сту.

Про зор Pa ra graph

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 Pa ra graph, на екра ну ће се при-

ка за ти про зор Pa ra graph ко ји се са сто ји из
две кар ти це:

1. In dents and Spa cing, ко ја се са сто ји из
оп ци ја Alig nment, Outli ne le vel, In den ta-

tion, Spe cial, Spa cing i Li ne spa cing;

2. Li ne and Pa ge Bre aks, ко ја се са сто ји из
оп ци ја Wi dow/Orp han con trol, Ke ep with

next, Ke ep li nes to get her, Pa ge bre ak be fo re,
Sup press li ne num bers и Don’t hyphe na te.

На по ме на: Да би смо тач но за да ли од ре-
ђе ни та бу ла тор, клик не мо на дуг ме Tabs

ко је се на ла зи у до њем ле вом углу про зо ра
Pa ra graph. Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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Био је де чак, је два ста сао
за шко лу, ка да су ње го ви
ро ди те љи по че ли да га је

цве ће за про да ју. Ми ри си ра-
зних цве то ва уву кли су му се у
по ре, опре де лив ши га да на-
ста ви по ро дич ни по сао. Да нас,
у два де сет осмој го ди ни ва жи
за до бро сто је ћег до ма ћи на у
обре но вач кој оп шти ни и углед-
ног цве ћа ра у овом де лу Ср би-
је. Име му је Иван По по вић. Ро-
ђен је у Звеч ки код Обре нов ца,
где да нас жи ви и ра ди у сво јој
„Цвет ној ба шти”, а ко ли ко је
успе шан у по слу ко јим се ба ви,
иако му то ни је про фе си ја, го-
во ри и по да так да је иза бран за
пред сед ни ка кла сте ра при ват-
них пред у зет ни ка Обре нов ца и
за јед ног од осам нај у спе шни јих
мла дих пред у зет ни ка Бе о гра да.

– У на шем кла сте ру има 38 пред-
у зет ни ка, ко ји ни су са мо цве ћа ри,
већ и пред у зет ни ци из обла сти
слич них ори јен та ци ја. У ме ђу вре-
ме ну у Обре нов цу су фор ми ра на
још три кла сте ра, па са да има мо

кла стер во ћа, кла стер по вр ћа, 
кла стер цве ћа, као и два-три удру-
же ња пче ла ра и то би у не ко до-
глед но вре ме мо гло да пре ра сте 
у јед но ве ли ко, об је ди ње но удру-
же ње. По сто је и ин ди ци је за фор-

ми ра ње за дру ге, че му ће сва ка ко 
по мо ћи ско ро до но ше ње За ко на 
о за дру га ма – ка же за „Глас оси гу-
ра ни ка” Иван По по вић.

Ис ти че да се ње гов „још мла-
ди кла стер” по вре ме но су сре ће 
са ко ле га ма из кла сте ра „Шу ма-
диј ског цен тра” из Кра гу јев ца, 
ка ко би раз ме ни ли ис ку ства. 
До да је да, на сре ћу, не ма не ло-
јал не кон ку рен ци је.

Мо жда ни је по зна то, али до бро 
упу ће ни ка жу да је цве ћар ство 
нај про фи та бил ни ја гра на по љо-
при вре де. Да ли је баш та ко и да 
ли је Иван са да бо гат чо век?

– Чи ње ни ца је да нај ви ше фи-
нан си ја про ђе кроз ту гра ну. Код 

цве ћа има мно го ви ше ула га ња
јер се ку пу је све што нам је по-
треб но, од сак си ја, суп стра та,
при хра не, до гре ја ња, док је дру-
га чи ја си ту а ци ја код по вр ћа ко је
се са ди у зе мљу, па вам сак си је и
суп стра ти ни су по треб ни. Са мо
на гре ја ње де сет ари за са да на ше
га здин ство го ди шње по тро ши
око сто ти ну то на угља. У по чет-
ку је је дан уло же ни евро до но-
сио де сет евра за ра де, док да нас
већ ни је та ко. Са да нам оста је тек
три де се так од сто од це лог уло га,
а про из вод ња се у од но су на по-
че так по ве ћа ла за де сет пу та, као
и број чла но ва до ма ћин ства – ис-
ти че цве ћар Иван По по вић.

У по чет ку су се, ка же он, цве ћем
ба ви ли са мо отац и мај ка, а да нас 
је у ње го ву про из вод њу укљу че но 
де се так чла но ва, што из по ро ди-
це, што рад ни ка са стра не. Про из-
вод ња из го ди не у го ди ну мо ра да 
се по ве ћа ва за три де се так од сто, 
што под ра зу ме ва и но ве ин ве сти-
ци је, ка же Иван.

– Прет про шле го ди не по ста-
вља ли смо про тив град не мре же 
за је се њу хри зан те му, а са да већ
мо ра мо да по ста вља мо са вре-
ме ни је пла сте ни ке у ко је тре ба 
угра ди ти гре ја ње, си стем за на-
вод ња ва ње и што шта још. Хо ћу 
да на гла сим да је са да ипак ма-
ло лак ше, јер све ино ва ци је ко је
уво ди мо у про из вод њу цве ћа 
мо же мо да оба ви мо уз по моћ 
сред ста ва из „зе ле ног пр сте на”, 
ко је је омо гу ћи ла Скуп шти на 
Бе о гра да – ис ти че Иван По по-
вић. Љи ља на Ми лен ко вић

ЦВЕ ЋАР СТВО, НАЈ ПРО ФИ ТА БИЛ НИ ЈА ГРА НА ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДЕ

При ход до бар, 
ула га ња не пре ста на
На ше га здин ство по тро ши сто ти ну то на угља за за гре ва ње би ља ка,
ка же Иван По по вић, цве ћар из Звеч ке

Му шка тла 
– кра љи ца 
бал ко на
Сва ке го ди не је дру га вр ста

цве ћа по себ но тра же на, ка-

же са го вор ник „Гла са оси-

гу ра ни ка”, Иван По по вић.

– Про шле го ди не због

ве ли ких вру ћи на нај тра-

же ни ја је би ла „вин ка”. То

је троп ско цве ће слич но 

„ле пом Јо ви”, ко је на тем-

пе ра ту ри ис под 18 сте пе ни 

уги не, али му је за то че тр-

де се так сте пе ни иде ал но за

оп ста нак. Му шка тла 

је ипак и да ље „кра љи ца

бал ко на”, ко ју не тре ба

че сто за ли ва ти.

Ви ше од 200.000 би ља ка
Га здин ство Ива на По по ви ћа углав ном про из во ди ба штен-

ско би ље по пут бе го ни ја, ка ди фи ца, „ле пог Јо ве”, му шка-

тли, сур фи ни ја. Од је се њих ра са да про из во ди хор тен зи је, 

хри зан те ме, ви о ле, бе ле ра де. Го ди шње ово га здин ство

про из ве де око 200.000 би ља ка, од че га се 70 од сто про из во-

да пла си ра у Обре нов цу, а оста так у Бе о гра ду.
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Ако сре ди ном фе бру а ра 
до ђе те у Спе ци јал ну бол-
ни цу за ре ха би ли та ци ју 

у Ба њи Ко ви ља чи, на тре ну так 
ће те оста ти збу ње ни: је сте ли на 
пра вом ме сту, да ли је ово ствар-
но бол ни ца или не ки сли кар ски 
ате ље? И у сва ком слу ча ју сте у 
пра ву: то је сте та бол ни ца, али 

исто вре ме но и јед но не дељ ни 
ате ље за, ове го ди не, осам сли-
ка ра ко ји тих се дам да на ства-
ра ју у овом про сто ру и бол ни ци 
оста вља ју де ла ко ја ту на ста ну.

– Ово је че тр на е ста го ди на за-
ре дом ка ко се у на шој бол ни ци 
одр жа ва сли кар ска ко ло ни ја по 
иде ји и на ини ци ја ти ву ди рек-

то ра Ни ко ле Срем че ви ћа. Ми се 
по но си мо ти ме што нас на зи ва ју 
бол ни цом за ду шу и те ло и на сто-
ји мо да тај на зив стал но оправ да-
ва мо. Го ди шње кроз Спе ци јал ну 
бол ни цу про ђе око 10.000 ста ци-
о нар них и око 6.000 ам бу лант них 
па ци је на та, а на ша је же ља да им 
вре ме бо рав ка ов де, кад ни су на 

те ра пи ја ма, што бо ље осми сли-
мо кул тур ним и за бав ним са др-
жа ји ма, из ле ти ма, та ко да се за и-
ста осе ћа ју као да су на од мо ру, а
не на ле че њу – ка же за наш лист
др Алек сан дар Јо кић, по моћ ник
ди рек то ра ове уста но ве.

А ход ник – сав у ста клу и шта-
фе ла ји ма сли ка ра. Па ци јен ти

про ла зе, за ста ју, по при ча ју са
умет ни ци ма, а ко же ли, мо же и
сам да не што на сли ка.

– Нај че шће нам се де ца при-
дру же же ле ћи да и са ма не што
на сли ка ју или да на у че ка ко се
то ра ди. Ја сам ов де од пр ве го-
ди не, јер ка да је ова иде ја тре-
ба ло да се ре а ли зу је, ди рек тор
Срем че вић се обра тио мом су-
пру гу, Дра гу Си ми ћу, ака дем-
ском сли ка ру, и ме ни ко јој је то
та ко ђе про фе си о нал но опре де-
ље ње, и од та да је наш за да так
да све ор га ни зу је мо, по зо ве мо
умет ни ке и учи ни мо све што је у
на шој мо ћи да се и го сти сли ка-
ри и па ци јен ти то ком тих не де-
љу да на до бро осе ћа ју, збли же и
за јед нич ки ужи ва ју у умет но сти
– ис ти че Сне жа на Не шко вић Си-
мић, ма ги стар сли кар ства, ко ја
жи ви и ра ди у Ба њи Ко ви ља чи.

И ње не сли ке, као и сли ке ње-
ног су пру га Дра га Си ми ћа, та ко-
ђе ма ги стра сли кар ства, кра се
зи до ве апарт ма на, со ба и ход-
ни ка бол ни це.

– Ми смо од по чет ка у овој при-
чи, по зи ва мо умет ни ке, сли ка мо
сви за јед но ов де не де љу да на та-

ко да љу ди ко ји су на ле че њу мо гу
да ви де ка ко на ста је сли ка и ка ко
те че про цес од по чет ка до кра ја
ње не из ра де. Има ли смо за ових
14 го ди на ов де по зна та име на:
Ми лић од Ма чве, Зо ран Јо ва но-
вић До бро тин, Алек сеј Ја ку шен ко
из Укра ји не, Ле па Си би но вић Ми-
ло ше вић, са мо су не ки од умет ни-
ка и тво ра ца око 300 сли ка ко је
са да при па да ју бол ни ци и мо гу се
ви де ти где год по њој да кре не те –
на гла ша ва Дра го Си мић.

Ове го ди не сли кар ској ко-
ло ни ји се, по ред Сне жа не Не-
шко вић Си мић и Дра ге Си ми ћа,
при дру жи ло још шест сли ка ра:
Дра ган Мар ко вић Мар кус, ма-
ги стар сли кар ства из Шап ца, Ве-
сна Ча нак, сли кар кон зер ва тор
из Бе о гра да, Мом чи ло Де спо то-
вић – Мо ма Бра да, ико но пи сац
и сли кар из Бе о гра да, Но вак
Де мо њић Озрен ски и Дра ган
Бар ту ла, та ко ђе сли ка ри из Бе о-
гра да, и Ми лан То дић, сли кар из
Це ља. Њи хов рад не пре ста но
пра ти и фо то а па ра том ове ко-
ве ча ва Бра ни слав Бац ко вић из
Ло зни це, мај стор фо то гра фи је.

Ве сна Ана ста си је вић

СЛИ КАР СКИ ШТА ФЕ ЛА ЈИ У ХОД НИ ЦИ МА СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ БОЛ НИ ЦЕ

Ле че и ду шу и те ло

Бол ни цу за
ре ха би ли та ци ју

у Ба њи Ко ви ља чи
кра си око 300 сли ка

за хва љу ју ћи
сли кар ским

ко ло ни ја ма ко је се
ов де одр жа ва ју

већ 14 го ди на

Др Алек сан дар Јо кић

Мом чи ло Де спо то вић – Мо ма

Бра да

Сне жа на Не шко вић Си мић (друга слева) и Дра го Си мић (у средини) са осталим члановима колоније
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погледи

Пи ти или не пи ти? Др же ћи
ма лу бе лу пи лу лу у ша ци
ово пи та ње, ве ру је мо,

се би по вре ме но по ста вља ју
мно ги са ди јаг но зом кар ди о-
ва ску лар них бо ле сти, ко ји ма
ле ка ри, ре кло би се без трун ке
не до у ми це, на ла жу да аспи рин
узи ма ју сва ки дан. Уз ре дов ну
те ра пи ју и го ми лу дру гих ле-
ко ва. Али, за раз ли ку од по ме-
ну те хр пе, днев на аспи рин ска
до за не узи ма се да ле чи, већ
да спре чи ства ра ње угру шка и
та ко по тен ци јал но оне мо гу ћи
за че пље ње крв ног су да.

На жа лост, без га ран ци је. Мо-
жда нас је та бле та оди ста за-
шти ти ла (и шти ти) од мо жда ног
или ср ча ног уда ра, али мо жда
упра во због ње стиг не мо на опе-
ра ци о ни сто услед чи ра на сто-
ма ку или уну тра шњег кр ва ре ња,
јед ног од нај о па сни јих аспи рин-
ских ефе ка та на ор га ни зам.

Чу дан је лек аспи рин, нај по-
зна ти ји, нај ра спро стра ње ни ји,
нај до ступ ни ји, а ујед но и нај-
ин три гант ни ји ме ди ка мент на
све ту, ако се узме у об зир да
се ви ше од сто го ди на от ка ко
је па тен ти ран, кра јем 19. ве ка
у Бер ли ну, овај про из вод фар-
ма це ут ске ку ће „Ба јер”, чи је се

за шти ће но име ко ри сти и као 
оп шти на зив, и да ље не пре кид-
но из у ча ва и из не на ђу је сво јим 
до сад не по зна тим свој стви ма.

Са мо у Сје ди ње ним Др жа ва ма 
се го ди шње об ја ви три и по хи-
ља де на уч них ра до ва по све ће-
них не кој те ми из ове обла сти. 
Пре са мо ме сец да на, на при мер, 
има ли смо при ли ке да са зна мо о 
мо гу ћој ве зи из ме ђу аспи ри на и 
ста рач ког гу бит ка ви да.

Ис пи ти ва ња су по ка за ла 
тро стру ко ве ћи по сто так обо-
ле лих од та ко зва не ма ку лар не 
де ге не ра ци је (или се нил не де-
ге не ра ци је жу те мр ље, јед ног 
од нај че шћих оф тал мо ло шких 
про бле ма у ста ро сти) код осо-
ба ко је су аспи рин узи ма ле ду-
же од 15 го ди на. То су са зна ња 
на ни воу по чет них из у ча ва ња и 
екс пе ри ме на та, али ни су оста ла 
без ре ак ци ја у струч ној јав но-
сти и ме ди ји ма.

Про шле го ди не, пак, пра ву 
сен за ци ју иза зва ла је јед на до-
бра вест – да аспи рин по ма же у 
ле че њу од ре ђе них вр ста кар ци-
но ма. Иза на ла за је ста ја ло име 
углед ног ме ди цин ског ча со пи-
са „Лан сет”, где су ре зул та ти пр-
ви пут об ја вље ни, и ауто ри тет 
на уч ни ка, окс форд ског про фе-

со ра Пи те ра Ро тве ла, свет ског 
екс пер та за аспи рин.

На осно ву 51 сту ди је, ана ли-
за исто ри ја бо ле сти 77.000 бо-
ле сни ка и пра ће ња упо ред них 
гру па, уочен је за 25 од сто ма њи 
број обо ле лих од кар ци но ма 
ме ђу па ци јен ти ма ко ји су узи-
ма ли аспи рин три го ди не, а чак 
за 37 од сто у гру пи бо ле сни ка 
са пе то го ди шњим аспи рин ским 
ста жом.

Ре зул та ти су охра бру ју ћи не 
са мо ка да је реч о сма ње ној по-
ја ви бо ле сти, већ и о ње ном ши-
ре њу у ор га ни зму. Пре ма овим 
на ла зи ма, аспи рин по ма же у за-
у ста вља њу или бар успо ра ва њу 
ме та ста за. По го то во су по вољ-
ни учин ци код кар ци но ма де бе-
лог цре ва и ор га на за ва ре ње, 
при че му је зна чај на и окол ност 
да је на пре дак ви дан по сле све-
га три или пет го ди на узи ма ња, 
на су прот ра ни јим прет по став-
ка ма да је за би ло ка кав по мак 
нео п ход но нај ма ње де сет.

На пи та ње да ли то зна чи да 
би и здра вим љу ди ма тре ба ло 
сва ко днев но да ва ти аспи рин у 
пре вен тив не свр хе, као за шти ту 
од ра ка, од го вор је ипак не га ти-
ван. Здра вој осо би ни је по треб-
но ни шта ви ше од сва ко днев них 

ве жби, пра вил не ис хра не и пре-
стан ка пу ше ња, не по де ље но је 
ми шље ње струч ња ка, али ако у 
по ро ди ци по сто је слу ча је ви ра-
ка де бе лог цре ва, ар гу мен ти су 
на стра ни аспи ри на.

У ме ђу вре ме ну, по ја ви ла су се
за ни мљи ва и ре ла тив но оп ти-
ми стич на са зна ња и кад је реч о
кар ци но му плу ћа, где је та ко ђе
уло га аспи ри на од мо гу ће ве ли-
ке ко ри сти, али у це ли ни гле да-
но, све је то но во и не ис пи та но
под руч је. Ме ђу тим, и та мо где
је аспи рин „на свом те ре ну”, код
кар ди о ва ску лар них обо ље ња,
бо ја зан од не га тив них ефе ка та се
не мо же из бе ћи, а пре о вла ђу ју ћи
став стру ке је да се аспи рин у ма-
лим ко ли чи на ма да је са мо па ци-
јен ти ма са ја сно уста но вље ном
ди јаг но зом, од но сно ре ал ним
ри зи ком. У Ве ли кој Бри та ни ји
пре по ру че на до за за ср ча не бо-
ле сни ка је 75 ми ли гра ма (код нас
је 100), што је ви ше стру ко ма ње
од обич ног аспи ри на про тив бо-
ло ва од 500 ми ли гра ма.

Опа сност од кр ва ре ња у сто-
ма ку или мо згу ти ме се сма њу је,
ма да не и ис кљу чу је, па се ре-
дов ним ко ри сни ци ма аспи ри на 
ипак са ве ту је да ту ин фор ма ци-
ју оба ве зно са оп ште кад иду на 
би ло ка кву ме ди цин ску ин тер-
вен ци ју, чак и код зу ба ра.

Под ра зу ме ва ју ћи, нео дво ји ви
део сва ке кућ не апо те ке, аспи-
рин је го то во по ло ви ну свог 
по сто ја ња био тре ти ран као 
сред ство про тив бо ло ва и за 
сни жа ва ње те ле сне тем пе ра ту-
ре, али с вре ме ном се по ље ње-
го вог прет по ста вље ног деј ства 
про ши ри ло у не слу ће ним прав-
ци ма о ко ји ма ње гов тво рац 
Фе ликс Хоф ман ни је мо гао ни 
да са ња. Аспи рин у да на шњем 
об ли ку по ја вио се на тр жи шту 
1900. го ди не као пр ва та бле та у 
фар ма ко ло шкој исто ри ји. И да-
нас за ње га ка жу да пред ста вља
при мер са вр ше ног про дук та о 
ко јем са ња ју све фар ма це ут ске 
ком па ни је – ефи ка сно от кла-
ња не ла го де, без бе дан је, ла ко 
се син те ти ше. И ка ко из гле да, 
мо же да се ко ри сти у без број 
ва ри јан ти. За то се у све ту и по-
тро ши ви ше од сто ми ли јар ди 
пи лу ла го ди шње. Сво ју не у ни-
шти ву уни вер зал ност аспи рин 
очи то ду гу је иде ал ном спо ју 
фар ма ко ло ги је, про ми шље ног 
би зни са и мар ке тин га.

Д. Дра гић

   ДИ ЛЕ МЕ ОКО СВА КО ДНЕВ НОГ КО РИ ШЋЕ ЊА АСПИ РИ НА

Скри ве ни ри зи ци
Упр кос до ка за ном по вољ ном деј ству у слу ча ју ср ча них бо ле сти
и опа сно сти од мо жда ног уда ра, не сме ју се иг но ри са ти упо зо ре ња
о не га тив ним свој стви ма нај по пу лар ни јег ле ка на све ту
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Иако су пен зи је, 
по го то во оне за 
жи те ље ки не ских се ла,
ма ле, до вољ но 
су ве ли ке да на пра ве
ве ли ку фи скал ну ру пу

Кад су осам де се то го ди-
шњег ки не ског се ља ка по 
име ну Гуо Шу хе ре пор те-

ри аген ци је Рој терс упи та ли шта 
му зна чи др жав на пен зи ја од 55 
ју а на (што је, кад се пре ра чу на, 
са мо де вет до ла ра или око 760 
ди на ра), за ко ју не мо же да ку-
пи ни до вољ но по вр ћа за ме сец 
да на, од го во рио је: „Је сте ма ло, 
али је бо ље не го ни шта”.

Пен зи је на ме ње не се ља ци-
ма као што је Гуо при ма још око 
150 ми ли о на Ки не за. А по што је 
у нај мно го људ ни јој зе мљи све-
та (1,354 ми ли јар де ста нов ни ка) 
глав ни за кон ве ли ких бро је ва, 
из да ци за ову вр сту со ци јал них 
да ва ња, ко ја се при ме њу ју тек 
у по след ње три го ди не, пре те 
да на пра ве ве ли ку ру пу у др-
жав ном бу џе ту и ство ре ве ли ку 
пен зиј ску кри зу.

Пре ма ак ту ел ној ста ти сти ци, 
оној за 2010. го ди ну, не до ста ју-
ћи део у пен зиј ским фон до ви ма 
је из но сио 2,6 би ли о на (хи ља-
да ми ли јар ди) до ла ра, а пре ма 
про це на ма еко но ми ста, у сле-
де ће две де це ни је би мо гао да 
на ра сте на 10,8 би ли о на.

По ре ђе ња ра ди, све што се 
код нас у еко но ми ји за го ди ну 
да на про из ве де или кроз услу-
ге раз ме ни, „бру то на ци о нал ни 
про из вод”, не што је ма ње од 50 
ми ли јар ди.

У Ки ни је, да кле све, па и пен-
зи о нер ски про бле ми – ки не-
ских ди мен зи ја.

Ки на је ге о граф ски на Ис то ку, 
али са За па дом де ли тренд де мо-
граф ског ста ре ња, убр зан још и 
по ли ти ком „јед ног де те та” за по-
че том 1970, ко ја је још на сна зи 
упр кос мно гим уве ре њи ма да 
ква ри де мо граф ску рав но те жу 
зе мље и да за ре зул тат има опа-
да ње укуп не мла де рад не сна ге и 

оно што је већ бре ме мно гих дру-
гих др жа ва: да све ма ње оних ко-
ји ра де из др жа ва све ви ше оних 
чи ји је рад ни век пре стао.

Ки на је, ме ђу тим, со ци ја ли-
стич ка зе мља и со ци јал на бри га 
је, бар де кла ра тив но, угра ђе на 
у њен си стем. Уз то је и свет ска 
еко но ми ја број два, са нај бр-
жом сто пом ра ста на пла не ти, 
што до но си мно ге пред но сти, 
али и ис ку ше ња.

С јед не стра не је по жељ но да 
они ко ји да нас ра де бу ду спо кој-
ни да ће има ти обез бе ђе ну ег зи-

стен ци ју кад се пен зи о ни шу, јер 
у том слу ча ју мо гу сло бод ни је 
да тро ше сво је пла те, уме сто да 
бу ду нај ве ће ште ди ше на све ту 
(на штед ним ра чу ни ма Ки не за 
је око три би ли о на до ла ра). Са 
ста но ви шта еко но ми је, би ло би 
до бро да гра ђа ни ову на ви ку 
ма ло про ме не и „отво ре се” ка-
ко би раст био под сти цан и уну-
тра шњом тра жњом, а не са мо 
ре корд ним из во зом.

Број Ки не за ко ји су до сти гли 
пен зи о нер ско до ба (има ју ви ше 
од 65 го ди на) из но си 123 ми-
ли о на (без ма ло ко ли ко и це ло-

куп но ста нов ни штво су се да, Ја-
па на, ко ји је свет ска еко но ми ја
број 3). Свет ска бан ка твр ди да
је Ки на „оста ри ла” мно го бр же
не го, на при мер, САД или Ве ли-
ка Бри та ни ја, где је тај про цес
тра јао око 100 го ди на, док је Ки-
на „осе де ла” за са мо 40.

Пен зи ја се ља ка Гуа с по чет-
ка ове при че је ина че де се ти на
про сеч не ме сеч не пла те у ки-
не ским се о ским под руч ји ма. Да
би се до би ла, у пен зиј ски фонд
мо ра да се упла ћу је по 100 ју а на
го ди шње пу них 15 го ди на.

По што је то не до вољ но с об-
зи ром на из дат ке фон да, раз-
ли ку на док на ђу је др жа ва – овај
про грам је суб вен ци о ни сан са
61 од сто.

Оно што је, ме ђу тим, ки не ски
па ра докс, је сте то што се у сту-
ди ја ма гло бал них пен зиј ских
си сте ма њен оце њу је као из у-
зет но да ре жљив, из ме ђу оста-
лог и за то што је жи вот но до ба
ко је је гра ни ца за пен зи о ни са-
ње та мо ве о ма ни ско.

На при мер, ки не ски пен зи о-
не ри при ма ју 78 од сто про сеч не
пла те ко ју су има ли це лог рад-

ног ста жа, док је овај од нос у зе-
мља ма ОЕЦД у про се ку 57 од сто.
У Фран цу ској је још ни жи – 49, а
у Аме ри ци са мо 39 од сто.

Про сеч но до ба у ко јем се пен-
зи о ни шу ки не ски рад ни ци је 50
го ди на (ма да је зва нич на гра ни-
ца 55 за же не и 60 за му шкар це),
док је на За па ду по чет на гра ни-
ца 60 го ди на, са трен дом стал-
ног по ди за ња. У Ки ни је, ме ђу-
тим, ово по ме ра ње по ли тич ки
не при хва тљи во.

Је дан од ар гу ме на та ко ји је
та мо још на сна зи (а на ма зву чи

по зна то), је сте да ра ни ји од ла-
зак у пен зи ју осло ба ђа рад на
ме ста за при пад ни ке мла ђе ге-
не ра ци је, упр кос то ме што због
то га баш та мла ђа ге не ра ци ја
мо ра да сно си ве ћи тро шак за
из др жа ва ње ста ри је.

Оно по че му се Ки на та ко ђе
раз ли ку је од дру гих, то је да
упр кос томе што тро шко ви за
пен зи је и та мо бр зо ра сту, они
су и да ље ис под три од сто БНП.
У нај бо га ти јој зе мљи све та, САД,
из да ци за „со ци јал ну си гур ност” 
чи не 4,9 од сто бру то на ци о нал-
ног про из во да. М. Бе кин

ИС КУ ШЕ ЊА ПЕН ЗИЈ СКОГ СИ СТЕ МА НАЈ МНО ГО ЉУД НИ ЈЕ ЗЕ МЉЕ СВЕ ТА

Ма ло, али бо ље не го ни шта
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Днев ни цен три и клу бо-
ви за ста ри ја ли ца при
Уста но ви Ге рон то ло шки

цен тар Бе о град ор га ни зо ва ли
Д
су 14. фе бру а ра ак ци ју „Љу бав-
ни на пи так за Бе о гра ђа не”, ко ју
је по др жао и град ски Се кре-

та ри јат за со ци јал ну за шти ту. 
Бе о град ске пен зи о нер ке ко је 
се ре дов но оку пља ју у днев-
ним цен три ма и клу бо ви ма за 
ста ре из ло жи ле су и по ну ди ле 
су гра ђа ни ма сво је про из во де 
на ста ле у окви ру кре а тив них 

ра ди о ни ца: хе кла не и штри ка-
не поп ки це за бе бе, ме де ња-
ке у об ли ку ср ца у це ло фа ну и 
„љу бав ни на пи так” у бо чи ца ма 
од јед ног де ци ли тра (ли кер од 
ви на на пра вљен по ори ги нал-
ној ре цеп ту ри јед не од ко ри-

сни ца). Ови ма што ви ти про из-
во ди, из ло же ни по во дом Да на
за љу бље них, Бе о гра ђа ни ма су
по ну ђе ни у хо лу Оп шти не Чу-
ка ри ца, на пи ја ци Зе ле ни ве нац
и на пла тоу из ме ђу Кнез-Ми-
ха и ло ве и Оби ли ће вог вен ца.
Ак ци ја је би ла ху ма ни тар ног
ка рак те ра јер је за про из во де
оста вљан до бро вољ ни при лог,
а при ку пље на сред ства би ла су
на ме ње на пр вој бе би ро ђе ној
14. фе бру а ра. На овај на чин ба-
ке и де ке Бе о гра да по сла ли су
по ру ку да же ле да се бе бе ра-
ђа ју у што ве ћем бро ју.

У ГАК „На род ни фронт” 14. фе-
бру а ра у 00.45 ча со ва ро ђе на 
је де вој чи ца чи ја је по ро ди ца, 
пре ма же љи ње них нај ста ри-
јих су гра ђа на, до би ла сред ства 
при ку пље на у овој ак ци ји. Ста-
ри ји Бе о гра ђа ни су овом при-
ли ком по ру чи ли да је „ре цепт” 
за ду гу љу бав на пр вом ме сту 
во ља за жи во том и уза јам но 
по што ва ње, а да са ма љу бав „за 
гра ни це не зна”. Ј. Оцић

Ма ло је оних у рум ској оп шти ни ко ји по-
зна ју Ра до ва на То ми ћа, али ка да упи та те 
за Ба ту Ца ра, мно ги ће вам ре ћи да је то 
се дам де се то го ди шњи по љо при вред ник 
из Кра ље ва ца, ше рет, не ка да до бар фуд-
ба лер и за у век стра стве ни ло вац. Овај 
зе мљо рад ник то ком ле та и је се ни на ула-
зу у се ло крај пу та про да је бо стан и дру ге 
по љо при вред не про из во де, а ка да се зо на 
про ђе, нај ви ше ми сли на лов и ло вач ко 
дру штво „Фа зан”, чи ји је пред сед ник.

– Зва нич но сам по стао ло вац 1964. го ди-
не – ка же Цар, до да ју ћи да га за лов ве зу је 
љу бав пре ма при ро ди, дру же ње са лов-
ци ма, а по себ ну чар има и за јед нич ки до-
ру чак сва ке не де ље ка да од ла зе у атар и 
пре пе ша че од 15 до 20 ки ло ме та ра.

Пре три де се так го ди на То мић је био пред-
сед ник оп штин ског Ло вач ког удру же ња „Сре-
мац”. У то вре ме у рум ској оп шти ни би ло је ви-
ше од 1.300 ло ва ца, а да нас их је тек 480.

– Члан ство се оси па јер лов све ви ше по-
ста је ствар пре сти жа и спорт за бо га те љу де. 
И док је не ка да дав но за лов би ла по треб на 

са мо ло вач ка пу шка, ове го ди не је чла на ри-
на до сти гла 14.000 ди на ра – до да је То мић.

Ло вач ко дру штво „Фа зан” из Кра ље ва ца 
је отво ре но и има са рад њу са мно гим удру-
же њи ма. У том се лу ло ви ли су Ита ли ја ни и 
Сло вен ци, до ла зио је ту и Оскар Да ви чо, 
а по след њих го ди на и лов ци из Ба ла ту на 

у Сем бе ри ји. За хва љу ју ћи Ра до ва ну То ми-
ћу, по сто ја ло је и ве ли ко при ја тељ ство са
ме шта ни ма Сла вон ског Ко ба ша, та ко да су
пре рас па да др жа ве јед ни код дру гих од-
ла зи ли у го сте и лов. Је дан до га ђај из Ко ба-
ша оста ће за пам ћен за цео жи вот.

– Ви ше се се ћам жи во ти ња ко је ни сам
од стре лио, од оних ко је је сам. То ком ло-
ва у Сла во ни ји крај ка на ла су се по ја ви ле
три ср не, и мој при ја тељ Ту на Тер зић ми је
пре пу стио да их ја од стре лим. За ста ле су
на три де се так ме та ра од нас и гле да ле у
ме не сво јим ле пим, круп ним очи ма. Ни сам
мо гао да пу цам, остао сам ска ме њен. Оне
су пре ско чи ле ка нал и по но во ме по гле да-
ле, као да су хте ле да ми за хва ле. Он да су
ла га но оти шле, а ја њи хов по глед ни ка да
не ћу за бо ра ви ти – ис ти че То мић.

Ка же да се да нас сти ди што је не ке жи во-
ти ње од стре лио. Док је био млад, ми слио је
са мо о бро ју уло вље них жи во ти ња, а са го-
ди на ма, ка да је по стао ста ри ји, ка ко твр ди,
сте као је ис ку ство и са да са пу шком у ру ци
раз ми шља дру га чи је и раз бо ри ти је. Д. Р.

ЛО ВАЧ КО ДРУ ШТВО „ФА ЗАН”

Цар у ло ву

ПЕН ЗИ О НЕР КЕ ОР ГА НИ ЗО ВА ЛЕ „ЉУ БАВ НИ НА ПИ ТАК ЗА БЕ О ГРА ЂА НЕ”

По ру ка сви ма, 
а до на ци ја пр вој бе би

Ра до ва н

То ми ћ



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 28. фебруар 2013. 21

На пе тој по ре ду ма ни фе ста ци ји „По љу би
ме”, одр жа ној на Мо сту љу ба ви у Вр њач кој
Ба њи, за љу бље ни пар из Кру шев ца, Ире на
Алу рац и Ђор ђе Бо жић, по ста вио је но ви
ре корд у ду жи ни по љуп ца, ко ји са да из но-
си је дан сат, 20 ми ну та и 34 се кун де.

– Ми већ пе ти пут уче ству је мо на овој ма-
ни фе ста ци ји, што зна чи од по чет ка, и на пре-
ду је мо из го ди не у го ди ну. До са да смо већ
осва ја ли тре ће, па дру го и са да пр во ме сто.
Ово је за и ста ле по и ро ман тич но так ми че ње
ко је је оку пи ло ве ћи број Врњ ча на и њи хо вих
го сти ју. За хва љу је мо ор га ни за то ри ма на див-
ном ам би јен ту укра ше ном ба ло ни ма и див-
ној пу бли ци ко ја нас је бо дри ла – ре кла нам је
Ире на Алу рац по сле обо ре ног ре кор да.

Нај ста ри ји пар, Ра да и Сло бо дан Ши бак из
Вр њач ке Ба ње, ко ји има ју по 78 го ди на, ка жу
да су се љу би ли као у мла дим да ни ма. За нај-
а трак тив ни ји пар ове го ди не су про гла ше ни
Дра га на Сте ва но вић и Ди но Зец из Кра ље ва, а
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Вр њач ке Ба ње до де-
ли ла је на гра ду и па ру ко ји је до шао из нај у да-
ље ни јег ме ста – ово га пу та су то би ли Жа кли на
Ми тро вић и Иван Здрав ко вић из Ле ба на.

Ди рек тор вр њач ке ту ри стич ке ор га ни за-
ци је, Иван Три фу но вић, ре као нам је да је на
Мо сту љу ба ви уче ство ва ло 15 за љу бље них

па ро ва из це ле Ср би је и да се на да да ће
на ред но оку пља ње би ти ме ђу на род ног ка-
рак те ра. Три фу но вић је на по чет ку ма ни фе-
ста ци је уру чио по клон вр њач ком бок се ру,
олим пиј цу Алек сан дру Дре но ва ку, ко ји је и
отво рио ову при ред бу.

Мост љу ба ви је, ина че, је дан од сим бо ла
нај ве ће ба ње у Ср би ји. При ча ка же да су се
не где пред Пр ви свет ски рат баш ту за во ле-
ли учи те љи ца На да и офи цир Ре ља, али их
је суд би на бр зо раз дво ји ла. Ре ља је као вој-

ник сти гао до Грч ке, где је упо знао но ву љу-
бав и за бо ра вио на На ду ко ја је, че ка ју ћи га,
умр ла ту жна и мла да. За то де вој ке, по тре-
се не ње ном суд би ном, у же љи да са чу ва ју
сво ју љу бав, на ка тан це ис пи су ју име на сво-
јих дра га на и ве зу ју их за огра ду овог мо ста.
При ли ком јед не од мно го број них по се та
Вр њач кој Ба њи, ову при чу је чу ла Де сан ка
Мак си мо вић и о њој на пи са ла јед ну од сво-
јих нај леп ших пе са ма „Мо ли тва за љу бав”.

Д. Ива но вић

Не дељ ко – Не ле Тму шић (66), 
пен зи о нер из Шап ца, по кло нио 
је ком плет дре со ва Фуд бал ском 
клу бу Зла тар из Но ве Ва ро ши 
у ко ме је про вео нај плод ни је 
го ди не сво је бо га те фуд бал ске 
ка ри је ре. Тму шић је у Зла тар до-
шао 1969. го ди не из Ра ко ви це и 
пу них 11 го ди на био пр во ти мац 
„злат не” ге не ра ци је еки пе са Бра-
но шев ца, ко ја је у то вре ме би ла 
члан Пр ве срп ске ли ге. Играо је 
на по зи ци ји цен тар фо ра, а ме ђу 
на ви ја чи ма и са и гра чи ма остао 
је упам ћен по пре ци зним го ло-
ви ма ко је је да вао гла вом.

– Ком пле том дре со ва, ко ји да-
ру јем за јед но са си но ви ма Дра-
га ном (42) и Сло бо да ном (39), же-
лим бар ма ло да по мог нем клуб у 
ко ме сам про вео нај леп ше го ди не 

жи во та и фуд бал ске ка ри је ре. И 
ја и мо ји си но ви, ко ји су ро ђе ни у 
Но вој Ва ро ши и јед но вре ме игра-
ли у мла ђим се лек ци ја ма, емо тив-
но смо ве за ни за овај клуб и град и 
на дам се да овај скром ни по клон 

не ће би ти и је ди на до на ци ја на ше
по ро ди це Зла та ру, ко ји нам је био
дру га ку ћа – ка же Тму шић.

То ком бо рав ка у Но вој Ва ро ши
Не дељ ко се са стао и са не ка да-
шњим са и гра чи ма, а да нас пен-

зи о не ри ма, Хај ру ди ном – Пин гом
Му си ћем и Ми ли јом – Џам бом Ку-
тла ши ћем. Они су се под се ти ли на
да не ка да је Зла тар на Град ском
ста ди о ну „Бра но ше вац” играо
пред пре пу ним три би на ма, а еки-
па би ла не по бе ди ва чак и као гост
на те ре ни ма ши ром Ср би је.

– Оче ку је мо да ће гест Не дељ-
ка Тму ши ћа, ко јим смо при јат но
из не на ђе ни, под ста ћи и дру ге
бив ше игра че Зла та ра да у гра ни-
ца ма сво јих мо гућ но сти по мог ну
у опре ми клуб у ко ме су про ве ли
део сво је ка ри је ре. Фуд бал ски
клуб Зла тар да нас је члан зо не
Дри на, а оп ста је и так ми чи се је-
ди но за хва љу ју ћи до та ци ја ма из
оп штин ског бу џе та – ка же Ми лој-
ко Ша по нић, пред сед ник упра ве
Зла та ра. Ж. Ду ла но вић

ПЕН ЗИ О НЕР НЕ ДЕЉ КО ТМУ ШИЋ ОБ РА ДО ВАО ФУД БА ЛЕ РЕ ЗЛА ТА РА

Но вим дре со ви ма опре мио бив ши клуб

Не дељ ко Тму шић (тре ћи зде сна) са игра чи ма и ве те ра ни ма Зла та ра

У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ НА ДАН ЗА ЉУ БЉЕ НИХ

Кру ше вља ни обо ри ли
ре корд у ду жи ни по љуп ца
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КЊА ЖЕ ВАЦ

У сла ву све тог Три фу на
У Кња жев цу је 14. фе бру а ра обе ле жен Све ти Три фун, за-

штит ник ви но гра да, али и Дан за љу бље них. Ви но гра да ри су 
об и шли ви но гра де, оре за ли по ко ју ло зу и за ли ли је ви ном да 
би ти ме, по ве ро ва њу, по вра ти ли ви но гра ду ма лак са лу сна гу 
по сле ду ге зи ме. Због то га у ис точ ној Ср би ји све тог Три фу на 
на зи ва ју и оре зач или за ре зој.

У Кња жев цу се овај дан обе ле жа ва на тра ди ци о на лан на чин, 
а не ки га и сла ве. Удру же ња про из во ђа ча ви на и ра ки је (Кња-
же вац има пре ко 20 ви на ри ја) ор га ни зо ва ла су пред ста вља ње 
и де гу ста ци ју сво јих про из во да. У За ви чај ном му зе ју, у га ле ри ји, 
отво ре на је из ло жба у окви ру ма ни фе ста ци је „Ве че отво ре ног 
ср ца”, ко ја већ 22 го ди не оку пља ли ков не умет ни ке раз ли чи тих 
стил ских и тех нич ких опре де ље ња (ва ја ре, сли ка ре, фо то гра-
фе). Овај пут је уче ство ва ло 47 ства ра ла ца из Кња жев ца, Ни ша 
и Бе о гра да са 114 ра до ва. Гост ве че ри био је др Мом чи ло – Мо-
ша То до ро вић, га ле ри ста и пу бли ци ста, је дан од до бит ни ка Ву-

ко ве на гра де за 2012. го ди ну. Ци та те о љу ба ви и ви ну го во ри ла 
је Ли ди ја Ива но вић, уз му зич ку прат њу дуа „Стрин ген до”.

Све тог Три фу на, као свог за штит ни ка, про сла ви ли су и кња-
же вач ки уго сти те љи, а нај ве се ли је је би ло у ре сто ра ну „Ба ру-
та на”. На род ве ру је да ће ако на Три фун дан па да снег или ки-
ша, го ди на би ти ки шна и род на, а ако је ве дро, би ће су шна и 
не род на. Про шле го ди не се на род но ве ро ва ње об и сти ни ло, а 
ако та ко бу де и ове – го ди на ће би ти род на. Д. Ђ.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

По ход на Ви то шу
Гру па од пет на ест кра гу је вач ких пла ни на ра, чла но ва Пла-

ни нар ског дру штва „Же жељ” и Пла ни нар ско-еко ло шког клу ба 
„Го ра”, бо ра ви ла је сре ди ном фе бру а ра у Бу гар ској, и уче ство-
ва ла у ак ци ји зим ског успо на на врх пла ни не Ви то ше, ко ја се 
на ла зи у бли зи ни бу гар ске пре сто ни це, Со фи је.

Иако је на Ви то ши тих да на би ло до ста сне га, свих пет на ест 
пла ни на ра је успе шно сти гло до ње не нај ви ше тач ке, Цр ног 
вр ха, ко ји се на ла зи на 2.290 ме та ра над мор ске ви си не. Успон 
од ски ја шког цен тра, на 1.840 ме та ра над мор ске ви си не, до 
вр ха, пре ма пла ни нар ским ме ри ли ма, спа да у лак шу ка те го-
ри ју и про те као је без ика квих про бле ма. У по хо ду на Ви то шу 
уче ство ва ли су пла ни на ри раз ли чи тих ге не ра ци ја, укљу чу ју-
ћи и оне ко ји не ма ју на ро чи то дуг пла ни нар ски стаж.

Осим успо на на Ви то шу, кра гу је вач ки пла ни на ри ис ко ри-
сти ли су при ли ку да по се те и нај зна чај ни је кул тур но-исто риј-
ске зна ме ни то сти глав ног гра да Бу гар ске. М. С.

РУ МА

Пра зни ци љу ба ви 
и ви на

Уочи Све тог Три фу на и Све тог Ва лен ти на ко ри сни ци Ге рон-
то ло шког цен тра „Срем” у Ру ми при ре ди ли су бо гат про грам 
за го сте, за по сле не и дру ге ста нов ни ке ове уста но ве.

Нај пре је при сут не по здра ви ла ди рек тор ка Ма ри ја Ста ној-
чић Сра ка, го во ре ћи при год но о љу ба ви, а по том су се пу бли-

ци пред ста ви ли хор, ре ци та то ри и чла но ви но во фор ми ра не 
фол клор не сек ци је. Њих су пра ти ли там бу ра ши под вођ ством 
Јо си па Јур це, а на сту пио је и во кал ни со ли ста Ду шан Сту пар.

Про грам су пра ти ли при ја те љи и по слов ни са рад ни ци Ге рон-
то ло шког цен тра „Срем”, ко ји ра до до ла зе у ову уста но ву за ста-
ре. Дру же ње уз там бу ра ше по тра ја ло је до ду бо ко у ноћ. Д. Р.

ЖИ ТО РА ЂА

По ла ми ли о на 
за нов ча не по зај ми це

Уз све што чи ни за сво је чла но ве, пен зи о нер ско удру же ње у
Жи то ра ђи у про шлој го ди ни учи ни ло је и ко рак ви ше. За пен зи о-
не ре са нај ни жим при ма њи ма обез бе ђе не су нов ча не по зај ми це.

– Из на шег фи нан сиј ског фон да у 2012. из дво ји ли смо по ла
ми ли о на ди на ра за по зај ми це и по моћ на шим чла но ви ма –
ка же пред сед ник пен зи о не ра Жи то ра ђе, Жи ка Ни ко лић.

Нов ча ну по зај ми цу у из но су од 15.000 до 30.000 ди на ра до-
би ло је 30 чла но ва и они су се оба ве за ли да у шест ме сеч них
ра та вра те Удру же њу по зајм ље на сред ства.

Ове го ди не је пред ви ђе но да за ту свр ху бу де из дво је но ду-
пло ви ше нов ца не го ла не, од но сно ми ли он ди на ра. Ж. Д.
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ПИ РОТ

Ре дов на скуп шти на
Удру же ња

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Пи ро та не дав но је одр-
жа ло ре дов ну го ди шњу скуп шти ну ко јој је при су ство ва ло 38 
де ле га та из ме сних од бо ра.

Из ве штај о ра ду у 2012. под нео је пред сед ник Удру же ња, Ве-
ли мир Пеј чић. Био је то ре зи ме јед но го ди шњег ра да и ак тив но-
сти ове не баш ма ле ор га ни за ци је, ко ја бро ји ви ше од 4.000 чла-
но ва, а пред ста вља „ар ми ју” од 16.000 пи рот ских пен зи о не ра.

Из из ве шта ја и број них ди ску си ја да ло се за кљу чи ти да се 
то ком ми ну ле го ди не за и ста до ста ра ди ло и да је пот пу но ре-
а ли зо ван го ди шњи план ак тив но сти, а по себ но снаб де ва ње 
члан ства на мир ни ца ма и огре вом по по вољ ни јим це на ма и 
на от пла ту у ви ше ме сеч них ра та.

Ди ску то ва ло се отво ре но о свим про бле ми ма ко ји ти ште 
пен зи о не ре, а на ро чи то у ма њим се о ским сре ди на ма. Ис так-
ну то је да су се над ле жни у оп штин ском удру же њу до бро по-
тру ди ли и да ли све од се бе да од го во ре на по тре бе члан ства. 
Ука за но је и на сит ни је про пу сте ко ји ипак ни су ути ца ли на 
све у ку пан успе шан рад.

Пи рот ско удру же ње пен зи о не ра је то ком 2012. го ди не би-
ло у стал ном кон так ту са сво јим обо ле лим и не моћ ним чла-
но ви ма, ка ко у гра ду, та ко и у се ли ма. Сти за ли су и у нај у да-
ље ни ја ме ста да их по се те и уру че им скром ну по моћ.

Та ко ђе су вр ло до бро са ра ђи ва ли са дру гим удру же њи ма у 
окру гу, као и са ло кал ном са мо у пра вом.

Оп шта оце на је да се ра ди ло до бро, али да мо же још бо ље, 
и да ма ле про пу сте из прет ход не го ди не тре ба ели ми ни са ти 
уз по се бан за да так – ома со вље ње члан ства. С. П.

СВР ЉИГ

По моћ за Ду ша на
У ху ма ни тар ној ак ци ји „Ду ша нов за хвал ник”, ко ју је по кре нуо

Сте фан, мла ђи брат Ду ша на Ми ла но ви ћа, де ча ка ко ји бо лу је од
це ре брал не па ра ли зе, а чи ју ор га ни за ци ју је при хва ти ла Слу жба
за по моћ де ци са смет ња ма у раз во ју при Цен тру за со ци јал ни
рад оп шти не Свр љиг и Основ на шко ла „До бри ла Стам бо лић”, за
не што ви ше од ме сец да на при ку пље но је 800.000 ди на ра. То ли ко
је и по треб но за да ље ле че ње ше сна е сто го ди шњег Ду ша на, ко ји
жи вот ну на ду ви ди у већ за ка за ној опе ра ци ји на ВМА у Бе о гра ду.

У до са да шњим ак ци ја ма по мо ћи уче ство ва ли су го то во сви
гра ђа ни ове оп шти не – предшколци, уче ни ци основ не и сред-
ње шко ле, рад ни ци, при вред ни ци, пен зи о не ри, ло кал на са мо-
у пра ва, мно ге уста но ве и удру же ња гра ђа на. Ду ша но ви дру га-
ри ор га ни зо ва ли су и ак ци ју по мо ћи од вра та до вра та.

За вр шној ху ма ни тар ној при ред би у са ли Цен тра за ту ри зам,
кул ту ру и спорт при су ство вао је и Ду шан, ње го ви ро ди те љи и
при ја те љи. Ре чи за хвал но сти би ле су ма ле за ово ли ки под виг у
јед ној ва ро ши ци, ка за ли су пред став ни ци Цен тра за со ци јал ни
рад, ло кал не са мо у пра ве и Ду ша но ва фа ми ли ја. Захваљујући
доброти ових људи, Душан је недавно оперисан и успешно се
опоравља. С. Ђ.

Пен зи о нер ке пре ду, 
пле ту, ве зу

Чла ни це Ак ти ва же на Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр-
љиг и ПУПС-а ве што и са ла ко ћом из ра ђу ју тра ди ци о нал не
ру ко тво ри не и пред ме те из до ма ће ра ди но сти. Три да на у не-
де љи је рад но, вред но и ве се ло. Сва ка же на пра ви не ки мо-
тив ко ји за вре ђу је па жњу. Ту су тор би це, па тоф ни це, ву не не
ча ра пе, ве зе ни пе шки ри, ја сту чи ћи, све пра ва умет ност. Сев-
ди ја Ив ко вић во ди сек ци ју же на за до ма ћу ра ди ност.

– Ово ра ди мо да би смо са чу ва ле од за бо ра ва тра ди ци о нал-
ни на чин из ра де одев них пред ме та, да све ово пре не се мо да-
на шњој мла де жи, ство ри мо бренд Свр љи га и ко мер ци јал но
на сту па мо на мно гим ма ни фе ста ци ја ма. За по че так, ови руч ни
ра до ви би ће по став ка на ше ово го ди шње осмо мар тов ске из ло-
жбе. Мно ги ра до ви по ста ће су ве ни ри Свр љи га – ка же Сев ди ја.

Исто ми сле и Бра ни сла ва, Бо са, Мир ја на, Гро зда на, Вла ста,
Жи ва дин ка, Ру жи ца, и по зи ва ју су гра ђан ке да им се при дру-
же у овим ак тив но сти ма. С. Ђ.
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писма

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

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

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

Некад и сад

На сто ја ње да се број не срећ них слу ча је ва све де на нај ма-
њу ме ру из во ди Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка пу тем 
сво јих струч них ин жи ње ра. Исто вре ме но се на сто ји да се 
укло не и сви не хи ги јен ски не до ста ци, ко ји мо гу на шко ди ти 
здра вљу рад ни ка. Глав ни ле ка ри ме сних ор га на вр ши ли су у 
свом се ди шту овај над зор на ве ћим ин ду стриј ском пред у зе-
ћи ма, а на ро чи то та мо где је опа сност, с об зи ром на вр сту 
ра да, по здра вље ве ћа и где је раз бо ле ва ње рад ни ка би ло ве-
ће. Ово ме ра ду, на ро чи то хи ги јен ском над зо ру над пред у зе-
ћи ма, по све ће на је ве ли ка па жња. При здрав стве ном уре ду 
за оси гу ра ње рад ни ка ор га ни зо ван је От сек за хи ги је ну ра да 
и обрт не бо ле сти и си сте ма ти зо ва но је ме сто ле ка ра за 
обрт ну хи ги је ну и обрт не бо ле сти.

(Из ве штај о по сло ва њу Сре ди шњег уре да за оси гу ра-

ње рад ни ка у За гре бу, 1937, За греб)

На сва ких 3,5 ми ну та јед на осо ба у Европ ској уни ји из гу би жи вот као ре зул тат по-
вре де на ра ду или про фе си о нал ног обо ље ња. У 2007, по след њој го ди ни за ко ју је до-
ступ на ком па ра тив на ста ти сти ка ЕУ, око 6,9 ми ли о на љу ди до жи ве ло је јед ну или ви ше
по вре да на ра ду, а код ви ше ми ли о на за по сле них на ста ло је оште ће ње здра вља ко је је
ве за но за рад. Од 1999. до 2007. ЕУ је по бољ ша ла без бед ност на рад ном ме сту, та ко да
је број по вре да на ра ду са фа тал ним ис хо дом сма њен.

Ис тра жи ва ње о рад ној сна зи (La bo ur For ce Sur vey) из 2007. го ди не го во ри да је 73 од-
сто по вре да на ра ду ре зул ти ра ло бо ло ва њем од нај ма ње јед ног да на, а 22 по сто је за
ис ход има ло бо ло ва ње од ми ни мум ме сец да на. Ова ква сто па по вре да на ра ду и здрав-
стве них про бле ма у ве зи са по слом ди рект но ути че на еко ном ски раст и за по сле ност у
це лој Евро пи. За пра во, нај ма ње 450 ми ли о на рад них да на је из гу бље но сва ке го ди не.

Европ ска аген ци ја за без бед ност и здра вље на ра ду ор га ни зо ва ла је кам па њу за
здра ва рад на ме ста 2012/13. под на зи вом „Ра ди мо за јед но на пре вен ци ји ри зи ка”, ко-
ја је осми шље на да по мог не ком па ни ја ма и за по сле ни ма јер сви за јед но про це њу ју и
сма њу ју ри зи ке рад ног ме ста. Кам па ња је по че ла 18. апри ла 2012, а це ре мо ни ја до де ла
на гра да за до бру прак су одр жа ће се у апри лу ове го ди не. Ј. О.

Над зор хи ги јен ских усло ва

Кам па ња за здра ва рад на ме ста

Ста ри и мла ди
Че сто се де ша ва да ују тру, ка да рад ни на род 

иде на по сао, а де ца у шко лу и ја мо рам на за ка зан 
ле кар ски пре глед, или у ла бо ра то ри ју да из ва дим 
крв. Нор мал но да уђем у пре пун ауто бус и да ми 
је, са ско ро осам де сет го ди на жи во та, те шко да 
одр жа вам рав но те жу у тој гу жви кад че сто не мам 
ни за шта да се ле по ухва тим. Не ка ко оче ку јем да 
мла ђа ри ја ко ја се ди, кад угле да се ду гла ву, дрх та-
ве но ге и штап у ру ци, ско чи на но ге и по ну ди ме-
сто за се де ње. Али, то се углав ном не де ша ва.

Они гле да ју кроз про зор, пра ве се да дре ма-
ју, а ако их лич но ја или не ко од пут ни ка за мо ли 
да уста ну, пре зри во по гле да ју и на ста ве да се де. 
И то у нај бо љем слу ча ју ћу те ћи. Не рет ко ве о ма 
др ско про ко мен та ри шу да ба бе и де де не тре ба 
да се во зе кад је нај ве ћа гу жва, да тре ба да се-
де код ку ће и да не на бра јам шта су све у ста њу 
да из го во ре. И што је нај бо ље, ве ћи на у ауто бу су 
се сло жи са њи хо вим ми шље њем. Та ко се, по ред 
то га што је два сто јим у тој гу жви, још и не при јат-

но осе ћам што баш у то вре ме идем, ето, да се 
пре гле дам и што се уоп ште ле чим, кад сам ста ра 
и кад ми ни је ме сто у пре во зу. 

Не мо гу да се не се тим вре ме на ка да су мла ди 
ска ка ли као да су на опру га ма кад ви де ста ри је, 
труд ни це, мај ке с бе ба ма. Па се пи там, је су ли та 
да на шња де ца са ма кри ва што су та ква, што ни-
ког и ни шта не по шту ју (бар ве ли ка ве ћи на), или 
смо кри ви ми ко ји смо ома то ри ли а мла ђе ни смо 
на у чи ли истом ре ду и по на ша њу ко је се це ни ло 
у на ше вре ме. Је су ли они кри ви што су не кул-
тур ни и не ва спи та ни, или они ко ји су мо ра ли да 
их на у че пра вим вред но сти ма. Не смем ни да по-
ми слим да уства ри њих ни је ни нај ма ње бри га 
и да они јед но став но и не по ми шља ју да мо гу и 
дру га чи је да се по на ша ју. А тек на то ка ква ће би-
ти де ца ко ју ће они, дај бо же, јед ног да на вас пи-
та ва ти! Али, та да ваљ да ви ше не ће би ти нас ко ји 
смо зна ли и за дру га чи је и бо ље, па ће мо жда то 
би ти са свим нор мал но.

С по што ва њем,
Д. Жу нић,

Ка ра бур ма
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Пра во на по ро дич ну пен зи ју

?
Сла ви ца Пет ко вић, Ча чак: У ју ну ове го ди не пу ним 60

го ди на жи во та. Ра ди ла сам у Бо сни и Херцеговини од

1982. до 1992. го ди не, а у Ср би ји од 1992. до 2005. го ди-

не. Да ли и ка да сти чем пра во на ста ро сну пен зи ју? У рад ној

књи жи ци ми је упи сан и стаж од две го ди не по осно ву ро-

ђе ња тре ћег де те та. Да ли и тај стаж ула зи у уку пан стаж за

пен зи ју?

?
Ми ли ца М., Су бо ти ца: За ни ма ме да ли по сле смр ти пен-

зи о не ра пра во на на сле ђи ва ње пен зи је има ви ше ли ца, на

при мер не за по сле но ли це, у овом слу ча ју су пруг, и син ко-

ји је сту дент.

Сра змер на ста ро сна пен зи ја

Од го вор: По сле смр ти пен-
зи о не ра пра во на по ро дич ну 
пен зи ју мо гу оства ри ти чла-
но ви по ро ди це ко ји за то ис-
пу ња ва ју за кон ске усло ве. 
Су пруг, од но сно удо вац, мо же 
оства ри ти пра во са мо ако има 
ми ни мум про пи са не го ди не 
жи во та у тре нут ку смр ти су-
пру ге, а то је ове, 2013. го ди-
не – 56 го ди на жи во та и ви ше. 
Ис пла та по ро дич не пен зи је за 
су пру га усло вље на је чи ње ни-
цом да се на ла зи ван оси гу ра-
ња, што ва жи и за оста ле чла-

но ве по ро ди це ко ји ис пу ња ва-
ју оста ле за кон ске усло ве. Што
се ти че де це, у кон крет ном
слу ча ју си на сту ден та, он мо-
же да оства ри пра во на по ро-
дич ну пен зи ју све док сту ди ра,
али нај ду же до сво је два де сет
ше сте го ди не. Уко ли ко је пре-
ки дао шко ло ва ње због од слу-
же ња вој ног ро ка, пра во на
по ро дич ну пен зи ју се мо же
про ду жи ти и по сле 26. го ди не
под усло вом да се шко лу је, за
оно ли ко ко ли ко је тра ја ло од-
слу же ње вој ног ро ка.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
Ми ла Вла стић, Па дин ска Ске ла: За ко ном је де фи ни са но

да ли ца ко ја оба вља ју при вре ме не и по вре ме не по сло ве

пре ко омла дин ских за дру га, а има ју на вр ше них 26 го ди-

на жи во та, од но сно без об зи ра на го ди не жи во та ако ни су на

шко ло ва њу, сти чу свој ство оси гу ра ни ка. Да ли то под ра зу ме-

ва при зна ва ње рад ног ста жа у вре ме ра да пре ко омла дин ске

или сту дент ске за дру ге? 

Рад пре ко омла дин ске за дру ге 

и стаж осигурања

Од го вор: За ко ном о ПИО ко ји 
је сту пио на сна гу 10. 4. 2003. го-
ди не уве де на је но ви на по пи та-
њу при вре ме них и по вре ме них 
по сло ва ко ји се оба вља ју пре ко 
омла дин ске за дру ге. До та да су 
они ко ји су оба вља ли ове по-
сло ве би ли оси гу ра ни са мо за 
слу чај ин ва лид но сти и те ле сног 
оште ће ња про у зро ко ва них по-
вре дом на ра ду, или про фе си-
о нал ном бо ле шћу. То зна чи да 

се овај стаж на вр шен пре 10. 4.
2003. го ди не не при зна је у стаж
оси гу ра ња, већ са мо по сле овог
да ту ма. Оси гу ра ни ци ко ји ра де
на овим по сло ви ма сма тра ју се
оси гу ра ни ци ма за по сле ни ма,
док се омла дин ска за дру га сма-
тра по сло дав цем. Овај стаж се
при зна је са мо ста ри ји ма од 26
го ди на жи во та, као и они ма ко-
ји су мла ђи, али се не на ла зе на
шко ло ва њу.

?
Ма ри ка К., Кли су ра: Су пруг ми је пре ми нуо и ја сам на сле-

ди ла ње го ву пен зи ју. Имам три го ди не рад ног ста жа па ме

ин те ре су је да ли мо же овај стаж да се по ве же, тј. да се до-

да на по ро дич ну пен зи ју ка ко би се она уве ћа ла не ки про це-

нат. Ако је то мо гу ће, ко ме би тре ба ло да се обра тим и шта да

по ша љем од до ку мен та ци је.

Стаж су пру жни ка се не са би ра

Од го вор: Не ма за кон ске мо-
гућ но сти да се рад ни стаж су-
пру жни ка са би ра и на тај на чин 
оства ри пра во на по вољ ни ји 
из нос по ро дич не пен зи је. Сва-
ки оси гу ра ник је ра дио за се бе 
и по том осно ву се мо же или не 

мо же оства ри ти би ло ко је пра-
во из пензијског и инвалидског
осигурања, у овом слу ча ју пра-
во на по ро дич ну пен зи ју. Са би-
ра ње ста жа су пру жни ка ни је
по знат ин сти тут у на шем за ко-
но дав ству.

Од го вор: Ви ће те има ти
пра во на сра змер ну ста ро сну
пен зи ју у Ср би ји ка да на вр-
ши те 60 го ди на жи во та. Ваш
уку пан стаж из но си пре ко 25
го ди на пен зиј ског ста жа, а у
сва ком слу ча ју ви ше од 15 го-
ди на ста жа оси гу ра ња. Уко ли-
ко до са да ни сте под но си ли
зах тев за по твр ђи ва ње ста жа у
БиХ, то сва ка ко од мах учи ни те
јер ће то знат но скра ти ти по-
сту пак за при зна ва ње пра ва
на ста ро сну пен зи ју ка да за то

до ђе вре ме. У БиХ су усло ви за
ста ро сну пен зи ју знат но стро-
жи, па ће те на део пен зи је из
Бо сне при че ка ти још не ко ли-
ко го ди на. Што се ти че по себ-
ног ста жа по осно ву ро ђе ња
тре ћег де те та, он ће Вам би ти
при знат у уку пан стаж за пен-
зи ју, али је ва жно да и без тог
ста жа ис пу ња ва те за кон ске
усло ве ка да се са бе ре рад ни
стаж у Ср би ји и Бо сни. По се-
бан стаж ће у Ва шем слу ча ју
ути ца ти и на ви си ну пен зи је.

?
Ша го Ми ро слав, Ста ра Па зо ва: Мо лим Вас да ми на осно-

ву до ку мен та ци је ко ју Вам ша љем од го во ри те због че га

ми је уки ну та на кна да за ту ђу по моћ и не гу ко ју сам при-

мао пре ко цен тра за со ци јал ни рад. Ја сам по ро дич ни пен зи-

о нер, а у ме ђу вре ме ну ми се по гор ша ло и здрав стве но ста ње.

Да ли на осно ву ових на ла за ко је Вам ша љем имам пра во на

ту ђу по моћ и не гу пре ко Фо нда за пензијско и инвалидско

осигурање?

Право на новчану на кна ду 

за ту ђу по моћ и не гу

Од го вор: Из до ку мен та ци је
ко ју сте при ло жи ли ви ди се да
сте 2009. го ди не по ста ли ко ри-
сник по ро дич не пен зи је, из че-
га про ис ти че као по сле ди ца да
пра во на на кна ду за по моћ и
не гу дру гог ли ца тре ба да при-
ма те пре ко Фон да ПИО, као
ко ри сник пен зи је, а да Вам пре-
ста је пра во на на кна ду пре ко
цен тра за со ци јал ни рад. У том
ци љу се по но во це ни ла Ва ша
по тре ба за на кна дом за ту ђу по-

моћ и не гу. У по нов ном по ступ-
ку је утвр ђе но да су опе ра ци је
ко је су код Вас из вр ше не на
оба ока до ве ле до по бољ ша ња
ви да, те да не ма ме ди цин ског
осно ва за утвр ђи ва ње пра ва на
на кна ду за по моћ и не гу дру гог
ли ца. Од го вор на пи та ње да ли
услед по гор ша ња Ва шег ста ња
мо же те по но во сте ћи ово пра-
во, мо же да ти са мо над ле жни
ор ган ве шта че ња, у по ступ ку по
Ва шем зах те ву.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

ДАВАТИ 

ПРЕПОРУКЕ 

ЗА НЕКОГА

ОСОБИНА 

ЛЕПОГ

ГОВОРА

ПЛАНИНСКИ 

МАСИВ 

У ГРЧКОЈ

ФРАНЦУСКИ

СЛИКАР, ЖАН

АНТОАН

УЧЕСТАЛИ 

ГЛАГОЛ

ВРСТА ЈАКОГ
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ВОЗИТИ СЕ 
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ЈЕДАН 

ГЛАГОЛСКИ

ОБЛИК

УКРАСНИ

ПРИДЕВ

(МН.)

МОРНАР

ОСНОВНИ

РАДАРСКИ 

ПОЛОЖАЈ

(СКР.)

ЖЕНСКО ИМЕ

АКАДЕМИЈА

НАУКА

СИМБОЛ 

РЕНИЈУМА

КОЊИ

У ПЕСМИ

ПОСЕДОВАТИ

УПОРНО 

ИСТРАЈА-

ВАЊЕ 

НА НЕЧЕМУ

УРАДИТИ

ВРЕМЕНСКИ

ПРИЛОГ

ОЗНАКА ЗА 

ВОЛТ

ПОЛИЦАЈАЦ У 

ИТАЛИЈИ

ОЗНАКА 

НОРВЕШКЕ

КОМАНДАНТ

РАТОВАЊА

ИВОВА ШУМА

ИСТА СЛОВА

СИМБОЛ 

ЗА АЗОТ

ГЛАСАЧ (МН.)

ОБЛАСТ У 

САУДИЈСКОЈ 

АРАБИЈИ

РЕПУБЛИКА 

СРБИЈА (СКР.)

ТРЧАЊЕ

ИСТА СЛОВА

ГРАД У 

РУСИЈИ

ЛЕТОВАЛИШТЕ 

У ИСТРИ

ОЗНАКА

ИТАЛИЈЕ

ПРЕОКРЕТИ

ОНАЈ КОЈИ

СТОПИРА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ТВ И РАДИО 

ЧИТАЧ

МОРСКИ 

ГРЕБЕН

ПЛАНИНА

У СРБИЈИ

СИМБОЛ 

ГАЛИЈУМА

МАЈКА,

МАТЕР

АМБЛЕМ

ИНДИЈАН-

СКОГ

ПЛЕМЕНА

17. СЛОВО 

ЋИРИЛИЦЕ

ПРОДАВАЦ 

НОВИНА (ЕНГ.)

ОКУПИРАЊЕ, 

ДАВАЊЕ

ОТПОРА

ЈЕЗЕРО У 

АУСТРАЛИЈИ

НА ОВОМ 

МЕСТУ

ОЗНАКА

НЕПЕРА

ОЗНАКА 

ЗА ТОНУ

ПРОУЧАВА-

ЛАЦ ИРАНСКЕ

КУЛТУРЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: експорт, ратибор, апарати, завала, мк, ниро, о, 
латин, нација, кан, ат, отопина, салинас, писац, занат, к, ањ, рита, мек, тир, о, 
илија, радисав, равена, рата, ан, птица, и

СКАНДИНАВКА

Мо лим за реч
Вра ћа се птич ји грип. Нај у гро же ни ји су стра нач ки 

пре ле та чи.

По сла ни ци су из гла са ли до пу не За ко на о за шти ти ва-
зду ха. Сад Пан чев ци ни су ви ше у оба ве зи да ди шу.

ЈАТ тре ба да по ста не лоу-кост ком па ни ја. До сад нам 

је био лоу-кост у гр лу.

И онај ко ји је осам пу та пи сао зах тев за на ци о нал ну 
пен зи ју, се бе сма тра пи сцем.

По ску пе ли хра на, пи ће, гас, гре ја ње, мле ко, ме со, 

ци га ре те... А има те ли и ви свој Ути сак не де ље?

Та ман сам ви део све тло на кра ју ту не ла, кад на ја ви ше 
по ску пље ње стру је.

Евро па нам обе ћа ва да тум за пре го во ре. За сад се 

ко ле ба из ме ђу 30. фе бру а ра и 31. ју на. А и 1. април 

до ла зи у об зир.

Те ле ви зи ја нам по де се ти пут ре при зи ра „Бо љи жи вот”, 
ма да нам жи вот ни кад ни је био го ри. Де јан Па та ко вић

Жи ва ни зми
Ва ма је си гур но до бра ку пов на моћ ка да но си те 

ча ра пу и на гла ви.

По на шам се као у би о ско пу. Ја са мо гле дам шта ма фи ја 
ра ди.

Сви су се да ли у би знис. О ра ду ни ко не раз ми шља.

Док гриц кам пен зи ју, не жа лим се на хо ле сте рол.
Ми на шу власт упо зна мо тек кад јој ис тек не ман дат.

Фла ши ра на во да је ску пља од мле ка. Све за ви си ко 
му зе кра ве, а ко на род.

Ђа во ља ва рош је јед но од на ших свет ских чу да.

По бро ју пу ша ча пр ви смо у Евро пи. Бес по сле ни ди-
мом уби ја ју до са ду.

Са на ро дом и нов цем мо жеш све ако га имаш у џе пу.

Пот ко ви ца нам је сим бол сре ће, а са мар сим бол си-
гур но сти. Жи ван С. Фи ли по вић
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Да ли сте зна ли ...

 – да, по нај но ви јим ис тра жи ва њи ма, га лак тич ка ко смич ка 

 – да на уч ни ци сма тра ју да се ка та стро фе због па да слич них 

– да су у но вем бру про шле го ди не астро на у ти на Ме ђу на-

ра ди ја ци ја пред ста вља ве ли ку прет њу бу ду ћим астро на у ти-

у асте ро и да на по вр ши ну Зе мље де ша ва ју у про се ку јед ном у 

род ној све мир ској ста ни ци ко ри сти ли но ви „ме ђу пла не тар-

ма? Из ло же ност зра че њу ве ћа је што је астро на ут ду бље и 

1.200 го ди на?

ни” ин тер нет? Ова екс пе ри мен тал на тех но ло ги ја мо гла би да 

 ду же у све ми ру, те би зра че ње ко јем би они би ли из ло же ни 

бу де бу дућ ност ко му ни ка ци је с астро на у ти ма на Мар су.

на ду гач ким ми си ја ма, по ред оста лих, мо гло убр за ти и по ја ву 

Ал цхај ме ро ве бо ле сти.

– да је у Сун че вом си-

– да се асте ро-

– да иако ис хра на ко-

сте му око Сун ца не кад 

ид 2012 ДА14, ко-

 смо на у та у све ми ру ни је 

кру жи ло де вет пла не та, 

јји је 15. фе бру а ра 

ни бли зу до ма ћој, из бор 

 а да нас осам? Та јед на 

про ле тео по ред 

је да нас да ле ко ве ћи не-

 пла не та ни је не ста ла, 

Зе мље, при бли-

го не ка да ка да је хра-

већ су свет ски при зна ти 

жио на шој пла не-

на би ла са мо у ту ба ма 

астро но ми од лу чи ли да 

ти на ре корд ној 

 и коц ка ма? Све мир ске 

Плу тон ви ше не бу де пла-

бли зи ни од 27.357 

по са де са да мо гу да ко ри сте ви ше од 250 вр ста хра не и пи-

не та, већ па ту ља ста пла-

ки ло ме та ра? Тре ну так мак си мал ног при бли жа ва ња тог све-

ћа: од во ћа, ора ша стих пло до ва, пре ко ме са и пло до ва мо ра, 

 не та. За то по сто ји мно штво раз ло га, као што су Плу то но ва 
пу та ња око Сун ца, ње гов са став, ве ли чи на итд.

свом пра вом об ли ку, а не ка се де хи дри ра и чу ва у пра ху јер 
та ко за у зи ма ма ње ме ста и не ква ри се, по што на све мир ским 
ста ни ца ма не ма фри жи де ра.

мир ског те ла Зе мљи ре ги стро ван је у 20 са ти и 25 ми ну та по 
сред њо е вроп ском вре ме ну, а у том тре нут ку асте ро ид се на-
ла зио над остр вом Су ма тра у Ин диј ском оке а ну.

 слат ки ша, до ка фе, ча је ва, со ко ва. Не ка хра на се ко ри сти у 

Смак све та
До го дио се смак све та они ма ко ји су по жу ри ли да про жи ве не 

пи та ју ћи се: а шта ће мо су тра?

Ни је про блем што смо то ли ко за ду же ни по гла ви ста нов ни ка, већ 
што је све ма ње гла ва ко је ће тај дуг мо ра ти да вра ћа ју.

Не бо јим се ђа во ла. Пла ше ме они ко ји успе шно глу ме ан ђе ле.

Тај ку ни има ју кли ма уре ђа је и у то а ле ти ма. Ми има мо: кли ма ве 
про зо ре, кли ма ва ко ла, кли ма ве зу бе...

При жељ ку јем дан ка да ће са мо ло по ви жа ли ти за ста рим до-

брим вре ме ни ма.

Код нас је ди но за тво ри ни су про ма ше на ин ве сти ци ја. Они ра де 
пре пу ним ка па ци те том.

Тај не гу би вре ме. Све што на у чи у за тво ру при ме њу је за вре ме 

жи во та на сло бо ди.

Не у год но је жи ве ти у те сној ко жи, али је не тре ба ни рас те за ти 
пре ви ше. Ни ти на гло.

Јед ни се бри ну до кле ће им сти ћи цр ка ви ца за му ко тр пан рад, 

а дру ги да ли им је ле гла на кна да за ле жа ри ну.

Ми смо де ли мич но ко ри сни ци на ших пен зи ја. Ве ћим де лом ко ри-
сни ци су на ша уну чад.

Ву не не ча ра пе на пи јач ним те зга ма под се ти ше га да има оста-

ре лу мај ку на се лу. Мар ко Че лар

Осмо мар тов ске мо зга ли це
Јед ним ле пим по кло ном су пру зи за 8. март по ку ша ћу да је пот ку-

пим и да се ис ку пим. Што би ре кли лов ци, јед ним мет ком два зе ца.
Не ке же не би во ле ле ка да би 8. март обе ле жа ва ле бар јед ном

ме сеч но, док би њи хо ви му же ви би ли срећ ни ји ка да би тај пра-

зник па дао 29. фе бру а ра.

Сва ки му шка рац би тре ба ло да во ли две же не исто вре ме но. Мај-
ку. И мај ку сво је де це.

Они ко ји за бо ра ве да су пру га ма ку пе по кло не за Дан же на

има ће зго дан раз лог за оправ да ње. Ва ди ће се на свет ску еко-

ном ску кри зу.

Ма, ка ква мо ја не жни ја по ло ви на ка да ре дов но из ву чем де бљи крај!
Што је ви ше си гур них ку ћа, то је по ло жај же на у дру штву све

не си гур ни ји.

Же не не обо жа ва ју афо ри сти ча ре. Пу но му дру ју и мно го су крат-
ки.

Не ки му шкар ци ни ка ко да се оже не. Је дан од раз ло га је што

не во ле да про се. Ми лош Ми лић

М
ил

ен
ко

 К
ос

ан
ов

ић


