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Мла ден ци не кад и сад
УСр би ји се на овај дан сла ве Мла-

ден ци ко ји се сма тра ју по чет комУУпро ле ћа, а сла ве их су пру жни ци у
пр вој го ди ни бра ка, они ко ји су се вен-
ча ли по сле 22. мар та прет ход не го ди не.
То га да на мла ди па ро ви у свој дом при-
ма ју го сте ко ји им до но се по кло не и на
тај на чин им по ма жу на по чет ку њи хо вог
за јед нич ког жи во та. Мла де до ма ћи це
до че ку ју го сте и по ка зу ју сво је уме ће и
спрет ност.

Мла ден ци су пра зник ко ји оби лу је
број ним оби ча ји ма. На овај дан же не
уста ју ра но и ме се че тр де сет ко ла чи ћа
– мла ден чи ћа, ко ји сим бо ли зу ју дуг, сре-
ћан и сла дак жи вот. Пре ма зу ју их ме дом
и њи ма слу же де цу и све ко ји пре под не
до ђу у ку ћу. Ко ла чи ћи су нај че шће окру-
гли, али мо гу би ти и у об ли ку но жа, ма ка-
за, са бље, ов це, пи ле та. Ста ри ји твр де да
пре Мла де на ца ни је до бро је сти ни шта
што је из ни кло по сле но ве го ди не. На
Мла ден це је до бро је сти мед, ку ва ну ко-
при ву и зе ље да би се очи сти ла крв.

На Мла ден це се не по зи ва, а сма тра
се да на тај дан мо ра ју до ћи сви ко ји су
би ли на свад бе ном ве се љу. Чак и они ко-
ји су би ли по зва ни на свад бу, а ни су јој
при су ство ва ли, оба ве зни су да до ђу на
Мла ден це. У прак си је то, ипак, дру га чи-
је. Брач ном па ру ко ји сла ви Мла ден це у
го сте углав ном до ла зе нај у жа по ро ди ца
и при ја те љи.

Иако се по тра ди ци ји овај пра зник сла-
ви у ку ћи мла де на ца, у по след ње вре ме
ни је нео бич но да но во пе че ни брач ни
пар или њи хо ви ро ди те љи за ку пе са лу у
ре сто ра ну. Ра ни је је то би ло не за ми сли-
во, али мно ги но ви оби ча ји сле де при-
мер свад бе них це ре мо ни ја и одр жа ва ју
се у из најм ље ним про сто ри ма. Нов на-
чин пра зно ва ња зах те ва и но ва пра ви ла,
ко ји ма се мо ра ју при ла го ди ти и мла ден-
ци и го сти. Ра ни је ни је би ло по треб но
оба ве шта ва ти по зна ни ке и при ја те ље
где да до ђу на Мла ден це јер се то под-
ра зу ме ва ло, а де фи ле го сти ју мо гао је да
тра је прак тич но цео дан, и за њих, осим
при стој но сти и до ма ћег вас пи та ња, ни је
би ло ни ка квих вре мен ских огра ни че ња.
У ре сто ра ни ма је за куп увек пре ци зи ран
и огра ни чен, што од го сти ју зах те ва да
до ђу у пред ви ђе но вре ме, а мла ден ци ма
на ме ће оба ве зу да их уна пред оба ве сте о
тер ми ну и ме сту одр жа ва ња сла вља. За-
то мла ден ци че сто ша љу по зив ни це као
за свад бу, што да је са свим но ву ди мен зи-
ју оби ча ју, а не ка да шње тра ди ци о нал но
по слу же ње пре тва ра се у го збу или, још
че шће, у оби чан ка фан ски је лов ник.

При пре ми ла: В. Ана ста си је вић

Тро стру ка сим бо ли ка ве на ца
Два де сет дру ги март је по све ћен мла ден ци ма и због ве-

на ца ко ји ма су му че ни ци овен ча ни (вен ча ни) љу ба вљу

Хри сто вом. И на вен ча њи ма у цр кви на гла ве мла де на ца

се ста вља ју вен ци, ко ји има ју тро стру ку сим бо ли ку: цар-

ски вен ци – сва ки чо век је цар у свом ма лом цар ству у

сво јој ку ћи, му че нич ки вен ци – јер у бра ку тре ба под но-

си ти жр тве, и вен ци бе смрт не сла ве – у Хри сто вом цар-

ству. Овим се ука зу је на то да су пру жни ци тре ба јед но

дру гом да бу ду вер ни, као што су се ва стиј ски мла ден ци

би ли вер ни Хри сту, и да ту вер ност и љу бав ни ка кво ис-

ку ше ње не мо же и не сме да са вла да.

Успо ме на на стра да ње 
хра брих вој ни ка
Мла ден ци су по све ће ни успо ме ни на стра да ње че тр де-

сет вој ни ка јед ног пу ка у гра ду Се ва сти ји, ко ји су 320. 

го ди не, за вре ме ца ра Ли ки ни ја, пре шли у хри шћан ство,

упр кос из ри чи тој ца ре вој за бра ни. Сви су би ли вој ни ци

рим ске вој ске и ве ро ва ли су у Ису са Хри ста. Због сво је 

ве ре, ови хра бри хри шћа ни су нај пре би че ва ни, ба че ни 

у там ни цу, а за тим и по гу бље ни. Пра зник је у цр кве ном 

ка лен да ру обе ле жен цр ним сло вом у спо мен на њих.
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При ја вљи ва ње за ово го ди-
шњи де се то днев ни бес-
пла тан бо ра вак у ба ња ма 

и ре ха би ли та ци о ним цен три ма 
о тро шку Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње тра ја ће до 31. мар та, а пра во 
да кон ку ри шу има ће сви
пен зи о не ри чи ја ме сеч на
при ма ња не пре ла зе из-
нос про сеч не пен зи је свих
ко ри сни ка Фон да ПИО, од-
но сно 23.571 ди нар. По ред
про пи са не ви си не пен зи је,
нео п ход ни усло ви за од ла-
зак на бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју су и да за ин те ре-
со ва ни ову по год ност ни су
ко ри сти ли у прет ход них
пет го ди на, да не ма ју дру-
гих лич них при хо да, а по-
љо при вред ни пен зи о не ри,
по ред то га, тре ба да има ју и
упла ће не до при но се за нај-
ма ње де сет го ди на ста жа.

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 од укуп них
при хо да Фон да у ове свр хе
из два ја до 0,1 од сто. У скла-
ду са тим, ове го ди не ће на
де се то днев ну ре ха би ли та-
ци ју о тро шку Фон да ПИО,
пре ма про це на ма, мо ћи
да оде 10.260 пен зи о не ра,
што је за око 1.000 ви ше у
од но су на про шлу го ди ну.
Пре ма од лу ци Управ ног
од бо ра, укуп на сред ства
ко ја ће Фонд за ту на ме ну
из дво ји ти из но си ће 302,4
ми ли о на ди на ра, од че-
га ће 277,5 ми ли о на би ти
на ме ње но пен зи о не ри ма из ка-
те го ри је за по сле них, око 22,1 
за ре ха би ли та ци ју пен зи о не ра 
са мо стал них де лат но сти, док ће 
2,8 ми ли о на ди на ра би ти из дво-
је но за по љо при вред ни ке. Ова 
сред ства би ће рас по ре ђе на по 
фи ли ја ла ма Фон да сра змер но 
бро ју ко ри сни ка пен зи ја.

На оглас за бес пла тан бо ра вак 
у ба ња ма и РХ цен три ма могу да 

се пријаве и пен зи о не ри ко ји су 
то пра во оства ри ли при ме ном 
до ма ћих про пи са и на осно-
ву ме ђу на род них уго во ра, под 
усло вом да збир тих пен зи ја 
(пре ра чу на то по сред њем кур-
су НБС на дан 15. 1. 2013. го ди не 

1€ = 111,9276 ди на ра) не пре ла-
зи 23.571 ди нар.

При ја ве за бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју ће се, као и прет ход-
них го ди на, под но си ти оп штин-
ским ор га ни за ци ја ма пен зи о-
не ра пре ма ме сту пре би ва ли-
шта, иако члан ство у њи ма ни је 
услов за ко ри шће ње овог пра-
ва, док ће ко ри сни ци са те ри-
то ри је Ко со ва и Ме то хи је мо ћи 

да се при ја ве у ис по ста ви или
фи ли ја ли Фон да у ме сту у ко јем
жи ве. У окви ру све три ка те го-
ри је пен зи о не ра – за по сле ни,
са мо стал не де лат но сти и по љо-
при вред ни ци – као и прет ход-
них го ди на, пра ви ће се по себ не

ли сте за ста ро сне, ин ва лид ске и
по ро дич не пен зи о не ре.

Уз при ја ву, нео п ход но је да
пен зи о не ри при ло же и по след-
њи пен зиј ски чек, фо то ко пи ју
лич не кар те, пи са ну из ја ву о
дру гим лич ним при ма њи ма и
о то ме да у прет ход них пет го-
ди на ни су ко ри сти ли пра во
на бо ра вак у ба ња ма о тро шку
Фон да ПИО, као и ме ди цин ску

до ку мен та ци ју, да би ле кар ска
ко ми си ја на осно ву утвр ђе не
ди јаг но зе мо гла да од ре ди ко ја
би ба ња би ла нај а де кват ни ја за
ре ха би ли та ци ју.

Спи ско ви ко ри сни ка ко ји су
оства ри ли пра во на бес пла тан

бо ра вак у ба ња ма и ле чи-
ли шти ма би ће ис так ну ти
на огла сним та бла ма оп-
штин ских ор га ни за ци ја
пен зи о не ра, као и фи ли-
ја ла, слу жби и ис по ста ва
Фон да. Ран ги ра ње ко ри-
сни ка пен зи ја за упу ћи-
ва ње на ре ха би ли та ци ју
о тро шку Фон да ПИО вр-
ши се пре ма бро ју бо до-
ва са ку пље них на осно ву
ви си не пен зи је, бро ја го-
ди на ста жа оси гу ра ња и
ко ри шће ња пен зи је, као
и оства ре ног пра ва на
ту ђу по моћ и не гу, од но-
сно на по ро дич ну пен-
зи ју. У слу ча ју јед на ких
усло ва, пред ност се да је
ко ри сни ку пен зи је ко ји
је ста ри ји.

Сви они ко ји не бу ду
за до вољ ни ран ги ра њем,
има ће мо гућ ност да у
ро ку од осам да на од да-
на об ја вљи ва ња спи ска
под не су при го вор над-
ле жној ко ми си ји, ко ја је у
оба ве зи да у ро ку од три
да на раз мо три све жал бе
и уста но ви ко нач ну ранг-
ли сту пен зи о не ра ко ји
ће ићи на ре ха би ли та ци-
ју о тро шку Фон да ПИО.

По ред тро шко ва ре ха-
би ли та ци је ко ри сни ка у

тра ја њу од 10 да на, Фонд сно си
и тро шко ве пре во за, кроз ре-
фун да ци ју це не по врат не ауто-
бу ске кар те од ме ста бо рав ка
до ба ње, од но сно це не по врат-
не во зне кар те дру гог раз ре да,
као и тро шко ве за пра ти о ца
де те та ко је је ко ри сник по ро-
дич не пен зи је по осно ву не спо-
соб но сти за са мо ста лан жи вот и
рад. В. Ка дић

И ОВЕ ГО ДИ НЕ У БА ЊЕ ПРЕ КО ФОН ДА ПИО

Бес плат на ре ха би ли та ци ја 
за ви ше од 10.000 пен зи о не ра

БаБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаааБаБаБаБаБаБаБаБаБаБаББааБаБаБаББаБББаааББаББаБаББаББаБааБањањањањањањањањањањањањањањањањањањањњањаањањањњањањњњањаањњњњаањаањањњњањањњаа К ККККК ККККККККККККККККК КК КККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККооооооововововоооооовововоовооовоововооооовооооооооооооо иљиљиљиљиљиљиљиљиљљиљииљииљиљачачачачаччччччччччччччччачаачччччаччаччччччччччччччччааааааааааааааааааааааааа
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На основу члана 7 Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање - пречишћен текст

(„Службени гласник РС”, 15/2012 и 17/2013),  

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписује

О Г Л А С
за пријем захтева за упућивање корисника пензија

на рехабилитацију за 2013. годину

1. Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и бањско-
климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, инвалидских 
и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике Србије и чија је 
пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у Фонду, односно 
од 23.571,00 динара.

2. Право да се јаве на оглас имају пензионери из категорије запослених, самосталних 
делатности и пољопривредници, који, осим пензије која је нижа од горе наведеног 
износа, немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који 
су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора, 
под условом да збир тих пензија (прерачунато по средњем курсу НБС на дан 15. 1. 2013. 
године 1€ = 111,9276 динара), не прелази износ из тачке 1 овог огласа. 

3. Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то 
право нису користили у последњих пет година, а корисници пољопривредне пензије, 
поред наведених услова, морају да имају и најмање 10 година стажа по основу обављања 
пољопривредне делатности.

4. Уз пријаву, потребно је поднети:
- пензијски чек за јануар или фебруар 2013. године,
- доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима
  (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања)

- фотокопију личне карте, 
- постојећу медицинску документацију, 
- писану изјаву, на прописаном обрасцу пријаве, о другим личним примањима и о томе да 
у претходних пет година нису користили рехабилитацију о трошку Фонда. 

5. Пријаве се подносе општинским организацијама пензионера, према месту пребива- 
лишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија испостави или филијали Фонда 
у месту пребивалишта.

6. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права.

7. Пријаве на оглас могу да се поднесу до 31. марта 2013. године.

8. На утврђени списак корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на 
рехабилитацију може се поднети приговор надлежној комисији у року од осам дана од 
дана објављивања списка на огласној табли.

9. Комисија из тачке 8 дужна је да у року од три дана размотри поднете приговоре и утврди 
коначан списак корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију и објави га 
на огласној табли општинске организације корисника пензија, филијале Фонда, односно 
службе филијале и испоставе.
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Че ти ри пу та ве ћи 
удео обољења
си сте ма кр во то ка
као узро ка
ин ва лид но сти 
код му шка ра ца
не го код же на

Пре ма чла ну 21 За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу, ин ва лид-

ност по сто ји ка да код оси гу ра ни-
ка на ста не пот пу ни гу би так рад-
не спо соб но сти због про ме на у 
здрав стве ном ста њу про у зро ко-
ва них по вре дом на ра ду, про фе-
си о нал ном бо ле шћу, по вре дом 
ван ра да или бо ле шћу, ко је се 
не мо гу от кло ни ти ле че њем или 
ме ди цин ском ре ха би ли та ци јом. 
Овај члан За ко на ва жи од апри ла 
2003. го ди не и њи ме је по јам ин-
ва лид но сти по о штрен и пот пу но 
про ме њен у од но су на ра ни је 
про пи се, а „сма ње ње рад не спо-
соб но сти” (пре о ста ла рад на спо-
соб ност) и рад са скра ће ним рад-
ним вре ме ном су уки ну ти. По ред 
то га, пре стао је да по сто ји и „свој 
по сао” у од но су на ко ји се ра ни је 
це ни ла ин ва лид ност.

– Ин ва лид ност, од но сно гу би-
так рад не спо соб но сти се, пре ма 
ва же ћим про пи си ма, це ни у од-
но су на би ло ко ји по сао. Да кле, 
по сле ди це про ме не у здрав стве-
ном ста њу мо ра ју би ти та кве да се 
не мо гу от кло ни ти ле че њем и ме-
ди цин ском ре ха би ли та ци јом, од-
но сно мо ра ју би ти трај не при ро-
де, што зна чи да ле че ње у сми слу 
про пи са о здрав стве ном оси гу ра-
њу мо ра би ти за вр ше но. За ко ни 
о ПИО из 1992, 1997, а на ро чи то 
из 2003. го ди не би ли су све ре-
стрик тив ни ји по пи та њу сти ца ња 
усло ва за пен зи ју, а по себ но за ин-
ва лид ску пен зи ју, па је раст бро ја 
ста ро сних пен зи о не ра од 1993. 
пра ћен па дом бро ја ин ва лид ских 

пен зи о не ра. Та ко је од 2000. го ди-
не у струк ту ри ко ри сни ка пен зи је 
по вр сти пен зи о ни са ња уоч љив 
пад бро ја ин ва лид ских пен зи о не-
ра са 28,3 на 21,1 од сто 2008. го ди-
не. Да кле, ако по ре ди мо раз ли чи-
те ка те го ри је пен зи о не ра од 2000. 

до 2011, уоча ва мо да се број ста-
ро сних пен зи о не ра уве ћао са 49 
на 57 од сто, док се број ин ва лид-
ских сма њио са 28 на 21 про це нат, 
а број по ро дич них пен зи о не ра је 
при лич но рав но ме ран и из но си 
око 22 од сто – об ја шња ва др Ми-
лан Ава ку мо вић, на чел ник у Сек-
то ру за ме ди цин ско ве шта че ње 
Фон да ПИО.

У Фон ду ПИО је од 2007. до 
2011. го ди не у пр во сте пе ном по-
ступ ку од укуп ног бро ја зах те ва 
за ин ва лид ску пен зи ју по зи тив но 
ре ше но не што ви ше од 30 од сто. 
У струк ту ри ко ри сни ка пен зи ја 
пре ма узро ку ин ва лид но сти, од 
2008. до 2011. за па жа се ви сок 
про це нат (ви ше од 30 од сто) бо-
ле сти крв ног си сте ма (нај че шће 
кар ди о ва ску лар не и це ре бро-
ва ску лар не), зна ча јан раст уде ла 

ма лиг них обо ље ња (око 26 про-
це на та) и пад уде ла ду шев них бо-
ле сти са 15 на 10 од сто.

– Ако по сма тра мо од нос ин ва-
лид ских пен зи ја пре ма по лу од
2008. до 2011. го ди не, ви ди мо да
је чак че ти ри пу та ве ћи удео бо-

ле сти си сте ма кр во то ка као узро-
ка ин ва лид но сти код му шка ра-
ца не го код же на. По ред стре са,
фак то ри ко ји су ути ца ли на ове
бо ле сти су оп ште по зна ти: не-
здрав на чин жи во та, не пра вил на
ис хра на, фи зич ка не ак тив ност,
пу ше ње, про бле ми здрав стве не
за шти те и та ко да ље. Удео у ка те-
го ри ји ту мо ра као узро ка гу бит ка
рад не спо соб но сти је из јед на чен
и за му шкар це и за же не, с тим
што су ту мо ри нај че шћи узрок
ин ва лид но сти код же на (ту мо-
ри дој ке, ма те ри це и јај ни ка и
шти та сте жле зде). Код ду шев них
по ре ме ћа ја и код свих дру гих
узро ка ин ва лид но сти, тај удео
је ве ћи код му шка ра ца не го код
же на (нај че шће те шке де пре си је
и ши зо фре ни ја) – ка же наш са го-
вор ник.

Нај ве ћи број ин ва лид ских пен-
зи о не ра (од 30 до ско ро 40 од сто)
до 2007. био је у ста ро сном до бу
од 50 до 54 го ди не, а од та да је
око 35 од сто ин ва лид ских пен зи-
о не ра у до бу од 55 до 59 го ди на.
Ста ро сна ка те го ри ја 60 и ви ше

го ди на је у стал ном по ра сту али
ис кљу чи во за му шкар це, јер је
до 2007. ста ро сна гра ни ца за му-
шкар це би ла 63 го ди не, а на кон
2007. го ди не 65 го ди на жи во та,
док је за же не са 58 го ди на (2007)
по ве ћа на на 60 го ди на жи во та
(2011. го ди не).

– У про це су ве шта че ња ле ка ри
ве шта ци мо ра ју да узму у об зир
с јед не стра не до ста ре стрик ти-
ван за кон по пи та њу ин ва лид ске
пен зи је, а с дру ге стра не број ну
па то ло ги ју чи ји је је дан од вр ло
бит них узро ка хро ни чан стрес у
по след њих два де сет го ди на као
по сле ди ца рат них де ша ва ња на
те ри то ри ји СФРЈ, пе ри о да тран-
зи ци је, еко ном ске кри зе и гу-
бит ка по сла за ве ли ки број љу ди
– ис ти че на кра ју др Ми лан Ава-
ку мо вић. Ј. Оцић

НАЈ ЧЕ ШЋИ УЗРО ЦИ ИН ВА ЛИД СКИХ ПЕН ЗИ ЈА

Хро ни чан стрес би тан 
фак тор бо ле сти

актуелно



15. март 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА6

актуелно

УФи ли ја ли РФ ПИО Срем ска Ми тро ви цаУУне дав но је одр жан са ста нак за по сле-
них на ко ме је ди рек тор Зо ран Бе ре-

жни пред ста вио ре зул та те ра да овог ко лек-
ти ва у про шлој го ди ни. Он је за хва лио свим
са рад ни ци ма на ве ли ком за ла га њу и же љи
да сла би је ре зул та те из ра ни јих го ди на зна-
чај ни је по пра ве, у че му су и ус пе ли, и на гла-
сио да ве ру је да ће уз ла зна ли ни ја у пра во-
вре ме ном ре ша ва њу зах те ва оси гу ра ни ка и
ко ри сни ка пра ва из ПИО би ти на ста вље на.

По да ци из го ди шњих из ве шта ја Фон да
ПИО ни су по след њих го ди на би ли ла ска ви
за Фи ли ја лу Срем ска Ми тро ви ца, у чи јем са-
ста ву су и Слу жба у Ста рој Па зо ви, ис по ста-
ве у Ши ду и Ру ми, те кан це ла ри ја у Ин ђи ји.
Ово је јед на од ве ћих фи ли ја ла у Вој во ди ни
– ви ше оси гу ра ни ка по за по сле ном има са-
мо Фи ли ја ла Но ви Сад, док Слу жба фи ли ја-
ле у Ста рој Па зо ви има ви ше оси гу ра ни ка и
ко ри сни ка не го не ке ма ње фи ли ја ле.

По што је ре ша ва ње зах те ва у за кон ском
ро ку основ ни по ка за тељ успе шно сти ра да
Фон да, ре зул та ти сва ке фи ли ја ле до при но-
се ко нач ном про цен ту, ко ји је у 2012. го ди-
ни био 85 од сто у Ре пу блич ком фон ду ПИО,
а 91 од сто у По кра јин ском фон ду. За по сле-
ни у Фи ли ја ли Срем ска Ми тро ви ца с по но-

сом ис ти чу да су до сти гли вој во ђан ски про-
сек ре ше но сти зах те ва у за кон ском ро ку од
око 90 про це на та, што је мно го бо ља сли ка
не го ра ни јих го ди на.

И уку пан број не ре ше них зах те ва на кра ју
2012. го ди не сма њен је на ни воу це ле Фи-
ли ја ле за јед ну тре ћи ну у од но су на прет-
ход ну го ди ну.

За по сле ни ка жу да је дру га чи ја ор га ни за-
ци ја по сла, ко ја под ра зу ме ва и днев но пра-

ће ње ра да ре фе ре на та и бро ја не ре ше них
зах те ва, као и мо гућ ност да ва ња пред ло га
и су ге сти ја сва ког рад ни ка, до при не ла ве ћој
ефи ка сно сти.

Ме сеч ни из ве шта ји са гра фи ко ни ма, ко је
је пра вио ди рек тор Бе ре жни, по ма га ли су
да се од ре ђе ним сег мен ти ма ра да у не ким
пе ри о ди ма да је пред ност. Та ко је број за-
мол ни ца сма њен за 75 про це на та, го то во је
пре по ло вљен број од 30 спи ско ва ма тич не
еви ден ци је (у ме ђу вре ме ну је из Ди рек ци је
Но ви Сад сти гло још не ко ли ко), по сло дав ци-
ма је по сла то 156 опо ме на, од ко јих се под-
но ше њем М-4 обра за ца ода зва ло њих 81.

Рад ни ци се тру де да бо љом ко му ни ка ци-
јом са оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма по-
пра вља ју сли ку о овој фи ли ја ли, че му ће,
као и бо љим усло ви ма ра да, до при не ти и
на до град ња спра та на по слов ном објек ту
за ко ју је про шле го ди не обез бе ђе на гра ђе-
вин ска до зво ла.

За по сле ни ка жу да је вре де ло по не кад
оста ја ти ко ји сат ду же на по слу, или до ћи
су бо том да се за вр ши оно што то ком рад не
не де ље ни су по сти гли. Вре де ло је, на рав но,
све то због оси гу ра ни ка и ко ри сни ка ко ји све
че шће има ју ре чи хва ле за љу де из Фи ли ја ле
Срем ска Ми тро ви ца. И. Ми тро вић

Цен трал ни ре ги стар оба ве-
зног со ци јал ног оси гу ра ња тре-
ба да поч не са ра дом 1. апри ла
ове го ди не, а у скла ду са тим
Ре пу блич ки фонд ПИО оба вља
све нео п ход не и про пи са не
рад ње по треб не за по ве зи ва-
ње са ње го вим ба за ма по да та-
ка, ко ри шће ње про грам ских
апли ка ци ја, као и за не сме та но
функ ци о ни са ње ко му ни ка ци је
са овом ин сти ту ци јом.

Пре ма ре чи ма Зо ра на Су та ре,
са вет ни ка ди рек то ра Ре пу блич-
ког фон да ПИО, по пред ви ђе ном
ре до сле ду опе ра ци ја и ак тив но-
сти за при ступ пор та лу Цен трал-
ног ре ги стра до сре ди не мар та
ће 752 рад ни ка РФ ПИО до би ти
смарт кар ти це са ква ли фи ко ва-
ним елек трон ским сер ти фи ка том

и пин код за ко ри шће ње ових 
кар ти ца (слич но као код ко мер-
ци јал них ба на ка), као и чи та че 
кар ти ца. Та ко ђе, већ је за по че то 
ини ци јал но те сти ра ње апли ка-
ци је за рад Цен трал ног ре ги стра 
у ко је је укљу че но 22 тест на ко-
ри сни ка из Ди рек ци ја РФ ПИО у 
Бе о гра ду и Но вом Са ду, а на кон 
то га оба ви ће се и обу ка и еду ка-
ци ја пре о ста лих 730 „вла сни ка” 
ква ли фи ко ва ног елек трон ског 
сер ти фи ка та у Фон ду.

У Но вом Са ду је 77 за по сле них 
из Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад 
пре у зе ло сво је ква ли фи ко ва не 
елек трон ске сер ти фи ка те – ко-
ји су у функ ци ји ква ли фи ко ва-
ног елек трон ског пот пи си ва ња 
при ја ва и од ја ва на оси гу ра ње, 
као и пин ко до ве и чи та че кар-

ти ца. При мо пре да ју су из вр ши-
ли Зо ран Су та ра и Не бој ша Об-
ра до вић из Сер ти фи ка ци о ног 
те ла При вред не ко мо ре Ср би је, 

ко је је из да ло сер ти фи ка те и га-
рант је ве ро до стој но сти овог 
елек трон ског пот пи са.

М. Мек те ро вић

ФИ ЛИ ЈА ЛА РФ ПИО У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ СВЕ УСПЕ ШНИ ЈА

Круп ним ко ра ци ма 
ка до брим ре зул та ти ма

У ФИ ЛИ ЈА ЛИ НО ВИ САД ДИ ГИ ТАЛ НИ СЕР ТИ ФИ КА ТИ ЗА ПРИ СТУП ЦЕН ТРАЛ НОМ РЕ ГИ СТРУ

Елек трон ски пот пис на при ја ва ма и од ја ва ма

Зо ран Бе ре жни



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. март 2013. 7

Око три ми ли јар де 
ди на ра ис пла ће но 
рад ни ци ма за се дам
го ди на ра да Фон да; 
са мо за про шлу го ди ну
не до ста је око 
ми ли јар ду и по ди на ра

Од 1. сеп тем бра 2005. го-
ди не, од ка да су по че ли 
да се ре ша ва ју зах те ви 

до ста вље ни Фон ду со ли дар но-
сти, до не то је ви ше од 45.000 
ре ше ња рад ни ци ма из фир ми у 
сте ча ју ко ји ма по сло дав ци ни су 
ис пла ћи ва ли ни за ра де ни до-
при но се. До са да је ис пла ће но 
око три ми ли јар де ди на ра, ка-
же за „Глас оси гу ра ни ка” Ја блан 
Об ра до вић, ди рек тор Фон да 
со ли дар но сти.

– Мо рам да ка жем да је у на-
шем Фон ду за про те клих се дам 
го ди на до но ше но у про се ку 
500 ре ше ња ме сеч но. То је би-
ло мо гу ће за хва љу ју ћи до бром 
ин фор ма тич ком про гра му ко ји 
има мо, та ко да је цео по сту пак 
из ра де и до но ше ња ре ше ња 
ауто ма ти зо ван. За хва љу ју ћи 
ин фор ма ти ци, али и до број ор-
га ни за ци ји ра да, све се ре ша-
ва у нај кра ћем мо гу ћем ро ку, у 
пот пу но сти у скла ду са за кон-
ским про пи си ма и са ми ни мал-
ном мо гућ но шћу да до ђе до 
гре шке. По го то во што у фа зи 
из ра де и до но ше ња ре ше ња 20 
за по сле них ра ди сук це сив но на 
сва ком пред ме ту, и то та ко што 
сва ко ујед но кон тро ли ше рад 
прет ход ног ко ле ге – та ко зва-
на сте пе на ста кон тро ла. Зна чи, 
сва ког за по сле ног кон тро ли ше 
19 дру гих, па је на тај на чин мо-
гућ ност гре шке прак тич но све-
де на на ми ни мум – об ја шња ва 
ди рек тор Об ра до вић.

За хва љу ју ћи ова квом на чи ну 
ра да број ре ше них зах те ва је за-
и ста им пре си ван за про те клих 
се дам го ди на по сто ја ња Фон да 
со ли дар но сти. На ро чи то у пр-

вих пет го ди на, ка да су сред ства 
ко ја Фонд до би ја из бу џе та би ла 
са свим до вољ на да се свим рад-
ни ци ма из фир ми у сте ча ју ко ји 
су ис пу ња ва ли за кон ске усло ве 
ис пла те за о ста ла по тра жи ва ња 
пре ма про пи си ма.

– До кра ја 2010. го ди не сви 
зах те ви ко ји су под не ти у те ку-
ћој го ди ни су ре ша ва ни, и у ро ку 
од 15 да на од до но ше ња ре ше-
ња и ис пла ћи ва ни. Но вац ко ји је 
у те свр хе из два јан из бу џе та био 
је до во љан да се ис пла те сви за-
по сле ни из фир ми у сте ча ју ко ји 
су на то има ли пра во. С об зи ром 
на то да се су ма ко ја се из бу џе та 
из два ја у ове свр хе ни је знат но 
ме ња ла свих ових го ди на, углав-
ном се из два ја око 500 ми ли о на 
ди на ра го ди шње, а број фир ми 
ко је од ла зе и сте чај, са мим тим 
и број рад ни ка ко ји има ју по тра-
жи ва ња пре ма Фон ду со ли дар-
но сти, по ве ћа ва се из го ди не у 
го ди ну, си ту а ци ја се знат но про-
ме ни ла. Про шле го ди не је упра-
во из ових раз ло га ре дов на ис-
пла та би ла озбиљ но до ве де на у 
пи та ње. До не то је 3.055 по зи тив-
них ре ше ња и за њих је утро ше-
но 494 ми ли о на ди на ра, да кле 

оно ли ко ко ли ко је Фонд имао на
рас по ла га њу про шле го ди не. У 
ову го ди ну пре не то је 10.000 зах-
те ва за чи ју ис пла ту је нео п ход-
но око ми ли јар ду и по ди на ра,
а ово го ди шњи бу џет Фон да из-
но си 508 ми ли о на ди на ра. Ова
сред ства до вољ на су за ис пла ту
из ме ђу 2.500 и 3.500 рад ни ка, а
по што но ви зах те ви стал но при-
сти жу, очи глед но је да у стар ту
не до ста је тих ми ли јар ду и по
ди на ра. За то смо по но во упу ти-
ли зах те ве и Вла ди и ре сор ном
ми ни стар ству, јер оче ку је мо још
око 15.000 но вих зах те ва – ја сан
је Ја блан Об ра до вић.

У Фон ду со ли дар но сти су, ка-
ко на гла ша ва наш са го вор ник,
одав но схва ти ли да се њи хо ва
де лат ност не мо же фи нан си ра-
ти са мо из бу џе та, али да би се
то про ме ни ло тре ба ме ња ти и
За кон о ра ду и За кон о сте ча ју, а
то ни је та ко јед но став но.

– Већ не ко ли ко пу та смо
пред ла га ли из ме не За ко на о ра-
ду ко ји ма би се ре гу ли са ло про-
ши ри ва ње де лат но сти Фон да и
од ре ди ли но ви из во ри фи нан-
си ра ња. Ти пред ло зи су оста ли
без од го во ра. За тим, Фонд као

за кон ски по ве ри лац рад ни ка у
њи хо во име на пла ћу је део ис-
пла ће них по тра жи ва ња из сте-
чај не ма се и за по след ње две
го ди не на тај на чин је оства рен
при лив од 250 ми ли о на ди на ра
(ско ро по ло ви на на ше го ди шње
ка се). Али, став Ми ни стар ства
фи нан си ја је да тај но вац мо ра
од мах да бу де вра ћен у бу џет и
ми га и упла ћу је мо чим га до би-
је мо. Да оста је Фон ду, мо гло би
још ско ро хи ља ду и по рад ни ка
да на пла ти сво ја по тра жи ва ња
од нас. С дру ге стра не, по што
ми пла ћа мо и по ре зе и до при-
но се на за ра де ко је ис пла ћу-
је мо рад ни ци ма ко ји оства ре
пра во код нас, око 60 од сто то га
што ми ис пла ти мо на тај на чин
се вра ћа у бу џет. За то сма трам
да Фонд ни је ве ли ки те рет за
бу џет Ср би је, а ми пред ла же мо
да бу де још ма њи. Али, по ли ти-
ка је та ко ја не до зво ља ва ра-
зум ни ја ре ше ња, јер за све, па и
за ово, тре ба да бу де по стиг нут
кон сен зус, а до ње га је у по ли-
ти ци ја ко те шко до ћи – за кљу-
чу је Ја блан Об ра до вић, ди рек-
тор Фон да со ли дар но сти.

В. Ана ста си је вић

РАЗ ГО ВОР СА ЈА БЛА НОМ ОБ РА ДО ВИ ЋЕМ, ДИ РЕК ТО РОМ ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ

За по след њу рад нич ку на ду 
све ма ње па ра

ЈаЈаЈаа б б бблалалалан н нн ОбОбОбОб р р р ра а а адодододо в в вићићић
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поводи

По кра јин ски се кре та ри ја ти за при вре ду, за-
по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва и за 
по љо при вре ду, во до при вре ду и шу мар-

ство, у са рад њи са За во дом за рав но прав ност 
по ло ва и Зе ле ном мре жом Вој во ди не, по че ли су 
ре а ли за ци ју про гра ма „Ор ган ска хра на – шан са за 
све”. Про грам је на ме њен еко ном ском осна жи ва њу 
же на из се о ских сре ди на у Вој во ди ни и осла ња се, 
пре све га, на њи хо во тра ди ци о нал но ба вље ње ба-
што ван ством и бри гу о ква ли те ту хра не и ис хра ни 
по ро ди це. Опре де ље ње за раз вој сер ти фи ко ва не 
ор ган ске про из вод ње и тра ди ци о нал не са ор ган-
ским ква ли те том на ма лим по љо при вред ним по-
ро дич ним га здин стви ма зна чи и пру жа ње шан се 
за еко ном ски раз вој и ожи вља ва ње се ла.

Ак тив но сти у окви ру овог про гра ма ко ор ди-
ни ра ће рад на гру па ко ју чи не пред став ни ци 
по кра јин ских се кре та ри ја та, струч них уста но-
ва и ин сти ту ци ја, на че лу са др Бран ком Ла зић 
са По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду. 
Она сма тра да основ по ро дич ног га здин ства, у 
би о ло шком сми слу, чи ни же на чи је еко ном ско 
осна жи ва ње тре ба да про ис тек не из спе ци фич-
не ор ган ске про из вод ње, као што је био-ба-
штен ски тип про из вод ње по вр ћа у ба шти, њи ви 
и за шти ће ном про сто ру, ор ган ско ба штен ско 
во ћар ство и га је ње за чин ско-ле ко ви тих вр ста, 
цве ћа, жи ви нар ство и др., али и фи на ли за ци-
ја про из во да у тра ди ци о нал ном ку ли нар ству, 
пре ра ди и чу ва њу, са ор ган ским ква ли те том.

Све то би тре ба ло да бу де осно ва за удру жи-
ва ње у ци љу роб не про из вод ње по год не за тр-

жи ште, а по ре чи ма Ми ро сла ва Ва си на, по кра-
јин ског се кре та ра за при вре ду, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва, за пла сман про из во да
ор ган ске хра не да нас на европ ском тр жи шту не
по сто ји огра ни че ње.

При ли ком ре а ли за ци је про гра ма про из во-
ђа чи ће би ти ма пи ра ни по ме сту, ве ли чи ни и
вр сти про из вод ње ши ром По кра ји не. Би ће
ор га ни зо ва на и еду ка ци ја за по чет ни це у агро
би зни су да би се под ста кло фор ми ра ње но вих
био-ба шта и дру гих про из вод њи у окви ру по ро-
дич ног по се да и пар це ла.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРО ИЗ ВОД ЊА ОР ГАН СКЕ ХРА НЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ ШАН СА ЗА ЖЕ НЕ СА СЕ ЛА

Осна жи ва њем же на 
ка ожи вља ва њу се ла

Највише се гаје 
жита, воће 
и поврће
У све ту се, пре ма по да ци-

ма из 2011, ор ган ска хра на

про из во ди у 162 зе мље на 

ви ше од 37 ми ли о на хек та ра, 

што је око 0,9 од сто укуп ног

по љо при вред ног зе мљи шта. 

У Евро пи је 10,6 ми ли о на 

хек та ра по кри ве но овом про-

из вод њом, а у Ср би ји је она 

за сту пље на на 11.000 хек та ра. 

У окви ру ор ган ске про из вод-

ње на гло бал ном ни воу нај ви-

ше се га је жи та, укљу чу ју ћи

пи ри нач и крм не вр сте, као и 

во ће и по вр ће. 

ИЗ МЕ ТАЛ СКОГ КОМ ПЛЕК СА ВИ ШЕ ОД ЧЕ ТВР ТИ НЕ ИЗ ВО ЗА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кла стер за при мер
Вој во ди на ме тал кла стер –

VMC, удру же ње при вред них
су бје ка та и ин сти ту ци ја из ме-
тал ске обла сти, ко је бро ји 116
чла но ва са 6.500 за по сле них,
одр жа ло је кра јем фе бру а ра
дру гу ре дов ну скуп шти ну.

На овом ску пу у Скуп шти ни
Вој во ди не, по кра јин ски се кре-
тар за при вре ду, за по шља ва ње
и рав но прав ност по ло ва, Ми-
ро слав Ва син, ис та као је да VMC
пред ста вља је дан од нај бо љих
при ме ра удру жи ва ња те вр сте
ма лих и сред њих пред у зе ћа не
са мо у Вој во ди ни, већ и у чи та-

вој Ср би ји (чла но ви су фир ме из 
це ле Ср би је, чак и из зе ма ља ЕУ). 
По ње го вим ре чи ма, због за па-
же них ре зул та та по кра јин ска ад-
ми ни стра ци ја ће и да ље пру жа-

ти по др шку ра ду овог кла сте ра.
На и ме, ме тал ски ком плекс у 

из во зу из Вој во ди не уче ству-
је са чак 26,2 од сто, а чла ни це 
овог кла сте ра оства ри ле су 

про шле го ди не 300 ми ли о на
евра укуп ног при хо да, од то га
80 ми ли о на кроз из воз сво јих
про из во да. Пре ма ре чи ма Љу-
би ше Ра де но ви ћа, пред сед ни-
ка Скуп шти не Вој во ди на ме тал
кла сте ра, ско ро сва ко днев но
њи хо ви чла но ви тра же и за по-
шља ва ју са би роа ра да не за по-
сле не ин же ње ре, ва ри о це, бра-
ва ре итд. Он на гла ша ва да због
то га што су успе шни из во зни ци
и што пер ма нент но уве ћа ва ју
број за по сле них, оче ку ју и ве ћу
по др шку др жа ве.

М. Мек те ро вић
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Пре ма по пи су из 2011. у 
Ср би ји је би ло 1.250.316 
ста нов ни ка ста ри јих од 

65 го ди на, што је не што ви ше од 
17 од сто, а по по да ци ма из де-
цем бра про шле го ди не тек око 
0,8 од сто ове по пу ла ци је је при-
ма ло нов ча ну со ци јал ну по моћ.

Удру же ње гра ђа на „Сна га при-
ја тељ ства” Amity ура ди ло је ана-
ли зу спро во ђе ња За ко на о со ци-
јал ној за шти ти у де лу нов ча них 
со ци јал них по мо ћи и по мо ћи у 
ку ћи за ста ри је са ци љем да се 
утвр ди ко ли ко за ко ном пред ви-
ђе не ме ре со ци јал не по ли ти ке 
пре по зна ју нај у гро же ни је са 65 и 
ви ше го ди на и њи хо ве по тре бе.

– У тре нут ку ка да је про је кат 
за по чет би ло је про шло го ди ну 
да на од при ме не За ко на о со-
ци јал ној за шти ти. Ни смо има ли 
ка па ци те та да спро ве де мо це ло 
ис тра жи ва ње али смо по кри-
ли циљ ну гру пу ста ри јих у де лу 
нов ча них со ци јал них по мо ћи и 
сер ви са по мо ћи у ку ћи. У ис тра-
жи ва њу услу ге по мо ћи у ку ћи 
при ме ни ли смо cost be ne fi t ана-
ли зу – ко ли ко не ка услу га ко шта, 
а ко ли ко она прак тич но вре ди. 
Ми ни стар ство ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке ра ди 
на из ме на ма и до пу на ма за ко на, 
те су и од нас тра жи ли пре по ру-
ке до ко јих смо до шли кроз ова 
ис тра жи ва ња. На осно ву ана ли-
зе мо же мо ре ћи да сер вис по-
мо ћи у ку ћи је сте ис пла тив са 
еко ном ске тач ке гле ди шта и да 
се пре по ру чу је ло кал ним са мо-
у пра ва ма јер да је ве ћу ко рист 
не го што су ула га ња. Ова услу га 
је и са со ци јал ног аспек та при-
хва тљи ва јер ста ра осо ба оста је 
у свом окру же њу – об ја шња ва 
Вла де Са та рић из Удру же ња гра-
ђа на Amity.

Ка да је реч о нов ча ној со ци-
јал ној по мо ћи (НСП), још у из-
ра ди за ко на ра ђе не су про це не 
да ли ће се по ве ћа ти об у хват и 
из но си ко ји ма ће се по кри ва ти 
ње ни ко ри сни ци. 

– До го ди ле су се обе ства ри. На-
жа лост, по ве ћан је об у хват у гру пи 
рад но спо соб них ли ца, док је број 
ко ри сни ка ста ри јих од 65 кон-
стант но опа дао. Та тен ден ци ја је 
кре ну ла од апри ла 2011. и на ста-
ви ла се у 2012. По ве ћао се и из нос 
со ци јал не по мо ћи, али но ми нал-
но, од но сно из нос је сте ви ши, али 
тим нов цем не мо же да се ку пи ви-
ше. Нас су нај ви ше ин те ре со ва ли 
ста ри љу ди јер сва ис тра жи ва ња 
ко ја су спро ве ле ин сти ту ци је или 
ор га ни за ци је ци вил ног дру штва 
го во ре да си ро ма штво ра сте. 
Про це њу је се да је си ро ма шних 
из ме ђу 11 и 12 од сто, а ме ђу њи-
ма је нај ви ше ста рих и де це. Ни је 
за уте ху, али то је ка рак те ри сти ка 

и европ ских зе ма ља. Да кле, ми 
нај ви ше мо ра мо да во ди мо ра чу-
на о нај мла ђем и нај ста ри јем де лу 
по пу ла ци је, по себ но о ста ри ма 
на се лу јер си ро ма штво нај ви ше 
по га ђа се о ска под руч ја – на во ди 
Вла де Са та рић.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да 
мно ги ста ри у Ср би ји не мо гу да 
се осло не на по др шку по ро ди-
це – сва ка ше ста ста ри ја осо ба 
жи ви са ма, што зна чи да не ма 
ни фи зич ку ни ма те ри јал ну по-
моћ нај бли жих.

– Ка да је реч о из др жа ва њу 
срод ни ка, ли ца ко ја тре ба да 
оства ре пра во за кон је усме рио 
на суд, и то кроз два ин сти ту та: 
кроз уту жи ва ње и кроз суд ско 

по рав на ње. Ме ђу тим, ста ри из
се о ских сре ди на су да ле ко од ад-
ми ни стра тив них цен та ра, те шко
се кре ћу, а уз дру ге прак тич не
про бле ме и сам пре воз ко шта.
Сем то га, ве ли ки број пре су да је
са из но сом ма њим од 1.000 ди-
на ра, што зна чи да се нов ча но

из др жа ва ње тра жи од срод ни ка
ко ји ни су у ста њу ни се бе да из-
др жа ва ју, јер че сто и не ра де. Ста-
ри ји ма је ве о ма те шко да оства ре
пра во јер мо ра ју да ту же сво је
срод ни ке, а ту се на до ве зу ју и
дру ги про бле ми јер нор мал но је
да ста ри ји љу ди шти те сво је нај-
бли же и не же ле да их ту же – ка-
же наш са го вор ник.

Ис тра жи ва ње го во ри да је
са мо број ста ри јих при ма ла ца
НСП у 2011. био за 11 од сто ма-
њи не го у 2010. го ди ни, а да је у
2012. до дат но сма њен за 14 од-
сто, док је код свих дру гих уз ра-
сних гру па тај број по ве ћан.

– До па да ко ри сни ка НСП је
до шло и због то га што је, пре ма

на шим са зна њи ма, и да ље по-
треб но из ме ђу 12 и 20 до ку ме-
на та да би се оства ри ло то пра-
во. За кон је по ве ћао имо вин ски
цен зус за уве ћа ну со ци јал ну по-
моћ (са 0,5 хек та ра на је дан хек-
тар), а део се од но си и на број
со ба у ко ји ма осо ба жи ви (на
јед ног чла на до ма ћин ства јед на
со ба, а за ко ри сни ка ту ђе не ге и
по мо ћи још јед на про сто ри ја).
Осо ба ко ја има ви ше од про пи-
са ног имо вин ског цен зу са да би
оства ри ла пра во на по моћ, мо-
ра да да имо ви ну под хи по те ку.
Ад ми ни стра тив но гле да но, и за
цен тре за со ци јал ни рад, а и за
ста ре љу ди ко ји има ју и ви ше од
70, 80 го ди на то је ком пли ко ва-
но, а ве о ма је те шко од лу чи ти
се и да ти имо ви ну под хи по те ку.
Оче ки ва ни За кон о со ци јал ном
пред у зет ни штву мо гао би да
укљу чи рад но спо соб не љу де
ко ји ће об ра ђи ва ти зе мљу ко-
ју ста ри не мо гу да ко ри сте. То
је на чин да се збри ну ста ри ји, а
исто вре ме но и рад но спо соб-
ни не за по сле ни љу ди. И, нај зад,
ис тра жи ва ње је по ка за ло да
до бар део цен та ра за со ци јал-
ни рад не ма нај бо ље на чи не да
ин фор ми ше ста ра ли ца – об ја-
шња ва Вла де Са та рић.

Ми ни стар ство ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке
на ја ви ло је пред у зи ма ње нео п-
ход них ме ра да би се из вр ши ле
из ме не и до пу не За ко на о со ци-
јал ној за шти ти и под за кон ских
ака та ко ји ма ће би ти от кло ње ни
про бле ми у њи хо вој при ме ни.

Ј. Оцић

Вла де

 Са та рић

СМА ЊУ ЈЕ СЕ БРОЈ СТА РИ ЈИХ ПРИ МА ЛА ЦА 
НОВ ЧА НЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ПО МО ЋИ

Нај у гро же ни ји 
ста ри на се лу

Стра те ги ја за бор бу 
про тив дис кри ми на ци је
Под по кро ви тељ ством Кан це ла ри је за људ ска и ма њин ска 

пра ва у то ку је из ра да На ци о нал не стра те ги је за бор бу про тив 

дис кри ми на ци је. Рад ни на црт Стра те ги је би ће пред ста вљен на 

кон фе рен ци ји ко ја ће се одр жа ти кра јем мар та. Овај до ку мент

на во ди де вет ри зич них гру па од ко јих јед ну чи не ста ри ја ли ца.

Рад на гру па, ко ју пред во ди На де жда Са та рић из Amity-ја, ба ви 

се ан ти ди скри ми на ци о ним по ли ти ка ма и ме ра ма за сма ње ње 

дис кри ми на ци је ста ри јих. Рад ну гру пу чи не и пред став ни ци

Удру же ња пен зи о не ра Ср би је, Ге рон то ло шког дру штва Ср би је,

Удру же ња пен зи о не ра Ста ри град и Цр ве ног кр ста Ср би је.
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СССС за бо љи по ло жај же на
Сек ци ја же на Са ве за са мо стал них син ди ка та Ср би је под се ти ла је и овог 8. мар та да 

же не још ни су рав но прав не, да те же до ла зе до по сла, да се лак ше и бр же от пу шта ју, 
као и да су из ло же не дис кри ми на ци ји и зло ста вља њу на ра ду, и да че сто ра де у не бе-
збед ним и не здра вим усло ви ма.

Же не и да ље чи не ве ћи ну за по сле них на нај ни же пла ће ним по сло ви ма, док бри гу о 
де ци, ста рим и бо ле сним чла но ви ма по ро ди це, као и сва ко днев ни рад код ку ће ско ро 
ни ко не вред ну је.

Сто га се Сек ци ја же на СССС за ла же за дру штво за сно ва но на прин ци пи ма не ди скри-
ми на ци је и то ле ран ци је, за рад на, син ди кал на и со ци јал на пра ва до ступ на сви ма и 
за сно ва на на ме ђу на род ним стан дар ди ма. Иако смо ме ђу зе мља ма са нај ни жим на-
та ли те том у Евро пи, у Ср би ји се не рет ко от пу шта ју труд ни це и по ро ди ље ко је не ма ју 
уго вор о ра ду на нео д ре ђе но вре ме.

Због то га је Сек ци ја же на по кре ну ла ини ци ја ти ву за из ме ну чла но ва За ко на о ра ду 
ко ји се од но се на ма те рин ство, на ја вљу ју ћи да ће у на ред ном пе ри о ду у гра до ви ма ши-
ром Ср би је ор га ни зо ва ти при ку пља ње пот пи са за по др шку овој ини ци ја ти ви.

између два броја

Пи лот про је кат по ве зи ва ња услу га ге-
рон то до ма ћи ца и па тро на жне слу жбе у
до мо ви ма здра вља по чи ње да се спро во ди
у оп шти ни Но ви Бе о град, где 70 ге рон то-
до ма ћи ца бри не о ви ше од 350 ко ри сни-
ка. По др шку овој ини ци ја ти ви да ли су Се-
кре та ри јат за здрав ство и Се кре та ри јат за
со ци јал ну за шти ту, ко ји су ор га ни зо ва ли и
обу ку за пру жа ње ове до дат не 
услу ге нај ста ри јим су гра ђа ни ма.

По ре чи ма Алек сан дра Сте-
фо ског, за ме ни ка град ског се-
кре та ра за здрав ство, уко ли ко 
се код ста рих и бо ле сних жи те-
ља ове оп шти не, би ло да је реч 
о хро нич ним бо ле сни ци ма, не-
по крет ним ли ци ма или дру гим 
ко ри сни ци ма, ука же по тре ба за 
ме ди цин ском ин тер вен ци јом, 
ге рон то до ма ћи це ће оба ве сти ти 
кол цен тар у оп шти ни, ко ји ће с 
ја сним и тач ним по да ци ма о ко-
ри сни ку кон так ти ра ти Слу жбу 
за нео д ло жну по моћ и кућ но ле-
че ње До ма здра вља. За тим ће здрав стве на
еки па до ћи у стан и оба ви ти пре глед, а ако
про це ни да је до вољ на те ра пи ја и да ни је
по треб но бол нич ко ле че ње, ко ри сник ће
по моћ до би ти у кућ ним усло ви ма.

За ге рон то до ма ћи це, чи ја је услу га на 
овај на чин про ши ре на и услу гом кућ ног ле-
че ња, ор га ни зо ва на је еду ка ци ја то ком ко је 
ће до би ти упут ства и смер ни це за по сту па-
ње у си ту а ци ја ма ка да је ко ри сни ку нео п-
ход на здрав стве на услу га.

У пла ну је да ова услу га, као још је дан об-
лик бри ге о ста ри ма, на кон пр вих ути са ка, 

бу де при ме ње на и на оп шти ни Зве зда ра, 
али и да се си стем ши ри да ље, по себ но на 
руб не де ло ве гра да где су до мо ви здра вља 
уда ље ни ји и те же до ступ ни ста рим и бо ле-
сним осо ба ма.

Нај бо ље из Ср би је

У ак ци ји „Нај бо ље из Ср би је”, ко ју ор га ни-
зу ју При вред на ко мо ра, Ми ни стар ство тр го-
ви не и лист При вред ни пре глед, про гла ше не
су нај бо ље срп ске ком па ниј ске, роб не и услу-
жне мар ке у 20 ка те го ри ја у 2012. го ди ни.

У обла сти ком па ниј ских мар ки ме ђу ро-
бом сва ко днев не по тро шње за нај бо љег у
ка те го ри ји хра не про гла шен је Бам би-Ба-
нат из Бе о гра да, а у ка те го ри ји пи ћа Нек тар
из Бач ке Па лан ке.

У обла сти хе ми је и ко зме ти ке при зна ње је
до би ла бе о град ска Да ли ја, за оде ћу и обу ћу
Мо на, за про из вод на до бра и услу ге Нафт на
ин ду стри ја Ср би је, а за ка те го ри ју трај них по-
тро шних до ба ра Сим по из Вра ња. У ка те го ри-
ји тр го ви не, пре ма оце ни по слов них парт не-
ра, струч не јав но сти и жи ри ја, нај бо љи „кор-
по ра тив ни бренд” у про шлој го ди ни имао је
ла нац ДИС из Кр ње ва, од ма лих и сред њих
пред у зе ћа Сло бод на зо на из Пи ро та, а у
обла сти „оста ле услу ге” при зна ње је при па ло
пре во зни ку Ла ста. За нај бо љи стра ни бренд
про гла ше на је ком па ни ја Фи јат ауто мо би ли.

Нај бо ља роб на мар ка сва ко днев не по-
тро шње у обла сти хра не је уље „искон”, од
пи ћа „је лен пи во”, за хе ми ју и ко зме ти ку бо-
ја за кре че ње „мак си пол”, за оде ћу и обу ћу
веш „ик стрим ин ти мо”, а у ка те го ри ји про-
из вод них до ба ра при зна ње је при па ло „ну-
три ко кон цен тра ти ма” из Вра ња.

За нај бо љу стра ну мар ку са ста ту сом до-
ма ћег про из во да про гла ше но је пи ће „со-
мерс би”, ком па ни је Карлс берг, а нај бо ља
тр го вин ска роб на мар ка је „пре ми ја”, вла-
сни штво ком па ни је Де лез Ср би ја.

При зна ње за нај бо љу ло кал ну мар ку
при па ло је ком па ни ји Лу на из По жа рев ца,
а сла до лед „бест” ком па ни је Не стле је нај у-
спе шни је уве де на но ва мар ка.

Јед на од нај ве ћих и нај у ти цај ни јих ор га ни за ци ја за за шти ту при ро де у све ту, Свет-
ски фонд за при ро ду, ове го ди не сед ми пут по ре ду ор га ни зије ак ци ју „Сат за на шу
пла не ту”. У су бо ту, 23. мар та, у 20.30 ча со ва гра до ви ши ром све та ис кљу чи ће све тла
на сат вре ме на и та ко по сла ти сна жну по ру ку да је мо гу ће не што пред у зе ти у ци љу
убла жа ва ња кли мат ских про ме на и по сле ди ца пре ко мер не по тро шње огра ни че них
при род них ре сур са.

У „Са ту за на шу пла не ту” про шле го ди не је уче ство ва ло ви ше од 6.000 гра до ва из
152 зе мље, уз ви ше сто ти на ми ли о на по је ди на ца на свих се дам кон ти не на та. У Ср би-
ји се овој ак ци ји, у ко јој уче ству је пе ти пут, при кљу чи ло ско ро 50 гра до ва и оп шти на.
Ак ци ју су, као и прет ход них го ди на, по др жа ла ре сор на ми ни стар ства, по кра јин ски и
оп штин ски се кре та ри ја ти, ве ли ки број ком па ни ја, ор га ни за ци ја и по је ди на ца.

„Сат за на шу пла не ту” 23. мар та

Град Бе о град упот пу њу је бри гу о ста ри ма
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Успе шан на ступ ТОВ-a на Сај му ту ри зма
Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Вој во ди не

(ТОВ) не дав но је, у са рад њи са При вред-
ном ко мо ром Вој во ди не и парт не ри ма-
су и зла га чи ма, на сту пи ла на Ме ђу на род-
ном сај му ту ри зма у Бе о гра ду. За јед но са
парт не ри ма из 36 оп шти на (град ске и оп-
штин ске ТО) на из ло жбе ном про сто ру од

640 ме та ра ква драт них ор га ни зо ва ла је про мо ци је ту ри стич ких ка па ци те та По кра ји не.
Ме ђу нај у спе шни јим из ла га чи ма у де сет ка те го ри ја ТО Вој во ди не је про гла ше на за

нај бо љу ре ги о нал ну ту ри стич ку ор га ни за ци ју, а ме ђу на гра ђе ни ма је и пред у зе ће Парк
Па лић д.о.о., ко је је за пре зен та ци ју ту ри стич ког ком плек са Па лић до би ло при зна ње
у ка те го ри ји нај бо ља до ма ћа де сти на ци ја. За па жен на ступ на Сај му има ла је и ТО Но-
ви Сад, ко ја је под сло га ном „Но ви Сад град кул ту ре” про мо ви са ла ин сти ту ци је кул ту ре,
зна ме ни то сти, фе сти ва ле и оста ле ту ри стич ке по тен ци ја ле овог гра да.

Но ви Сад:
до ста ва књи га
на кућ ну адре су

Град ска би бли о те ка у Но вом Са ду,
из ме ђу оста лих услу га, има и сер вис
до ста ве књи га на кућ ну адре су осо ба-
ма са сма ње ном мо гућ но шћу кре та ња.
Услу га је на ме ње на осо ба ма са ин ва-
ли ди те том, ста ри јим су гра ђа ни ма, ко-
ри сни ци ма кућ не не ге, те жим хро нич-
ним бо ле сни ци ма, ре кон ва ле сцен ти-
ма, труд ни ца ма и по ро ди ља ма.

Циљ овог сер ви са је бо ље ко ри шће-
ње фон до ва и услу га Град ске би бли о-
те ке, као и по ди за ње кул тур но-обра-
зов не и ин клу зив не све сти.

Бо ја на Гру јић, би бли о те кар ка и ко-
ор ди на тор про јек та, ка же да тре нут но
има ју 112 ко ри сни ка ове услу ге, од че-
га су њих 60 ре дов ни чи та о ци, а ве ћи-
на су осо бе из над 80 го ди на ста ро сти.

Књи ге се сва ког по не дељ ка до ста-
вља ју на кућ не адре се. Учла ње ње и
услу га за ко ри сни ке овог сер ви са су
бес плат ни, а сви за ин те ре со ва ни мо гу
да се ја ве на те ле фо не: 021/451-233 и
064/883-4363.

„Бо ри на не де ља” у Вра њу

У Вра њу ће се од 23. до 29. мар та 47. пут по 
ре ду одр жа ти „Бо ри на не де ља”, у за јед нич кој 
ор га ни за ци ји гра да Вра ња и Књи жев не за јед-
ни це „Бо ри сав Стан ко вић”. Зва нич ни про грам 
ће, пре ма на ја ва ма ор га ни за то ра, отво ри ти 
књи жев ник Во ја Чо ла но вић, про шло го ди шњи 
до бит ник „Бо ри не на гра де”.

По ред број них ли те рар них са др жа ја, на овој 
ма ни фе ста ци ји ће би ти отво ре на из ло жба 
„Јо ван Ду чић у ди пло ма ти ји”, у ор га ни за ци ји 
Исто риј ског ар хи ва гра да, а ђа ци ма и про фе-
со ри ма ће сим бо лич но би ти пре да та на упо-
тре бу ре но ви ра на згра да гим на зи је „Бо ра Стан ко вић”. У окви ру „Бо ри не не де ље” би ће обе-
ле же на и два ва жна ју би ле ја – 200 го ди на од ро ђе ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша и 110 го ди на
од ро ђе ња Ми ло ша Цр њан ског.

За ор га ни за ци ју „Бо ри не не де ље” из град ске ка се Вра ња из дво је но је ми ли он ди на ра.

Ис пла та пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла фе бру 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 9. мар та.

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

Ки кин да: 
40 со ци јал них
ста но ва ове го ди не

При ли ком не дав не по се те Ки кин ди Ве-
ли мир Илић, ми ни стар гра ђе ви не и ур ба-
ни зма, на ја вио је ско ру из град њу 20 со ци-
јал них ста но ва а до кра ја ове го ди не још
то ли ко. Тих че тр де сет ста но ва ни ћи ће на
обо ду Ми кро на се ља, где је 2000. го ди не
би ло за по че то по ди за ње но ве згра де. Са-
да је у се ди шту Се вер но ба нат ског управ-
ног окру га до го во ре но да се та згра да,
са те ме љи ма и ком плет ном ко му нал ном
опре мље но шћу, усту пи пот пу но бес плат-
но оп шти ни Ки кин да.

При ли ком раз го во ра са пред сед ни ци ма
свих шест оп шти на овог окру га у Ки кин ди
је до го во ре но и да се ор га ни зу је бес плат-
но укњи же ње свих ди вље из гра ђе них
обје ка та на тој те ри то ри ји.

Тре ћа ра та по мо ћи у из но су од 4.000 ди на-
ра пен зи о не ри ма са нај ни жим пен зи ја ма би-
ће ис пла ће на до кра ја мар та. У Вла ди Ср би је
ка жу да су сред ства за ис пла ту обез бе ђе на.

Пра во на ову вр сту по мо ћи има ју пен зи-
о не ри чи ја је пен зи ја у ав гу сту про шле го-
ди не би ла ни жа од 15.000 ди на ра, од но сно
они ко ји су при ми ли пр ву ра ту ис пла ће ну
18. сеп тем бра. То се од но си на пен зи о не ре
свих ка те го ри ја – бив ше за по сле не, вој не
пен зи о не ре, са мо стал це и по љо при вред-
ни ке, као и на оне ко ји при ма ју део на ше, а

део пен зи је из ино стран ства, ако оба де ла
за јед но не пре ла зе 15.000 ди на ра.

По моћ ће до би ти на исти на чин као што
при ма ју и пен зи је.

Да под се ти мо, Вла да Ср би је је обез бе ди ла
јед но крат ну по моћ у из но су од 16.000 ди на ра
ко ја се ис пла ћу је квар тал но, по 4.000 ди на ра.
Пр ву ра ту по мо ћи, у сеп тем бру 2012. го ди не,
при мио је 475.731 пен зи о нер (од че га 12.777
оних ко ји има ју и део ино стра не пен зи је),
дру га је ис пла ће на сре ди ном де цем бра, а ис-
пла та че твр те ра те пла ни ра на је за ле то.

Кра јем мар та тре ћа ра та по мо ћи за пен зи о не ре
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кроз Србијукроз Србију

На Но во сад ском сај му не дав но је одр-
жа на већ тра ди ци о нал на за јед нич ка
ма ни фе ста ци ја Ме ђу на род ног сај ма

обра зо ва ња „Пу то ка зи”, Ме ђу на род ног са ло-
на књи га и из ло жбе умет но сти Арт екс по.

Ова ма ни фе ста ци ја, ко ја на јед ном ме сту
об је ди њу је ва жне сег мен те раз во ја – на у ку,
обра зо ва ње, кул ту ру и умет ност, већ го ди-
на ма до би ја нај ви ше оце не ре пу блич ких,
по кра јин ских и град ских ор га на вла сти у чи-
јој над ле жно сти су ове обла сти.

На сај му обра зо ва ња пред-
ста вље не су др жав не и при ват-
не ви со ко школ ске и сред њо-
школ ске уста но ве, стру ков на 
удру же ња и ре сор не ин сти ту-
ци је свих ни воа вла сти, а ор га-
ни зо ва не су и струч не три би-
не, пре да ва ња, као и пра те ћа 
ма ни фе ста ци ја Сред њо школ-
ска ли га бен до ва.

У окви ру овог сај ма одр жа-
на је и пр ва за јед нич ка кон фе-
рен ци ја Уни вер зи те та у Но вом 
Са ду и По кра јин ске слу жбе за 
за по шља ва ње под на зи вом 
„Обра зо ва ње и за по шља ва ње”, 
с ци љем отва ра ња ди ја ло га и 
при ка за тре нут ног ста ња, пер-
спек ти ве и по ве за но сти ова 
два сек то ра. Кон фе рен ци ји су 
при су ство ва ли пред став ни ци 
Ми ни стар ства про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја, по кра-

јин ских се кре та ри ја та за при вре ду и на у ку,
гра да Но вог Са да, Но во сад ског уни вер зи-
те та, На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње,
При вред не ко мо ре Вој во ди не и Уни је по-
сло да ва ца Вој во ди не.

Са лон књи га оку пио је пи сце, из да ва че,
књи жа ре и би бли о те ка ре, а на ње му су пр ви
пут пред ста вље ни срп ски из да ва чи из ре ги-
о на и из да ња на је зи ци ма на ци о нал них за-
јед ни ца у По кра ји ни. Пра те ће ма ни фе ста ци-

је Са ло на би ле су: Да ни Ла зе Ко сти ћа, струч-
ни скуп би бли о те ка ра, Европ ски Феј сбук
пе снич ки фе сти вал, так ми че ње илу стра то ра
књи га, а по се ти о ци ма су у окви ру Да на ру-
ске кул ту ре пред ста вље ни и ру ски пи сци.

Из ло жба умет но сти Арт екс по пред ста ви-
ла је до ма ће сли ка ре, га ле ри сте, и умет ни ке
ко ји ства ра ју не сва ки да шњим тех ни ка ма, а
осим пре зен та ци је и про да је умет нич ких де ла,
афир ми са ни су и раз ли чи ти умет нич ки и стил-

ски прав ци. Цен трал ни до га ђај
Арт екс па би ла је из ло жба Ле га та
вој во ђан ских умет ни ка, а по се-
ти о ци су мо гли да ви де и пре пис
Ми ро сла вље вог је ван ђе ља.

Са јам је отво рио др Дра го-
слав Пе тро вић, пот пред сед-
ник Вла де АП Вој во ди не и по-
кра јин ски се кре тар за на у ку и
тех но ло шки раз вој, а отва ра њу
су при су ство ва ли пред став ни-
ци ре пу блич ке, по кра јин ске и
град ске вла сти, Ва лен тин Ко са-
љев, пр ви се кре тар ам ба са де
Ру си је у Ср би ји, пред став ни ци
ин сти ту ци ја кул ту ре и обра зо-
ва ња и дру ги го сти.

Ову ра зно вр сну ма ни фе ста-
ци ју, ко ја је тра ја ла од 28. фе-
бру а ра до 5. мар та, обе ле жи ло
је 140 из ла га ча, ви ше од 50 пра-
те ћих са др жа ја, као и 16.000 по-
се ти ла ца. Улаз на са јам је био
бес пла тан. Д. Ко раћ

Чла но ви Зе мљо рад нич ке за дру ге „Кра-
љев ци” оку пи ли су се не дав но да би по ча-
сти ли по слов не са рад ни ке и при ја те ље и
упо зна ли их са тим да је за њи ма још јед на
успе шна по слов на го ди на. Два на е ста за ре-
дом, што ову за дру гу убра ја ме ђу нај бо ље у
Сре му и Вој во ди ни. За дру га ни ко ме не ду гу-
је, али су и пре ра ђи ва чи по љо при вред них
про из во да из ми ри ли све оба ве зе пре ма њој,
што је по твр дио и пред сед ник Скуп шти не ЗЗ
„Кра љев ци”, Ра до ван Ву ка ши но вић.

По љо при вред ни ци ни су за до вољ ни по-
стиг ну тим при но си ма у 2012, јер је су ша и
њи ма ума њи ла род.

– У про шлој го ди ни оства ри ли смо не-
то до бит од 765.000 ди на ра, та ко да има мо
до вољ но нов ца за нор мал но по сло ва ње у
2013 – ис та као је ди рек тор Ђор ђе Ми хај ло-
вић.

У кра ље вач кој за дру зи од осни ва ња сви
во лон ти ра ју, па и ди рек тор.

Ове го ди не, ка ко је ре че но, би ће по ве-

ћа не по вр ши не под ше ћер ном ре пом, јер
је пе ћи нач ка фа бри ка на ја ви ла сти му ла-
тив ни је усло ве за про из вод њу. До са да је
уго во ре но 50 хек та ра, а оче ку ју да ће би ти
за се ја но око 100. Са рад ни ци ЗЗ „Кра љев ци” 
по же ле ли су по љо при вред ни ци ма род ну
2013. го ди ну.

По сле зва нич ног де ла Скуп шти не, раз-
го вор са го сти ма на ста вљен је уз ве че ру и
рум ске там бу ра ше.

Д. Р.

ЗЕ МЉО РАД НИЧ КА ЗА ДРУ ГА КРА ЉЕВ ЦИ

Још јед на успе шна го ди на

У НО ВОМ СА ДУ СА ЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА, КЊИ ГЕ И УМЕТ НО СТИ

Мно штво 
пра те ћих 
ма ни фе ста ци ја
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Оп шти ну Бо га тић че сто с раз ло гом
на зи ва ју „си ро ма шним бо га та шем”,
јер упр кос при род ним по тен ци ја ли-

ма, пре све га плод ном зе мљи шту и ге о тер-
мал ним из во ри ма, го ди на ма не успе ва да
„ухва ти” раз вој ни ко рак.

– Оп шти на Бо га тић је ти пич но по љо при-
вред но под руч је. То је ве ли ки по тен ци јал

и пред ност, али и хен ди кеп јер го ди на ма
уна зад стра те ги ја раз во ја по љо при вре де
ни је би ла до бра. У ко ха би та ци ји са дру-
гим ре сур си ма ко ји ма рас по ла же мо, а ко-
ји се не ко ри сте, у на ред ном пе ри о ду она
ће има ти зна чај ну уло гу. Оп ште је по зна то
да је раз вој по љо при вре де тренд у све ту, а

исто вре ме но ће мо ис ко ри сти ти стра те ги ју
ко ја фор си ра екс пло а та ци ју об но вљи вих
из во ра енер ги је, пре све га би о ма се и тер-
мал не енер ги је – ис ти че Сло бо дан Са вић,
пред сед ник ове оп шти не.

Иако са скром ним бу џе том од 600 ми ли-
о на ди на ра, пре ко Ди рек ци је за по љо при-
вре ду оп штин ска упра ва сва ке го ди не бес-

ка мат но кре ди ти ра по љо при вред ну про из-
вод њу са 20 ми ли о на ди на ра.

– Ин те ре со ва ње по љо при вред ни ка за
крат ко роч не кре ди те ко је са да пла си ра мо
за пред сто је ћу про лећ ну се тву пре ва зи шло
је на ша оче ки ва ња и мо гућ но сти. У јед ном
да ну под не то је 270 зах те ва за кре дит, што

по твр ђу је да је се ло у ве ли кој кри зи. Ви ше
од 200 по љо при вред них га здин ста ва ће уз
по моћ из аграр ног бу џе та за се ја ти њи ве и
при ме ни ти пу ну агро тех ни ку. Осим то га,
ове го ди не ће мо пр ви пут обез бе ди ти и
сред ства за на бав ку си сте ма за на вод ња ва-
ње – ка же Де јан Јоц ко вић, ди рек тор Ди рек-
ци је за по љо при вре ду и се ло.

Уз по љо при вре ду, стра те шки прав ци раз-
во ја у на ред ном пе ри о ду су усме ре ни и на
про из вод њу енер ги је из об но вљи вих из во-
ра. Пр ви про је кат се, не слу чај но, осла ња на
по љо при вре ду. На и ме, ове го ди не ће ком-
па ни је из Шпа ни је и Фран цу ске ре а ли зо ва-
ти пр ву грин филд ин ве сти ци ју – из гра ди ће
енер га ну на би о гас. Ово по стро је ње про из-
во ди ће елек трич ну стру ју од би о ма се као
от па да из по љо при вред не про из вод ње и у
по чет ку ће за по шља ва ти сто ти нак рад ни ка.

– То је скром но у од но су на уку пан број
оних ко ји тра же по сао. Ме ђу тим, по сле та-
ла са от пу шта ња рад ни ка у не ко ли ко дру-
штве них пред у зе ћа ко ја да нас не ра де, сва-
ко рад но ме сто је дра го це но. Број ли ца ко ја
тра же по сао се уве ћа ва и до сти гао је 3.360.
Ме ђу не за по сле ни ма је нај ви ше рад но нај-
спо соб ни јих до че тр де се те го ди не жи во та, а
по ра жа ва ју ће је ве ли ки број не за по сле них
са фа кул тет ском ди пло мом, ско ро сто ти ну
– на по ми ње Ми ла дин Стан че тић, ру ко во-
ди лац Оде ље ња дру штве них де лат но сти.

И број си ро ма шних је у по ра сту. Ди рек-
тор ка Цен тра за со ци јал ни рад, Ан ге ли на
Ју ри шић, ис ти че да у Бо га ти ћу нов ча ну со-
ци јал ну по моћ са да при ма 600 по ро ди ца,
од но сно 40 од сто ви ше не го пре две го ди не.

Д. Гру јић

БО ГА ТИЋ ТРА ЖИ ШАН СУ У ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ И ОБ НО ВЉИ ВИМ ИЗ ВО РИ МА ЕНЕР ГИ ЈЕ

Си ро ма шни у бо гат ству

У скло пу про јек та „Мо је ве шти не, 
мо ја шан са” кра гу је вач ки Би знис старт 
ап цен тар и Удру же ње гра ђа на „Сун це” 
ор га ни зо ва ли су ше сто ме сеч ну обу ку 
из за нат ских и по слов них ве шти на за 
ви ше од сто ти ну мла дих са ин ва ли ди-
те том. Обу ка је за вр ше на и по ла зни ци 
су до би ли сер ти фи ка те ко ји ће вре де-
ти на тр жи шту ра да.

Овим про јек том, ко ји је фи нан си ра-
ла Вла да Кра ље ви не Нор ве шке, мла де 
осо бе са ин ва ли ди те том до би ле су мо-
гућ ност да уна пре де зна ња и ве шти не 

из ра зних обла сти, за на та и по сло ва ња, 
и та ко се би олак ша ју тра же ње по сла и 
пред ста вља ње по сло дав цу. Ше сто ме-
сеч ну обу ку за пе ди ки ре, по моћ ни ке 
ку ва ра и из ра ду ма шин ског ве за за вр-
ши ло је 114 мла дих, ко ји ће са но вим 
ква ли фи ка ци ја ма има ти мо гућ ност да 
бр же до ђу до за по сле ња.

Циљ про јек та „Мо је ве шти не, мо ја 
шан са” је сте по др шка бр жем за по шља-
ва њу мла дих са по те шко ћа ма, као и 
ја ча ње њи хо вих спо соб но сти и ква ли-
фи ка ци ја. М. Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ – ОБУ КА ЗА МЛА ДЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Мо је ве шти не, мо ја шан са
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здрав живот

Мла де нач ки ме ниМла де нач ки ме ни

Па стрм ка 
са на ран џом

Са стој ци: 4 па стрм ке, 200 гр шам пи-
њо на, на ран џа, 4 ка ши ке бе лог вин ског
сир ће та, пра зи лук, по 3 гран чи це мај чи-
не ду ши це и пер шу на, со, би бер, уље.

На чин при пре ме: па стрм ке је нај-
бо ље узе ти очи шће не. Шам пи њо не
очи сти ти, исе ћи на ли сти ће. У по су ди
по ме ша ти шам пи њо не, сир ће, сит но
сец кан пра зи лук, рен да ну ко ру и сок од
по ло ви не на ран џе, па до да ти оста ле за-
чи не. Де лом те сме се пу ни ти па стрм ке.
У на у ље ну ва тро стал ну по су ду по ре ђа-
ти па стрм ке и пре кри ти остат ком сме се.
Пе ћи на 180 сте пе ни око 25 ми ну та. Сер-
ви ра ти уз кри шке по ло ви не на ран џе и
по су ти са ма ло мај чи не ду ши це.

Лиг ње и пи ри нач 
са ко при вом

Са стој ци: 1 кг лиг њи, 500 г мла де ко при-
ве, два пра зи лу ка, 100 г пи рин ча, 1 дл бе-
лог ви на, 2 че на бе лог лу ка, коц ка су пе од
по вр ћа, ма сли но во уље, мај чи на ду ши ца,
бо си љак, 50 г зе ле них ма сли на, со, би бер.

На чин при пре ме: узе ти већ очи шће-
не круп ни је лиг ње и опра ти их. Пра зи лук
и бе ли лук сит но исец ка ти и про дин ста ти
на уљу. До да ти пи ри нач, ма ло про пр жи-
ти, па под ли ти бе лим ви ном. Коц ку су пе
ску ва ти, а ко при ву опра ти и исе че ну до-
да ти пи рин чу. Кра ке лиг њи сит но исец-
ка ти и до да ти ма си. На ста ви ти ла га но
са дин ста њем, под ли ва ју ћи су пом док
пи ри нач не бу де ско ро го тов и без мно-
го теч но сти. До да ти исец ка не ма сли не и
за чи не и дин ста ти још не ко ли ко ми ну та.
Кад се ма ло про хла ди, овом ма сом пу-
ни ти лиг ње. За тво ри ти их чач ка ли цом и
по ре ђа ти у под ма зан плех, па пре ли ти са
не ко ли ко ка ши ка ме ша ви не уља, ви на и
во де. Пре кри ти фо ли јом и пе ћи у рер ни
за гре ја ној на 200 сте пе ни око 20 ми ну та.
На по ла пе че ња мо гу се окре ну ти.

Кор дон блу 
од пи ле ти не

Са стој ци: 800 г пи ле ћег бе лог ме са,
100 г су вог вра та, 50 г кај ма ка, 2 ја је та,
пре зле, два пра зи лу ка, 500 г ку ку ру-
за ше ћер ца, ку ку ру зни гриз, со, би бер,
уље.

На чин при пре ме: од бе лог ме са исе-
ћи шниц ле, из лу па ти их, по со ли ти и
по би бе ри ти. На ма ло уља про пр жи ти
исец кан је дан пра зи лук. На шниц ле ста-
ви ти су ви врат, на ње га лук и ма ло кај-
ма ка и пре кло пи ти. За тво ри ти чач ка ли-
цом. Ја ја улу па ти, шниц ле ува ља ти у ја ја,
па у пре зле, по но во у ја ја, па у ку ку ру-
зни гриз. Пр жи ти на уљу да по ру ме не са
јед не и дру ге стра не. Ва ди ти пр во на па-
пир на ти убрус, за тим ре ђа ти на тац ну.

На по ме на: Слу жи ти уз пи ре од ку ку-
ру за ше ћер ца. Ку ку руз крат ко оба ри ти.
На ма ло уља про пр жи ти исец кан пра-
зи лук, до да ти оце ђен ше ће рац и крат ко
из ме ша ти. Од те ма се у блен де ру на пра-
ви ти пи ре.

Мла ден чи ћи
Са стој ци: 1/2 кг бра шна, мар га рин, 3 жу ман це та, 3 ка ши ке

ки се ле па вла ке, 3 ка ши ке ше ће ра, ко ра ли му на, ма ло со ли,
25 гр ква сца, 2,5 дл мле ка, мед.

На чин при пре ме: ква сац раз му ти ти у мле ку. У бра шно до-
да ти жу ман-
ца, па вла ку,
ко ру ли му на,
со, ше ћер и
ква сац. Из-
ра ди ти те сто,
раз ви ти, оста-
ви ти да од мо-
ри, пре ма за ти
мар га ри ном,
пре кло пи ти.
По сту пак по-
но ви ти три

пу та. Раз ву ћи те сто прст де бљи не, па ва ди ти као кроф не.
Про бо сти на пар ме ста, пре ма за ти жу ман це том и пе ћи. Пе-
че не пре ма за ти ото пље ним ме дом.

Да ли ја тор та
Са стој ци: 10 ја ја, 500 г ше ће ра, 3 ка ши ке бра шна (гу сти на), по ла 

ли тра мле ка, 250 г мар га ри на, 150 г мле ве ног кек са, 100 г чо ко ла де,
10 чо ко лад них ба на ни ца, две ке си ца шла га, ка ши ка сир ће та.

На чин при пре ме: уму ти ти бе ла на ца са 300 гр ше ће ра, до да ти 
ка ши ку сир ће та. У за гре-
ја ној рер ни су ши ти пр во
на 100 сте пе ни (45 мин.),
па на 150 (15 мин.).

Фил: жу ман ца уму ти ти
са 200 гр ше ће ра, 3 ка ши ке
бра шна (гу сти на) ску ва ти у
½ л мле ка. Охла ђе ном фи-
лу до да ти уму ћен мар га-
рин и је дан уму ће ни шлаг.
По де ли ти на два де ла. У 
пр ви до да ти 150 гр мле ве-
ног кек са и 100 гр то пље не
чо ко ла де. У дру ги део до да ти 10 сец ка них чо ко лад них ба на ни ца. На
ко ру ста ви ти пр ви па дру ги фил. Од о зго пре ма за ти уму ће ним шла гом.

При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Основ ни Offi    ce To ol bar (7)
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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.

Кар ти ца In dents and Spa cing са сто ји се
из шест по доп ци ја:

1. у оп ци ји Alig nment мо же мо да би ра мо
по рав на ва ња тек ста:

а) Left – по ле вој мар ги ни;
б) Cen ter – по сре ди ни;
ц) Right – по де сној мар ги ни;
д) Ju sti fi ed – по обе мар ги не.
2. У оп ци ји Outli ne le vel мо же мо да пи ше-

мо текст по од ре ђе ним це ли на ма да би смо
се ка сни је кроз тај текст лак ше кре та ли.

3. У оп ци ји In den ta tion мо же мо да би ра-
мо по ме ра ње тек ста у од но су на мар ги не:

Left – ле ву или Right – де сну.
Уко ли ко клик не мо на гор њу стре ли цу

(плус), текст по ме ра мо ка сре ди ни стра ни це,
а уко ли ко клик не мо на до њу стре ли цу (ми-
нус), текст по ме ра мо ка иви ца ма стра ни це.

4. Оп ци ју Spe cial ко ри сти мо за увла че ње
ре до ва у па су су:

а) First li ne – увла че ње пр вог ре да (у по љу
By по де си мо за ко ли ко же ли мо да га уву че-y

мо);
б) Han ging – увла че ње свих ре до ва осим

пр вог (у по љу By по де си мо за ко ли ко же ли-
мо да их уву че мо);

5. У оп ци ји Spa cing би ра мо раз мак:
а) Be fo re – од прет ход ног па су са;
б) Af ter – од сле де ћег па су са;
6. Оп ци ју Li ne spa cing ко ри сти мо за раз-

мак из ме ђу ре до ва у па су су:

а) Sin gle – ауто мат ски раз мак из ме ђу ли-
ни ја;

б) 1.5 li nes – про ред у ве ли чи ни 1,5 ли ни је;
ц) Do u ble – про ред од две ли ни је;
д) Ат le ast – од ре ђу је нај ма њу ве ли чи ну

за про ред и де фи ни ше се у по љу At;
е) Exactly – де фи ни ше се стрикт на ве ли-

чи на про ре да;
ф) Mul ti ple – де фи ни ше про ред ве ћи од

две ли ни је.

Ка да иза бе ре мо кар ти цу Li ne and Pa ge

Bre aks, до би ја мо оп ци је ко је зна че сле де ће:

1. Wi dow/Orp han con trol – по ве зи ва ње
по след њег ре да на јед ној стра ни са пр вим
ре дом на на ред ној;

2. Ke ep with next – за др жа ва по ве зан па сус;t

3. Ke ep li nes to get her – за др жа ва по ве-
за не ре до ве;

4. Pa ge bre ak be fo re – де фи ни ше пре кид
тек ста са прет ход не стра ни це;

5. Sup press li ne num bers – сма њу је број
ре до ва;

6. Don’t hyphe na te – не одва ја ре чи цр-
ти цом.

Оп ци ја Tabs

Да би смо тач но за да ли од ре ђе ни та бу-
ла тор, клик не мо на дуг ме Tabs (до њи ле ви
угао про зо ра Pa ra graph). На екра ну ће се
по ја ви ти про зор у ко ме мо же мо да би ра мо
сле де ће оп ци је:

1. Tab stop po si tion – уно си мо вред но сти
та бу ла то ра;

2. De fa ult tab stops – вред но сти та сте ра
Tab на та ста ту ри ка да ни су за да ти та бу ла то-
ри;

3. Alig ment – вр сту по рав на ња та бу ла ту ра:

а) Left – ле ви та бу ла тор ко ји по ме ра текст
ка де сној иви ци стра ни це;

б) Cen ter – та бу ла тор за цен три ра ње ко ји
цен три ра текст око та бу ла то ра;

ц) Right – де сни та бу ла тор ко ји по ме ра
текст ка ле вој иви ци стра ни це;

д) De ci mal – де ци мал ни та бу ла тор ко ји
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;

е) Bar – ли ниј ски та бу ла тор, цр та вер ти-
кал ну ли ни ју у тек сту;

4. Le a der – по ста вља мо зна ко ве из ме ђу
та бу ла то ра:

а) No ne – пра зан про стор;
б) ..........;
ц) --------;
д) _____;
5. дуг ме Set – ко ри сти мо га да по ста ви мо

та бу ла тор на ле њир;
6. дуг ме Cle ar – укла ња мо мар ки ра ни та-

бу ла тор са ле њи ра;
7. дуг ме Cle ar All – укла ња мо све та бу ла-

то ре са ле њи ра.
На по ме на: у Word-у на ле њи ру (Ru ler)

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 Т 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.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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Ста ре ње ста нов ни штва
под ра зу ме ва по ве ћа ва-
ње уде ла ста рих у укуп-

ној по пу ла ци ји. Оно је је дан од
фе но ме на са вре ме ног дру штва
и не што са чи ме се дру штво ни-
ка да до са да ни је су о чи ло, па
је нео п ход но прак тич но у хо ду
про на ла зи ти ре ше ња. Због то га
се ја вља и по тре ба да се ста ре-
ње све ви ше из у ча ва.

– Ста нов ни штво ста ри за то
што се сма њу је број ра ђа ња,
као и због то га што се про ду жа-
ва жи вот ни век, што је ре зул тат
сма њи ва ња смрт но сти услед на-
прет ка ме ди ци не, јав ног здра-
вља итд. По ка за тељ ко ји нај бо-
ље илу стру је да се жи вот ни век
про ду жио је оче ки ва но тра ја ње
жи во та (ОТЖ). По ве ћа ње оче ки-
ва но тра ја ње жи во та ука зу је на
раз ви так дру штва, а го во ри и о
раз ви је но сти од ре ђе не зе мље.
Нај ду же ОТЖ, на при мер, има ју
Ја пан ци (око 86 го ди на за же не
и 79 за му шкар це), док је оно у
не раз ви је ним зе мља ма ни ско –
ка же Мир ја на Де ве џић, ре дов-
ни про фе сор на Ге о граф ском
фа кул те ту у Бе о гра ду.

Под ста рим ста нов ни штвом
се углав ном под ра зу ме ва ста-
нов ни штво ста ри је од 65 го ди на,
јер је то и гра ни ца за од ла зак у
пен зи ју. Ка да се ста рост ра чу на
кла сич ним де мо граф ским по-
ступ ци ма, ра чу на се удео ста ри-
јих од 65 го ди на у укуп ном бро-
ју ста нов ни ка. Ме ђу тим, да нас
се ја вља по тре ба да се ста рост
по сма тра и из дру га чи јег угла.

– Су шти на је за пра во у то ме
да у по пу ла ци ји ста рих ни су сви
исти. То уоп ште ни је хо мо ге на
гру па, већ су то раз не ге не ра-
ци је, а про цес ста ре ња пра ти и
по ве ћа ње уде ла нај ста ри је ка-
те го ри је ста нов ни штва од 80,
100 го ди на, па чак и тзв. су пер-
сто го ди шња ка, тј. ли ца ста ри јих
од 110 го ди на, што се по себ но
од но си на раз ви је ни свет. По-
што су ста ри та ко хе те ро ге на
гру па, прет по ста вља се да ни-
су сви под јед на ко ви тал ни. Та-
ко ђе, ста рост се не до жи вља ва
исто у свим ци ви ли за ци ја ма и
свим исто риј ским епо ха ма. Ре-

ци мо, ше зде се то го ди шња ци у 
19, по чет ком 20. и по чет ком 21. 
ве ка су за пра во при пад ни ци 
пот пу но раз ли чи тих ге не ра ци-
ја. Жи вот ни сти ло ви и жи вот но 
ис ку ство да на шњих ше зде се то-
го ди шња ка се знат но раз ли ку ју 
у од но су на њи хо ве вр шња ке 

по чет ком 20. ве ка. Да нас се про-
сто жи ви дру га чи је – об ја шња ва 
проф. Мир ја на Де ве џић.

Сва ова по ла зи шта до ве ла 
су до то га да су се де мо гра фи 
Сан дер сон и Шер бов са Беч-
ког ин сти ту та за де мо гра фи ју 
за пи та ли да ли сва та ло гич ка 
за па жа ња о ста ро сти мо гу да 
се пре то че у не ки дру га чи ји 
де мо граф ски при ступ. До шли 
су на иде ју да усво је је дан обр-
ну ти прин цип и да ста рост ме-
ре про спек тив но, не као број 
про жи вље них го ди на, већ као 
број пре о ста лих го ди на жи во-
та. Ко ри сте ћи се де мо граф ским 

тех ни ка ма, од но сно та бли ца ма 
мор та ли те та, они су од ре ди ли 
но ву гра ни цу ста ро сти ко ја за-
ви си од то га ка да ста нов ни ци у 
од ре ђе ној зе мљи мо гу да оче-
ку ју да ће жи ве ти кра ће од 15 
го ди на. Да кле, праг ста ро сти 
ни је ну жно 65 го ди на као у тра-

ди ци о нал ном ме ре њу, не го 15 
го ди на уна зад у од но су на оче-
ки ва но тра ја ње жи во та.

– Ра чу на ју ћи на но ви на чин 
ис по ста вља се да праг ста ро-
сти ни је за сва ку зе мљу исти. У 
зе мља ма ко је су до ста учи ни ле 
на про ду жет ку ОТЖ по бољ ша-
ва ју ћи здра вље ста рих љу ди 
и оба ра ју ћи њи хо ву смрт ност, 
гра ни ца ста ро сти по ме ре на је 
на ви ше. То зна чи да ста ри у про-
се ку ду же жи ве, а са мим тим су 
здра ви ји, ви тал ни ји – об ја шња-
ва про фе сор ка.

Ова два де мо гра фа, ко ји су 
сво ја ис тра жи ва ња об ја ви ли у 

два нај пре сти жни ја на уч на ча-
со пи са, Sci en ce и Na tu re, на пра-
ви ли су ба зу про спек тив не ста-
ро сти за број не зе мље. По но-
вом кри те ри ју му Ср би ја је јед на
од нај ста ри јих зе ма ља.

– По што нас је све ово ја ко
за ин три ги ра ло, Је ле на Сто јил-
ко вић, ис тра жи вач у Ин сти-
ту ту „Јо ван Цви јић”, и ја да ле 
смо се би за да так да по ку ша мо, 
ко ри сте ћи де таљ не та бли це 
мор та ли те та у ко је ови ауто ри 
ве ру је мо ни су има ли увид, да 
тај кон цепт при ме ни мо у Ср-
би ји. Из ме ђу оста лог, по ка за ло 
се да је 1953. го ди не за укуп но 
ста нов ни штво про спек тив ни 
праг био око 60 го ди на, тј. та да 
је, ра чу на ју ћи на но ви на чин, 
по чи ња ла ста рост. Он да је с 
вре ме ном про спек тив ни праг 
ра стао и у 2010. до сти гао 63,15 
го ди на, а и да ље је био ни жи од 
оне тра ди ци о нал не гра ни це од 
65 го ди на. Ис по ста ви ло се да је 
иона ко алар ман тан про цес ста-
ре ња ста нов ни штва у Ср би ји 
још озбиљ ни ји ка да се по сма-
тра из но вог угла. Ста рост гле-
да на на но ви на чин у свим по-
сма тра ним го ди на ма увек је би-
ла ви ша не го по кла сич ном кри-
те ри ју му, док је про спек тив ни 
праг ста ро сти увек био ни жи од 
65 го ди на. Овај по да так сва ка ко 
за бри ња ва, јер је у раз ви је ним 
дру штви ма про спек тив ни праг 
увек из над ре тро спек тив ног, 
од но сно из над 65 го ди на – за-
кљу чу је про фе сор ка Мир ја на 
Де ве џић.

Ме ђу тим, ова ис тра жи ва ња
су тек у по во ју, а но ви на чин 
по сма тра ња ста ро сти, ка ко 
про фе сор ка Де ве џић на гла ша-
ва, ни ка ко ни је за ме на за тра-
ди ци о нал ни, већ је за пра во 
по ка за тељ ко ји тре ба да бу де 
у функ ци ји јав них по ли ти ка. У 
слу ча ју Ср би је, где је оче ки ва но
тра ја ње жи во та, иако у по ра сту, 
још знат но у за о стат ку у од но су 
на раз ви је не зе мље, по ру ка је 
сва ка ко да тре ба по све ти ти па-
жњу и пред у зе ти ме ре у ци љу 
по бољ ша ња здра вља ста ре по-
пу ла ци је и сма ње ња њи хо вог 
мор та ли те та. Ве сна Ка дић

СТА РЕ ЊЕ СТА НОВ НИ ШТВА ИЗ НО ВОГ УГЛА

Ср би ја ме ђу нај ста ри ји ма
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УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА
ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Све ча на ака де ми ја
по во дом 8. мар та

Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са да све ча но je у
сво јим про сто ри ја ма обе ле жи ло 8. март – Ме ђу на род ни
дан же на. Осим чла но ва удру же ња, све ча ној ака де ми ји
при су ство ва ли су и пред став ни ци удру же ња вој них пен-
зи о не ра, пен зи о не ра же ле зни ча ра, СУБ НОР-а Вој во ди не,
пен зи о ни са ни рад ни ци РТВ-а.

На кон по здрав ног го во ра проф. др Пе тра Му дри ни ћа, чла-
на Управ ног од бо ра Удру же ња, и Дра ги це Зе лен ба бе, се кре-
та ра, нај ста ри јим чла ни ца ма уру че ни су бу ке ти цве ћа. КУД
„Иси дор Ба јић” са сво јим хо ром и драм ском и ре ци та тор ском
сек ци јом при ре дио је при го дан про грам, а у то ме су им по-
мо гли и мла ди ре ци та то ри из ОШ „Ко ста Триф ко вић”.

Уз при го дан скеч Ан ђе ли је Жи жић и ста ро град ске пе сме
ко је је хор из вео уз ди ри гент ску па ли цу Јо ва на Тра ви це,
пен зи о не ри су на ста ви ли дру же ње. Д. Ко раћ

Не за ви сно удру же ње пен зи-
о не ра јав них слу жби (НУПЈС) 
гра да Зре ња ни на, ко је бро ји 
око 10.000 чла но ва, одр жа ло је 
кра јем фе бру а ра го ди шњу скуп-
шти ну. Је лен ко Кра јо ван, пред-
сед ник ре пу блич ког и град ског 
НУПЈС, под се тио је том при ли-
ком чла но ве, го сте и ко ле ге из 
оп штин ских удру же ња Опо во 
и Сур чин да је про гра мом ра да 
удру же ња пред ви ђе но ан га жо-
ва ње на со ци јал но-еко ном ској 
и прав ној за шти ти, ба вље ње 
жи вот ним стан дар дом, здрав-
стве ном за шти том и кул тур но-
за бав ним и ре кре а тив ним ак-
тив но сти ма.

Ана ли зи ра ју ћи рад удру же ња 
у прет ход ном пе ри о ду, Кра јо-
ван је са по но сом ис та као да су 
у по след њих де сет го ди на њи-

хо ви чла но ви кроз не се би чан 
во лон тер ски рад у Зре ња ни ну 
ди стри бу и ра ли пре ко 5.100 то на 
пре храм бе них ар ти ка ла и то ну 
огре ва, ко ји су от пла ћи ва ни под 

ве о ма по вољ ним усло ви ма у ви-
ше ме сеч них ра та. Осим ан га жо-
ва ња на ор га ни зо ва њу мно штва
кул тур но-за бав них ак тив но сти
и из ле та у ло ка лу, али и ши ром

Ср би је, за удру же ње је ве о ма
ва жно би ло и уче шће у ор га ни-
за ци ји ре ха би ли та ци је пен зи о-
не ра у ба ња ма Ср би је о тро шку
РФ ПИО. НУПЈС Зре ња нин ће све
по ме ну те ак тив но сти – пре ма
усво је ном про гра му ра да, спро-
во ди ти и у овој го ди ни.

На Скуп шти ни је од лу че но
и да се у Из вр шни од бор удру-
же ња иза бе ру но ви чла но ви,
Ве ри ца Стан ков, из МО „Шу ми-
ца”, и Сло бо дан То до ров из МО
„Жар ко Зре ња нин”, a чла но ви ма
ко ји су се лањ ске го ди не ис та-
кли сво јим ра дом до де ље на су
при зна ња и при год ни по кло ни.
Скуп шти ни НУПЈС при су ство-
вао је и Ран ко Хр њез, пот пред-
сед ник Не за ви сног син ди ка та
јав них слу жби Вој во ди не.

М. Мек те ро вић

Го ран Ми лић, пред сед ник Са ве за
са мо стал них син ди ка та Вој во ди не и
пред сед ник Ор га ни за ци о ног ко ми-
те та 11. Спорт ске олим пи ја де рад-
ни ка Вој во ди не (СОРВ), Ми ло рад Пе-
ри шић, пред сед ник Са ве за „Спорт за
све” и пот пред сед ник Олим пиј ског

ко ми те та СОРВ-а, и Са ва Цр но јач ки
из При прем ног од бо ра гра да до ма-
ћи на до го во ри ли су се кра јем фе бру-
а ра са пред сед ни ком вој во ђан ске
Вла де, Бо ја ном Пај ти ћем, да по кра-
јин ска ад ми ни стра ци ја фи нан сиј ски
по др жи одр жа ва ње СОРВ у Ср бо-
бра ну 2015. го ди не. Том при ли ком је

би ло ре чи и о то ку до са да шњих при-
пре ма за ову ма ни фе ста ци ју, о ди на-
ми ци из град ње, као и о са на ци ји и
адап та ци ји спорт ских те ре на.

Бо јан Пај тић је обе ћао да ће из
по кра јин ског бу џе та би ти обез бе ђе-
но 16 ми ли о на ди на ра за из град њу

атлет ских ста за, ко шар ка шког те ре-
на, те ре на за бо ћа ње и те нис, што
ће до при не ти ја ча њу спорт ске ин-
фра струк ту ре гра да до ма ћи на. Са ва
Цр но јач ки је из ра зио оче ки ва ња да
ће Рад нич ка олим пи ја да у Ср бо бра-
ну 2015. оку пи ти ре кор дан број уче-
сни ка. М. Мек те ро вић

ПО ДР ШКА 11. СПОРТ СКОЈ ОЛИМ ПИ ЈА ДИ РАД НИ КА
ВОЈ ВО ДИ НЕ У СР БО БРА НУ

По моћ по кра јин ске 
ад ми ни стра ци је

СКУП ШТИ НА НЕ ЗА ВИ СНОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЈАВ НИХ СЛУ ЖБИ ЗРЕ ЊА НИ НА

По но сни на во лон тер ски рад
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погледи

„Тач но 600 ки ла”, би ла је пре-
ци зна по зна ни ца го во ре ћи о
ко ли чи ни па пи ра из не тог из на-
сле ђе ног по ро дич ног ста на. Че га
све ту ни је би ло? Ра чу ни за стру-
ју и ко му на ли је из про шлог ве ка,
раз не по твр де, ад ми ни стра тив на
ре ше ња, же ле знич ке и ауто бу-
ске кар те, по зо ри шне ула зни це,
ту ри стич ки про спек ти са дав них
пу то ва ња, но ви не, ча со пи си, спи-
си, пи сма, раз глед ни це...

Не ка да, не ко ме то је не што зна-
чи ло, би ло ва жно да се са чу ва,
из пре до стро жно сти, због не ког
тре нут ног по сла или за успо ме-
ну, нај ве ро ват ни је из не ког раз-
ло га, а мо гло је и без раз ло га, из
чи стог не ма ра. До дај мо том па-
пир на том кр шу и пред ме те пре-
ва зи ђе не или не по зна те на ме не,
сит ни це, су ве нир чи ће, не у по тре-
бљи ве спра ве, рас па ре не сер ви-
се, по ква ре не кућ не апа ра те ко ји
че ка ју мај сто ре и, го ди на за го ди-
ном, ствар по ствар, и про стор
на ме њен љу ди ма не при мет но су
осво ји ле хр пе ко је че га пре тва ра-
ју ћи ку ћу у ма га цин ста ру ди је.

Да овај аутен ти чан при мер
оста ви мо по стра ни као екс тре-
ман, али ру ку на ср це, ве ћи ни је
опи са на си ту а ци ја бли ска, ма-
кар као бла го вре ме но упо зо ре-
ње. Сва ко од нас има под сво јим
кро вом про блем (или пре те ћи
про блем) пре на тр па но сти, по-
го то во ка да су у пи та њу ви ше ге-
не ра циј ске за јед ни це и „су коб
ин те ре са” око зна ча ја и вред но-
сти де ло ва по кућ ства.

А ствар ни је ни ма ло јед но-
став на. Ха ос у на ма, ха ос око
нас. И обр ну то. Наш жи вот ни
про стор је на ше огле да ло, уто-
чи ште, али и по при ште.

И сад, ка да нас про ле ће бес по-
го вор но оба ве зу је да се трг не мо
из зим ске ле тар ги је, рас тр чи мо
по ку ћи, отво ри мо вра та ор ма на и
на пра ви мо ве ли ку ак ци ју спре ма-
ња, раш чи шћа ва ња, из ба ци ва ња,
мо ра мо би ти спрем ни на убе ђи-
ва ње са са мим со бом а сва ка ко и
са оста лим уку ћа ни ма око ства ри
ко је мо ра ју да ле те на по ље, јер
су по ми шље њу јед них „су ви шне,
бес ко ри сне, ру жне, са мо ску пља-
ју пра ши ну...” Дру ги, или сте то
баш ви, хо ће по сва ку це ну да их
за др же, због емо тив не ве за но сти
или за то што ће мо жда јед ног да-
на ус тре ба ти. На рав но, тај дан по
пра ви лу ни кад не до ђе.

Сен ти мен тал ност или јед но-
став но ко мо ци ја, нај че шћи су

раз лог за тр па ва ња ку ће не по-
треб ним или не у по тре бљи вим 
пред ме ти ма. За не ма ри ће мо ов-
де дра стич не слу ча је ве на иви-
ци ме ди цин ске ди јаг но зе, ко је 
смо, ре ци мо, мо гли да ви ди мо 
на те ле ви зи ји, где љу ди то ли ко 
за кр че ку ћу ства ри ма да мо ра ју 
бу квал но да се про би ја ју из про-
сто ри је у про сто ри ју, и ка да се 
струч ња ци за кућ ну ор га ни за ци-
ју по зи ва ју да ин тер ве ни шу.

У да на шње вре ме чуд них или 
бо ље ре ћи из ми шље них про фе-

си ја ти спе ци ја ли сти за сре ђи ва-
ње не ре да све су тра же ни ји. Шта 
год ми о то ме ми сли ли, њи хо во 
ста но ви ште чи ни се ис прав ним, 
а са ве ти ја сни и кон крет ни. Пре 
све га на че ло ма ње-ви ше нам 
по зна то али ко је мно ги те шко 
при хва та ју: од ба ци те ста ре ства-
ри да би сте ство ри ли про стор 
за но ве. Не из о став на пре по ру ка 
ко ја уз то иде има при звук на-
ред бе: бу ди те бру тал ни! Зна чи, 
не ма сен ти мен тал но сти. Ба цај те 
и ба цај те, без гри же са ве сти.

Раз у ме се, „ба ца ње” не под-
ра зу ме ва ну жно кон теј нер, већ 
пре вас ход но од ба ци ва ње од 
се бе, а да ли ће те не ки пред мет 
или ко мад оде ће по кло ни ти, 
про да ти или не што тре ће с њим
ура ди ти, ма ње је бит но.

А ка ко до не ти ону пр ву, нај-
ва жни ју од лу ку да се ко нач но 
ра ста не те од по је ди них ства ри? 
Пре по ру че не тех ни ке има ју ви-
ше ва ри ја ци ја, али су шти на је у 
то ме да се на пра ви три ја жа и пр-
во одво је ства ри око ко јих не ма 
ди ле ме, би ло да их за др жа ва мо 
или не, а код спор не ску пи не по-
ста ви мо се би пи та ње о фак тич-
кој или емо тив ној упо тре бљи-
во сти ар ти ка ла. Тре ба ли и да ље 
чу ва ти елек трич ни млин за ка фу 
са мо за то што је то по клон дра ге 
осо бе, ма да се го ди на ма не ко-
ри сти, ни ти ће убу ду ће?

Про блем та ко по ста је пре-
глед ни ји, а ре ше ње бли же. А 
он да се ја вља и до ми но ефе кат 
– кад јед ном пре ло ми те, осе ти-
те олак ша ње и лак ше се од лу-
чу је те да да ље раш чи шћа ва те. 
Јер, пси хо ло зи ка жу да ис под 
кућ ног кр ша сто ји мно го ви ше 
не го што се на по вр ши ни ви ди.

– Кад се гр че ви то др жи мо не-
че га што нам ви ше не ко ри сти 
ни на ко ји на чин, ми за пра во 
жи ви мо у уве ре њу да нам жи-
вот не ће пру жи ти оно што нам 
је по треб но. То нас огра ни ча ва 
и на тај на чин гу би мо енер ги ју 
– на во ди др Су зан Би ја ли у ча-
со пи су „Пси хо ло ги ја да нас”, док 
Ре ђи на Лидс, спе ци ја ли ста за 
ор га ни за ци ју жи во та и уре ђе ње
ку ће, ка же да по је ди не пред ме-
те љу ди пре тва ра ју у амај ли је 
ко је им слу же као спо на са не-
ка да шњим бо љим да ни ма.

Све је ту, да кле, по ме ша но,
код не ког осе ћа ње кри ви це 
пре ма бли жњи ма ко јих ви ше 
не ма или жа ље ње за не ким или 
по тре ба за то пли ном ко јом нас 
гре је лич ни пред мет бли ске нам 
осо бе. И ма ка ко сви ма би ла по-
треб на и та ква емо тив на пот по-
ра, да би смо лак ше са вла да ли 
сва ко днев на про за ич на и не-
ми ло срд на жи вот на ис ку ше ња, 
наш жи вот ни про стор мо ра мо 
да осло бо ди мо за са да шњи цу.

Ина че, окру же ни ста рим ства-
ри ма, за гу ше ни про шло шћу, 
про пу сти ће мо да жи ви мо он да
ка да је ди но мо же мо и мо ра мо, а
то ни је ни ју че ни су тра, већ са мо
и је ди но да нас. Д. Дра гић

СЕ ЗО НА РАШ ЧИ ШЋА ВА ЊА
ЖИ ВОТ НОГ ПРО СТО РА

Стег ни те ср це 
и ба цај те
Сен ти мен тал ност за бра ње на ка да се тре ба
осло бо ди ти ста рих ства ри ко је пре те да вас
за гу ше, а ку ћу пре тво ре у скла ди ште
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Ја пан ска ком па ни ја „Ми ја ка ва”, за ко ју
зна ју са мо они из ње не бран ше, ба ви се
про из вод њом и про јек то ва њем ауто-

мат ских ли ни ја за об ра ду ме са, скла ди ште-
њем хра не и слич ним. Пр ва је у све ту ко ја
је ус пе ла да про из ве де ро бо те ко ји ва де
ко сти из пи ле ћих ба та ка и свињ ских бу то ва
– што је, зна ју они ко ји то по вре ме но ра де
са ми, ве о ма де ли кат на опе ра ци ја. По ро-
дич на је фир ма, по сто ји од 1924,
и са не ко ли ко пред став ни шта ва
у све ту има око 3.000 за по сле-
них. И, на рав но, су о ча ва се са
оп штим про бле ми ма Ја па на као
дру штва и као еко но ми је.

Тај про блем је у чи ње ни ци да
је Ја пан по стао нај ста ри ја на-
ци ја све та. Та мо је већ 31 од сто
ста нов ни штва, што прак тич но
зна чи сва ки тре ћи Ја па нац, ста-
ри је од 65 го ди на. Де мо граф ске
прог но зе по ка зу ју да ће та квих
до сре ди не ве ка би ти 42 од сто.

То зна чи да ће се у том пе ри о-
ду рад на сна га сма њи ти за ви ше
од 30 про це на та. Вла да је, све-
сна ове не по вољ не чи ње ни це,
већ спро ве ла не ке ре фор ме,
док су дру ге у при пре ми, по пут
под сти ца ња же на да ра де (уме-
сто да по сле уда је бу ду са мо до-
ма ћи це), док је жи вот на гра ни-
ца за од ла зак у пен зи ју у јав ном
сек то ру по диг ну та на 65 го ди на.
При ват не ком па ни је, ме ђу тим,
има ју дис кре ци о но пра во да са-
ме уре ђу ју ка да њи хо ви рад ни-
ци мо ра ју у пен зи ју, и тај ме ђаш је углав ном
60 го ди на.

За та ко не што по сто је и еко ном ски под-
сти ца ји: Ја пан је дру штво се ни о ри те та – на
по слу се ауто мат ски на пре ду је с го ди на ма,
а та ко ра сту и пла те, па су оне на кра ју рад-
ног ве ка нај ви ше. Ис пла ти се за то оне ко ји
ис пу не услов по сла ти у пен зи ју и за ме ни ти
их мла ђим, јеф ти ни јим рад ни ци ма.

При ча о „Ми ја ка ви” по чи ње баш ту: по ли-
ти ка те ком па ни је је „нул то пен зи о ни са ње”.
Ње ни на ме ште ни ци су сло бод ни да ра де
ко ли ко год же ле. До са да шњи ре корд др жи
је дан рад ник ко ји је у пен зи ју оти шао са 95
го ди на.

Шта је по слов на ло ги ка ова квог ре ше ња
ко је под ра зу ме ва да су „ди но са у ру си” (ка ко
на зи ва ју ве те ра не у пред у зе ћи ма) до бро-
до шли, уме сто да сви је два че ка ју да им ви-
де ле ђа?

У „Ми ја ка ви” је да нас не што ви ше од 250
за по сле них, да кле бли зу де се ти не рад не

сна ге, ста ри јих од 60 го ди на. Нај ста ри ји
кан це ла риј ски слу жбе ник има 80, а нај ста-
ри ји ин же њер 78. И то се та мо сма тра пред-
но шћу, а не хен ди ке пом.

Сви за по сле ни се та мо свр ста ва ју у две
ка те го ри је. У пр вој су „ис тра жи ва чи”, а у
дру гој „ми сли о ци”. Пр ви су они ко ји се, у
сво јим ра ним 20-им го ди на ма тек за по шља-
ва ју и ко ји ће у том ста ту су би ти у сле де ће

три де це ни је сти чу ћи ис ку ство у „Ми ја ка ви” 
и уче ћи о по слов ној фи ло зо фи ји ком па ни-
је, ње ним кли јен ти ма и о дру штву уоп ште.
„Ми сли о ци” су ге не ра ци ја ко ја је све то
про шла и има ви ше од 50 го ди на. У том до-
бу они, ка ко се та мо сма тра, мо гу да раз ми-
шља ју и да, ко ри сте ћи сво је ис ку ство, уна-
пре ђу ју по слов не про це ду ре и про из во де
ком па ни је, па чак осми сле и не што што је
са свим ори ги нал но.

Ту фи ло зо фи ју 80-го ди шњи ге не рал ни
ди рек тор Ма сао Ма е ка ва об ја шња ва ова-
ко: „Док је не кад би ло до вољ но де сет го-
ди на да не ко по ста не екс перт, да нас је за
то по треб но мно го ви ше. Свет је по стао
мно го ком пли ко ва ни ји, а би знис, за сно-
ван ис кљу чи во на зна њу, сло же ни ји. Као
ис тра жи вач не ко у сво јим два де се тим и
три де се тим, па и че тр де се тим сти че, до-
ду ше, ис ку ство, али да би по стао истин ски
струч њак по треб но је три де це ни је. Тек
по сле то га он је дра го цен и мо же нај ви ше

да до при не се да ком па ни ја оста не кон ку-
рент на”.

Прак са у „Ми ја ка ви” је да мла ди рад ни ци
сво јим ше фо ви ма ка жу шта же ле да бу ду за
30 го ди на. Ми шље ње о соп стве ној пер спек-
ти ви тра жи се и од оних ко ји има ју 60 – да
са гле да ју где ће они, али и ком па ни ја, би ти
за две де це ни је.

У прак си, они ста ри ји од 60 го ди на обич но

има ју сма ње не рад не оба ве зе и не што ма њу
пла ту. Сви на то при ста ју јер је ком пен за ци ја за
то што у том до бу има ју не ке со ци јал не бе не-
фи те ко је обез бе ђу је др жа ва, као и бо ну се ко ји
су до да так на за ра ду. А про ду же ни оста нак у
ком па ни ји пру жа им не са мо до дат ну еко ном-
ску си гур ност, не го и оно што је у том до бу нај-
ва жни је: осе ћа ње да су по треб ни – што је ина-
че про блем ве ћи не оних ко ји по сле 40 го ди на
ра да, ка да пре ки ну ве зе са про фе си јом, од јед-
ном има ју осе ћај из гу бље не свр хе жи во та.

Прак су „Ми ја ка ве” из у ча вао је Не мач ки
ин сти тут за сту ди је Ја па на у То ки ју и њи хов
за кљу чак је да се овај мо дел те шко мо же
при ме ни ти из ван Ја па на, што зна чи да је део
укуп не кул ту ре тог дру штва. А сем то га, ка-
ко је об ја снио ди рек тор Ма е ка ва, у ње го вој
ком па ни ји по себ ност ни је са мо од нос пре-
ма ста ри ји ма, не го је то са мо је дан аспект
њи хо ве оп ште фи ло зо фи је ме наџ мен та ко ја
љу де ста вља у цен тар вред но сног си сте ма.

М. Бе кин

ЗА НИ МЉИВ ПРИ МЕР УВА ЖА ВА ЊА СЕ НИ О РА У ЈА ПА НУ

Ис тра жи ва чи и ми сли о ци

„Ми ја ка ва”, ком па ни ја ма ло по зна та из ван ин ду стри је
за об ра ду хра не, има по ли ти ку „нул тог пен зи о ни са ња” 

и је дин ствен од нос пре ма „ис ку сни ма”
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хроника

Де ве ти Ет но фе сти вал жен ског ства ра-
ла штва у Ру ми „Срем ски ко лач” оку-
пио је 33 удру же ња же на и мно ге по-

је дин це. Они су се и ово га пу та так ми чи ли у
ДД
пра вље њу сла них, слат ких и слав ског ко ла ча
под ге слом „И кад про ђу сла ве, оста је ко лач”.

На пр вом штан ду крај ула за по се ти о ци ма
су ну ди ли хлеб на ма зан ма шћу и по сут сит-
ном цр ве ном па при ком... На сле де ћем до ма-
ће ви но из Ри ви це, а за тим – бо га та по ну да
ко ла ча. Гу жва ра, ку гли це, ша пе, по га чи це са
дро жди ном, ки фли це са са лом, ро ла ти, штан-
гли це, кекс, пи те са ви шња ма и ја бу ка ма...

Све те сла не и слат ке ђа ко ни је са укра ше-
них и ма што ви то аран жи ра них сто ло ва ма ми-
ле су по се ти о це и под се ћа ле на не ка да шњи
жи вот у Сре му, на ко ла че ко ји су не ка да ми-
ри са ли у срем ским до ма ћин стви ма рад ним
да ни ма, не де љом и пра зни ци ма. По се ти о ци
су ко ла че мо гли да про ба ју и да по не су ку ћи.

Сво је штан до ве има ле су же не из Бе ше-
но ва, Пе ћи на ца, Па вло ва ца, Вог ња, Не ра ди-
на, Кра ље ва ца, Ру ме и дру гих ме ста. По ред
удру же ња же на, из ла га ли су и Удру же ње

пен зи о не ра из Ру ме, Ме ђу оп штин ска ор га-
ни за ци ја са ве за сле пих, а пред по се ти о ци ма
су би ли и ра до ви де це оме те не у раз во ју.

Де ве ти фе сти вал здра ве хра не у Ру ми,
као и оне прет ход не, ор га ни зо ва ли су Ту ри-
стич ка аген ци ја „Па но ни ја турс” и За ви чај но
дру штво „Те о чин” из Ја ска.

– Же не су и ово га пу та да ле до при нос
очу ва њу тра ди ци је, тру де ћи се да ста ре ре-
цеп те отрг ну од за бо ра ва – ре као је Пе тар
Ди ми три је вић, ди рек тор „Па но ни ја тур са”.

А чла но ви ма жи ри ја ни је би ло ла ко да се
од лу че за нај бо ље из ме ђу то ли ко успе шних
и уку сних „екс по на та”. На гра ду за ет но по-
став ку до би ло је Удру же ње же на „Де сан ка
Мак си мо вић” из Ша ши на ца. Нај бо љи слав-

ски ко лач, пре ма оце ни жи ри ја, уме си ле су
же не из Па вло ва ца, а за њи ма Ши ма нов чан-
ке и удру же ње из Ку пи но ва. „Нај сла ђе” ко-
ла че на пра ви ле су же не из Не ра ди на, дру го
ме сто при па ло је рум ском Удру же њу пен зи-
о не ра, а тре ће Врд ни чан ка ма. Пр во ме сто за
нај у ку сни је сла не ко ла че осво ји ло је Удру-
же ње „Сре ми це” из Мо ро ви ћа, дру го же не
из Ку зми на, а тре ће су би ле пен зи о нер ке из
рум ског Удру же ња „Ми ле ва Ма рић”.

При зна ња на гра ђе ним же на ма уру чи ли
су по сла ни ца Гор да на Чо мић, Ани та Де ре-
тић, по моћ ни ца по кра јин ског се кре та ра за
рад, Ве сна Ши јач ки, ди рек тор ка по кра јин-
ског За во да за рав но прав ност по ло ва, и Го-
ран Ву ко вић, пред сед ник оп шти не Ру ма.

Го шће из Но вог Са да су ис та кле да су до-
шле у Ру му да се по кло не же на ма због све га
што су ура ди ле, да су све уче сни це за слу-
жи ле да по бе де јер су иза шле из сво јих ку-
ћа да по ка жу шта зна ју, те да ће сви ма при-
ча ти ка кво су чу до Сре ми це.

То ком де ве тог Ет но фе сти ва ла уче сни-
ке и Ру мља не у Ха ли спор то ва за ба вља ли
су там бу ра ши. Сви су би ли за до вољ ни – и
уче сни ци и ор га ни за то ри и по се ти о ци, а
де се ти „Срем ски ко лач” за ка зан је за фе бру-
ар 2014. На ја вље но је да ће ју би лар ни би ти
бо љи од свих до са да шњих. Д. Р.

ЕТ НО ФЕ СТИ ВАЛ У РУ МИ

Пра зник 
срем ског 
ко ла ча
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У фе бру а ру ове го ди не за-
вр ше но је ре но ви ра ње 
и адап та ци ја Клу ба пен-

зи о не ра у Кња жев цу чи ме су у 
овом ме сту ство ре ни још бо љи 
усло ви за бо ра вак и дру же ње 
нај ста ри јих. Из вр ше на је адап-
та ци ја кан це ла риј ског про сто-
ра Клу ба, глав не са ле, шах са ле, 
би феа, са ни тар ног чво ра, као и 
за ме на по до ва. По ре чи ма пред-
сед ни ка Удру же ња пен зи о не ра, 
Ра де та Вељ ко ви ћа, ово је пр ва 
зна чај ни ја ин ве сти ци ја од ка да 
је згра да из гра ђе на 80-их го ди-
на про шлог ве ка.

Пред сед ни ца Клу ба, Бор ка 
Ву лић, ка же да је по во дом за-
вр шет ка овог по сла 6. фе бру а-

ра одр жа на и сед ни ца на ко јој
је ана ли зи ра но три де се то го-
ди шње по сто ја ње Клу ба, као и
ње гов зна чај за пен зи о не ре и
оп шти ну.

– Клуб је нај пре фор ми ран у
окви ру Ге рон то ло шког цен тра
као клуб за днев ни бо ра вак и
ре кре а тив не ак тив но сти. Одва-
ја њем од ГЦ Клуб по ста је цен-
тар свих зби ва ња ве за них за
пен зи о не ре. У ње му је ор га ни-
зо ван днев ни бо ра вак од 9 до
13 ча со ва, то ком ко јег се пен-
зи о не ри дру же уз ТВ про грам,
штам пу и дру штве не игре. Клуб
ор га ни зу је из ле те и екс кур зи је

за сво је чла но ве, а дру же ње са
дру гим клу бо ви ма је већ го ди-
на ма ва жна ак тив ност – ка же
пред сед ни ца Бор ка Ву лић.

За све вре ме тра ја ња овај
клуб је био цен тар кул тур них и
дру гих зби ва ња за кња же вач-
ке пен зи о не ре јер се у ње му
ре а ли зу ју ра зна пре да ва ња о
здра вљу, здра вој хра ни, кон-
тро ли ше се крв ни при ти сак и
ше ћер у кр ви. Одр жа ва ју се и
про мо ци је књи га, ре дов но се
ор га ни зу је до чек пра во слав не
Но ве го ди не, а сва ког 7. мар та –
ча јан ка и 8. мар та – про сла ва за
Дан же на.

Пред сед ни ца Сек ци је же на и
КУД-а, Бе ба Ми лић, ка же да у са-
ста ву Клу ба ра де мно ге сек ци је:
сек ци ја же на пен зи о нер ки, хор-
ска, ре ци та тор ска, ли те рар на,
ли ков на, фол клор на, ша хов ска.
Бор ка Ву лић ис ти че да је у пе-
ри о ду од три де сет го ди на кроз
Клуб про шло мно го пен зи о не ра
ко ји су оста ви ли свој траг и увек
су чу ва ли про сто ри је и бри ну ли
се о њи ма.

Д. Ђор ђе вић

ЗА ВР ШЕ НО РЕ НО ВИ РА ЊЕ КЛУ БА ПЕН ЗИ О НЕ РА У КЊА ЖЕВ ЦУ

Три де це ни је ра да и дру же ња

У До му рат них вој них ин ва ли да Ср би је, у Бе о-
гра ду, 27. фе бру а ра одр жа на је про мо ци ја књи ге
пе са ма за де цу под на зи вом „Бо ји це у ру ке”, ауто ра
Жи ва на С. Фи ли по ви ћа. О књи зи је го во рио проф.
Не над Ра дош, а сти хо ве је чи та ла др Ја смин ка Ву-
чи нић, као и сам пе сник. Го сти ве че ри би ли су
афо ри сти чар Ви то мир Те о фи ло вић и ет но гру па
ПА КУД, ко ју чи ни осам при пад ни ца леп шег по ла,
чла ни це књи жев них клу бо ва при Ге рон то ло шком
цен тру са те ри то ри је осам бе о град ских оп шти на.

Жи ван С. Фи ли по вић, по е та и афо ри сти чар, пе-
сме за де цу об ја вљи вао је у мно гим но ви на ма –
„Не ве ну”, „По ли ти ци”, не ка да шњим „Деч јим но ви-
на ма” и мно ги дру гим, а „Бо ји це у ру ке” је ауто ро ва
пр ва об ја вље на књи га пе са ма за де цу. Фи ли по вић
је до са да об ја вио и збир ку пе са ма „По е зи ја за од-
ра сле”, сти хо ве за му зи ку „Из ду ше бо е ма” и афо-
ри зме „Ди на сти ја тран зи ци је”. Ка ко сам аутор на-
ја вљу је, у при пре ми су још две књи ге афо ри за ма,
јед на са пе сма ма за де цу, а мо гу ћа је и но ва књи га
по е зи је за од ра сле.

Ј. Мек Ке вит

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ПЕ СА МА ЗА ДЕ ЦУ ЖИ ВА НА ФИ ЛИ ПО ВИ ЋА

Бо ји мо у сти хо ви ма

Аутор представља своје стихове
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пензионерски кутак

ПРО КУ ПЉЕ

По моћ 
нај си ро ма шни ји ма

Удру же ње пен зи о не ра Про ку пља то ком фе бру а ра ор га ни зо-
ва ло је ве ли ку ак ци ју по мо ћи си ро ма шним чла но ви ма. По моћ је 
сти гла у ви ду на мир ни ца и хи ги јен ских сред ста ва. О то ме пред-
сед ник Удру же ња Ми ло ван Ву чи ће вић са по но сом го во ри.

– Ус пе ли смо да из соп стве них сред ста ва обез бе ди мо ми ли он 
и по ди на ра да би смо по мо гли на шим чла но ви ма. По моћ је на-
ме ње на они ма чи ја при ма ња не пре ла зе 15.000 ди на ра, а до би-
ће је 1.500 пен зи о не ра из на ше ор га ни за ци је. Па кет са основ ним 
на мир ни ца ма (бра шно, ше ћер, пи ри нач) и хи ги јен ским сред-
стви ма (де тер џент за веш и за су до ве, па ста за зу бе и са пун) по 
чла ну ко шта око хи ља ду ди на ра – ка же Ми ло ван Ву чи ће вић.

На ово ме се, ме ђу тим, не ће ста ти. Ка ко до да је Ву чи ће вић, 
по сто ји мо гућ ност да по сле ове ак ци је бу де ор га ни зо ва на још 
јед на за чла но ве удру же ња, и то за све оне чи је пен зи је не пре-
ла зе 16-17 хи ља да ди на ра. Па ке ти са истом са др жи ном тре ба-
ло би да поч ну да се уру чу ју у дру гој по ло ви ни мар та. Ж. Д.

ЗЕ МУН

Осмо мар тов ска
из ло жба зе мун ских
пен зи о нер ки

У част пра зни ка же на, 8. мар та, у про сто ри ја ма Удру же ња
пен зи о не ра Зе мун, отво ре на је сво је вр сна из ло жба руч них
ра до ва. У име Са ве за пен зи о не ра Ср би је из ло жбу ру ко тво ри-
на чла ни ца Удру же ња отво ри ла је Ва ња Ми скин.

– Ова из ло жба све до чи да сте не у мор ни ства ра о ци. Же ли-
мо вам још мно го дру же ња, здра вља и при ја тељ ста ва и да ову
из ло жбу што ду же ор га ни зу је те, да по ста не тра ди ци о нал на –
ре кла је Ва ња Ми скин.

На ини ци ја ти ву Ак ти ва же на овог удру же ња, про шле го ди-
не је пр ви пут при ре ђе на из ло жба руч них ра до ва и умет ни на
чла ни ца и са рад ни ца, а због ве ли ког ин те ре со ва ња члан ства

од лу че но је да се ор га ни зу је и ове го ди не. По се ти о ци из ло-
жбе мо гли су да ви де пра ву рас кош ве за, тка ња, ку ки ча ња,
го бле на и сли кар ства: но шње са срп ским ве зом, лан са пи-
рот ском ша ром, ћи ли ме, шу сти кле, пре га че, ма ра ме, стол ња-
ке, свад бар ске пе шки ре, зе пе... све ура ђе но ве штим ру ка ма
зе мун ских пен зи о нер ки.

Пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра Зе му на, Шпи ро Без-
бра ди ца, ис ко ри стио је ову при ли ку да чла ни ца ма че сти та
Осми март. В. А.

РУ МЕН КА

На пих ти ја ди
све сто од сто при род но

Ру ме нач ка пих ти ја да, тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја ко ја је 
од 1. до 3. мар та одр жа на у овом ме сту крај Но вог Са да, има ла 
је ове го ди не ме ђу на род ни ка рак тер због мно го број них по-
се ти ла ца и так ми ча ра из ино стран ства.

Осим ку ва ња и де гу ста ци је пих ти ја, у Ру мен ци је би ло и 
пра те ћих са др жа ја: из ло же ни су пред ме ти на род не ра ди но-
сти, на штан до ви ма се про да ва ло до ма ће ви но, ра ки ја, ку лен, 
ко ба си це и оста ли га стро ном ски про из во ди ка рак те ри стич-
ни за вој во ђан ско под не бље.

Пре ма ре чи ма Ра де та Кне же ви ћа, глав ног ку ва ра Пих ти ја-
де, тај на до брих пих ти ја је у ква ли тет ним са стој ци ма, и то сто 
од сто при род ним. От крио је да је за ку ва ње нај ду же пих ти је – 
од 18 ме та ра, у ора ни ју од 1.100 ли та ра ста вио 120 ки ло гра ма 
свињ ских но ги ца, 120 ки ло гра ма је зи ка, 120 ки ло гра ма гла ва 

и 150 ки ло гра ма свињ ских бут ки ца. Све то за чи ње но је цр ним 
и бе лим лу ком, шар га ре пом, зе ле њу и со љу, а да би се љу би-
те љи на кра ју и за сла ди ли овом џи нов ском пих ти јом би ло је 
по треб но да се она ку ва из ме ђу осам и де сет са ти. М. М.



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. март 2013. 23

КИ КИН ДА

За љу бље ни у жи вот
Чла но ви Кул тур но-умет нич ког дру штва пен зи о не ра „Сун-

ча на је сен”, Клу ба књи жев ни ка „Ду шко Три фу но вић”, КУД „Ли-
вац” и под млат ка ду вач ког ор ке стра До бро вољ ног ва тро га-
сног дру штва при ре ђу ју у Ки кин ди ба рем два пу та го ди шње
за јед нич ки про грам. Та њи хо ва дру же ња уз ко лек тив ни на-
ступ оди шу ства ра ла штвом ко је ис по ља ва пре све га за љу-
бље ност у жи вот и енер ги ју ко јом он зра чи. Пр ви ово го ди-
шњи су срет, 14. фе бру а ра, по кло пио се са обе ле жа ва њем
Да на за љу бље них, па је та при го да, али и пла не тар на ак ци ја
„Јед на ми ли јар да уста је про тив на си ља над же на ма” про фи-
ли са ла са др жај овог до га ђа ја.

Због то га је био из у зе тан до жи вљај ка да је у ки кинд ском
До му пен зи о не ра спој мла до сти и ста ро сти оку пио број ну пу-
бли ку ко ју је чи ни ло не ко ли ко ге не ра ци ја. Ве ли ка са ла би ла
је дуп ке пу на по што ва ла ца по ет ске ре чи и му зи ке ко ја пле ни,
а ни је из о ста ла ни игран ка. С. З.

Ди рек тор ско ве че
Три де се то ро свр љи шких пен зи о не ра ко ји су пре пен зи о ни са-

ња би ли ди рек то ри у ов да шњим пред у зе ћи ма и уста но ва ма при-
ре ди ли су 2. мар та за јед нич ко ве че у Клу бу пен зи о не ра. Глав ну
„уло гу” у том су сре ту има ло је дру же ње, уз се ћа ње на мла дост и
ди рек то ро ва ње 70-их, 80-их и 90-их го ди на про шлог ве ка ка да је
Свр љиг био ин ду стриј ски цен тар са 7.000 рад ни ка – ви ше од са-
мог бро ја ста нов ни ка. Вре ме на су се ме ња ла и мно га свр љи шка
пред у зе ћа су оти шла у за бо рав. Тран зи ци ја је „по је ла” и рад ни ке

и фа бри ке. Да нас ови пен зи о не ри при ма ју со лид не пен зи је и по-
ма жу сво је нај ми ли је, а не ки од њих и да ље ра де.

У име до ма ћи на скуп је по здра вио Ми лен ко Пе тро вић,
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг. Ни су
за бо ра вље ни ни ди рек то ри ко ји су за ду жи ли Свр љиг, а ви-
ше ни су жи ви. За бо љу бу дућ ност ни је из о ста ла ни здра ви ца,
свр љи шки бел муж и јаг ње ће пе че ње. С. Ђ.

СВР ЉИГ

Сти хо ви за празник
Осми март су и у свр љи шкој оп шти ни обе ле жи ле мно ге ма ни-

фе ста ци је. У скло пу нај леп ших же ља мно га удру же ња, пред у зе-
ћа, ин сти ту ци је обез бе ди ле су да ма ма по не ки по клон и цвет. У 
По ве ре ни штву ССС Свр љи га про гла ше ни су по бед ни ци 11. ли те-
рар ног кон кур са по све ће ног мај ци. Ову ма ни фе ста ци ју го ди на ма
успе шно ре а ли зу ју син ди кат, основ на шко ла и Цен тар за ту ри зам,
кул ту ру у спорт. Нај леп ше ре чи за мај ку на пи са ла је Те о до ра Бо-
жи но вић, уче ни ца дру гог раз ре да ОШ „До бри ла Стам бо лић”.

Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра и ПУПС-а оп шти не Свр љиг
при ре дио је из ло жбу до ма ће ра ди но сти. По ста ви ле су оно што
су са ме ура ди ле у окви ру сек ци је за до ма ћу ра ди ност. По во дом
8. мар та же не су об и шле нај ста ри је ко ле ги ни це и уру чи ле им
по кло не. Удру же ње пен зи о не ра „Дер вен” за при пад ни це леп-
шег по ла ор га ни зо ва ло је и про сла ву у ре сто ра ну. Ни је из о стао
ни тра ди ци о нал ни на ступ шко ле фол кло ра ко ја ра ди при Цен-
тру за ту ри зам, кул ту ру и спорт у Свр љи гу, а би ло је и до вољ но
пра знич ног рас по ло же ња. 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

У скла ду са од ред ба ма За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу (Слу жбе ни гла сник РС, бр. 107/05, 109/05-ис прав ка и 57/11), сва ли ца ко ја
има ју ове ре ну здрав стве ну књи жи цу има ју пра во за вре ме при вре ме ног бо рав ка у ино стран ству (ту ри стич ко пу то ва ње и дру го) на
ко ри шће ње здрав стве не за шти те на те рет Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње, и то у слу ча ју хит не ме ди цин ске по мо ћи да
би се от кло ни ла не по сред на опа сност по жи вот и здра вље оси гу ра ни ка. Ако оси гу ра ник пу ту је у зе мљу са ко јом ни је за кљу чен ме ђу-

на род ни спо ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу, од но сно спо ра зум не об у хва та област
здрав стве ног оси гу ра ња, пре од ла ска у ино стран ство по треб но је при ба ви ти по-
твр ду о ко ри шће њу здрав стве не за шти те у ино стран ству, да би се мо гу ћи тро шко-
ви услу га за хит ну ме ди цин ску по моћ по по врат ку с пу та ре фун ди ра ли. Уко ли ко
оси гу ра ник пу ту је у зе мљу са ко јом је Ср би ја пот пи са ла ме ђу на род ни спо ра зум о
со ци јал ном оси гу ра њу ко јим је об у хва ће на област здрав стве ног оси гу ра ња, на чин
ко ри шће ња здрав стве не за шти те и обим пра ва су утвр ђе ни тим спо ра зу мом, а за
ко ри шће ње здрав стве не за шти те нео п ход но је при ба ви ти од го ва ра ју ћи дво је зич-
ни обра зац или по не ти не ки дру ги до каз о здрав стве ном оси гу ра њу.

Пот пи са но је 19 ме ђу на род них спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу ко ји об у-
хва та ју област здрав стве ног оси гу ра ња и у скла ду са ко ји ма срп ски оси гу ра ни ци
мо гу оства ри ти пра во на хит ну здрав стве ну за шти ту то ком при вре ме ног бо рав-
ка у тим др жа ва ма. Ј. О.

Пр ви ме ђу на род ни уго вор у све ту 
у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња за-
кљу чен је 1827. го ди не из ме ђу Ве ли ког 
Вој вод ства Пар ме и Фран цу ске. Го ди не 
1950. до нет је у ФНРЈ За кон о со ци јал-
ном оси гу ра њу рад ни ка, слу жбе ни ка 
и њи хо вих по ро ди ца, чи ме је окон чан 
про цес раз во ја со ци јал ног оси гу ра ња 
као др жав ног оси гу ра ња. Од 1950. го-
ди не, од ка да је у Ју го сла ви ји на сна зи 
Оп шта кон вен ци ја о со ци јал ном оси-
гу ра њу са Фран цу ском, за кљу чен је чи-
тав низ би ла те рал них уго во ра у овој 
обла сти (са Лук сем бур гом и Бел ги јом 1954. го ди не, са Хо лан ди-
јом 1956, са Че хо сло вач ком, Ита ли јом, Ма ђар ском и Бу гар ском 

1957. го ди не, са Швед ском, Пољ ском и
Ве ли ком Бри та ни јом 1958, са Швај цар-
ском 1962, са Аустри јом 1965. го ди не,
са СР Не мач ком 1968, са Нор ве шком,
Ли би јом и Не мач ком ДР 1974. го ди не,
са Па на мом 1975. го ди не, са Ру му ни јом
1976. го ди не, са Дан ском 1977. и са Егип-
том 1987. го ди не). Та ко ђе, спо ра зу ми о
со ци јал ном оси гу ра њу за кљу че ни су и
са др жа ва ма фор ми ра ним на про сто ру 
не ка да шње Со ци ја ли стич ке Фе де ра-
тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (са Хр ват-
ском 1997. го ди не, са Ма ке до ни јом 2000.

го ди не, са Бо сном и Хер це го ви ном 2002, са Цр ном Го ром 2006. и
са Сло ве ни јом 2009. го ди не).

Са мо у слу ча ју хит не по мо ћи

Би ла те рал ни спо ра зу ми од 1950.

Ре дов но до би јам и чи там наш лист 
пен зи о не ра. Има до брих ства ри да 
се про чи та, а и у пи сми ма ра-
зних пред ло га, па ре ших и
ја да се укљу чим. По што
има нас до ста пен зи о-
не ра оба по ла ко ји смо 
са ми, пред ла жем да одво-
ји те јед ну стра ни цу за огла се
ти па „уда ја – же нид ба”. Мно ги
од нас са ма ца – са ми ца та ко би
мо гли да се упо зна ју и збли же и 
на тај на чин би леп ше про ве ли
сво је по след ње го ди не.

Има огла са у не ким днев ним но ви на ма и дру-
гим ли сто ви ма, али та мо се пла ћа и упла ћу је се
чла на ри на ко ја ни је ма ла за на ша при ма ња, а

ви би сте то мо гли
бес плат но, као

по клон чи та о ци ма.
Ево, ја се пр ви при ја-

вљу јем на та кав оглас.
Имам 69 го ди на,
пен зи о ни са ни сам
бер бе рин – фри-

зер, имам пен зи ју и
жи вим сам већ се-

дам го ди на од смр ти
мо је су пру ге. Имам

тро је де це, сви ра де из-
ван мог ме ста ста но ва ња и не

за ви се од ме не, ни ја од њих. Још
се по ма ло ба вим сво јим за на том.

Зо ран Не сто ро вић,

Кр ње во код Ве ли ке Пла не

По што ва ном 
„Гла су оси гу ра ни ка”
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До при но си од јед ног 

или ви ше по сло да ва ца

?
Бо жи дар Јан ко вић, Мла де но вац: Као при вре ме но не за по-

сле но ли це про вео сам на би роу ра да укуп но 2 го ди не и 5

ме се ци то ком 1962, 1967. и 1968. го ди не и за то вре ме сам

при мао нов ча ну на кна ду. Да ли би тре ба ло да ми се овај пе ри-

од при зна у стаж оси гу ра ња за сти ца ње пра ва за пен зи ју?

?
Љу би ша Ко ва че вић, Ужи це: Мој по сло да вац, Ми ни стар-

ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је, при вре ме но ме усту па 

дру гој уста но ви (Ко ме са ри ја ту за из бе гли це) 1993. го ди не 

за оба вља ње по сло ва док тра је по тре ба, с тим што сва пра ва (и 

лич ни до хо дак) оства ру јем у Ми ни стар ству, а на кна ду за рад у 

Ко ме са ри ја ту ре гу ли шем са том уста но вом. Ко ме са ри јат за из-

бе гли це ми је на кна ду за рад код њих ис пла ћи вао уз об ра чун и 

упла ту до при но са (М-4) до 2000. го ди не ка да је пре ста ло ан га-

жо ва ње. Да ли ове упла те на мо је име ула зе у об ра чун пен зиј-

ског про се ка и на ко ји на чин да их ре гу ли шем?

При вре ме на не за по сле ност 

и стаж оси гу ра ња

Од го вор: При ме ри ко је на-
во ди те у пи сму од но се се на мо-
гућ но сти ко је по сто је од 2003. 
го ди не ка да је сту пио на сна гу 
За кон о ПИО ко ји се и да нас при-
ме њу је. До 2003. го ди не ни је по-
сто ја ла мо гућ ност, а ни оба ве за 
пла ћа ња до при но са од стра не 
ви ше по сло да ва ца. Ви сте у том 
пе ри о ду би ли при ја вље ни са-
мо код јед ног по сло дав ца, а то 

је би ло Ми ни стар ство од бра не. 
Ва ше ан га жо ва ње у Ко ме са ри ја-
ту за из бе гли це си гур но је би ло 
ре гу ли са но уго во ром из ме ђу 
Ми ни стар ства и Ко ме са ри ја та, 
као и пра ва и оба ве зе јед них и 
дру гих пре ма Ва ма, али оба ве зу 
при ја ве на оси гу ра ње и пла ћа-
ње до при но са за ПИО има ло је 
са мо Ми ни стар ство од бра не, 
што је и учи ње но.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?
Мир ко Сто ја но вић, Кња же вац: До био сам при вре ме но ре-

ше ње за ин ва лид ску пен зи ју 14. 6. 2006. го ди не. У том ре ше-

њу сто ји да је при вре ме но док се не до ка же стаж и за ра да за

1970, 1971, 2001, 2004, 2005. и 2006. го ди ну. За при зна тих 26 го ди-

на рад ног ста жа лич ни ко е фи ци јент из но си 1,323651. Ка ко је мо-

гу ће да у дру гом при вре ме ном ре ше њу од 14. 6. 2007. го ди не сто-

ји да ми је за при зна тих 29 го ди на и 5 ме се ци лич ни ко е фи ци јент

ма њи и из но си 1,279926. Не схва тљи во је да за ви ше го ди на ра да

и ви ше упла ће них до при но са дру ги лич ни ко е фи ци јент бу де ма-

њи од пр вог. У тре ћем ко нач ном ре ше њу од 7. 4. 2011. го ди не је

још дра стич ни ја раз ли ка на мо ју ште ту јер за 31 го ди ну и 2 ме се-

ца ста жа мој лич ни ко е фи ци јент је још ма њи и из но си 1,257807.

Та ко ђе ме за ни ма и за што ми је у стаж ура чу на та и 1993. го ди на

При вре ме но и ко нач но ре ше ње

?
В. К., Лу ча ни: У ју ну 2012. го ди не на ме сто пред сед ни ка 

Скуп шти не оп шти не иза бра но је ли це ко је је ко ри сник ин-

ва лид ске пен зи је од 2003. го ди не. С об зи ром на то да са да 

има 66 го ди на, мо же ли за сно ва ти рад ни од нос и по том осно-

ву при ма ти стал ну ме сеч ну на кна ду. Да ли за сни ва ње рад ног 

од но са или при ма ње ре дов не ме сеч не на кна де ути че на би ло 

ко је ње го во пра во као ин ва лид ског пен зи о не ра? На по ми ње-

мо да до да нас ни је ни за сни вао рад ни од нос.

Ин ва лид ска пен зи ја и но ви 

рад ни од нос

Од го вор: Већ смо ви ше пу та 
од го ва ра ли да ин ва лид ски пен-
зи о не ри мо гу не сме та но да ра де 
са мо по уго во ру о де лу и да при-
ма ју сво ју ин ва лид ску пен зи ју. 
За слу чај да ин ва лид ски пен зи-
о нер сту пи у рад ни од нос, Фонд 
ће да га, по са зна њу, по зо ве на 
кон трол ни пре глед. По из вр ше-
ном кон трол ном пре гле ду, ор ган 
ве шта че ња ће од лу чи ти да ли и 
да ље по сто ји ра ни је утвр ђе на 
ин ва лид ност, од но сно гу би так 
рад не спо соб но сти, или је до шло 

до по бољ ша ња здрав стве ног 
ста ња, те да ин ва лид ност ви ше 
не по сто ји. У скла ду са ми шље-
њем ор га на ве шта че ња, пра во на 
ин ва лид ску пен зи ју ће се про ду-
жи ти и на ста ви ће се ис пла та, или 
ће пре ста ти пра во на ин ва лид ску 
пен зи ју и об у ста ви ће се ње на ис-
пла та. У слу ча ју пре стан ка пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју Ва шег 
пред сед ни ка, он ће мо ћи да по 
пре стан ку рад ног од но са у Скуп-
шти ни оп шти не оства ри пра во 
на ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Вре ме при вре ме не 
не за по сле но сти се ни је од у век 
при зна ва ло у стаж оси гу ра ња. 
Тек од 1989. го ди не ка да је по-
стао ак ту е лан пре ста нак рад-
ног од но са због тех но ло шког 
ви шка, на мет ну ла се оба ве за 
при зна ва ња ста жа оси гу ра ња 
про ве де ног на би роу уз при-
ма ње на кна де на ко ју је пла ћен 
до при нос за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње. Тра ја ње 
овог ста жа за ви си ло је од тра-
ја ња прет ход ног рад ног ста жа 
до рас ки да рад ног од но са због 

тех но ло шког ви шка. Оба ве за 
пла ћа ња свих до при но са па да-
ла је на те рет На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње. Уз ма ње 
или ве ће из ме не овај стаж је и 
да нас ак ту е лан и ре гу ли сан За-
ко ном о за по шља ва њу. Вре ме 
при вре ме не не за по сле но сти 
из ше зде се тих го ди на про шлог 
ве ка не мо же би ти при зна то као 
стаж оси гу ра ња јер ни јед ним 
про пи сом то ни је би ло про пи-
са но, а са мим тим ни су би ли 
пла ћа ни до при но си на на кна де 
ко је су се та да ис пла ћи ва ле.

кад за њу не ма упла та до при но са. Да ли би сте мо гли да ми об ја-

сни те и шта је оп шти бод и ка ко се до ла зи до ње га?

Од го вор: При ме ном чл. 67 За-
ко на о ПИО лич ни ко е фи ци јент
се до би ја та ко што се збир го ди-
шњих лич них ко е фи ци је на та по-
де ли са пе ри о дом ста жа за ко ји
су об ра чу на ти го ди шњи лич ни
ко е фи ци јен ти, што сва ка ко зна-
чи без 1993. го ди не јер она не
ула зи у об ра чун за пен зи ју па,
као што зна те, не ма ни го ди-
шњег лич ног ко е фи ци јен та за ту
го ди ну. Ка да ни је мо гу ће до не ти
ко нач но ре ше ње о при зна ва њу
пра ва на пен зи ју, а оси гу ра ник
ис пу ња ва за кон ске усло ве, Фонд
при бе га ва до но ше њу при вре ме-
ног ре ше ња у ко ме де ци ди ра но
пи ше због че га је ре ше ње при-
вре ме но. По сле то га Фонд је у
оба ве зи да ље да во ди по сту пак
за утвр ђи ва ње по да та ка ко ји
не до ста ју, а ра ди до но ше ња ко-
нач ног ре ше ња. На жа лост, у Ва-
шем слу ча ју на кнад но утвр ђе ни
по да ци су до ве ли до не знат ног

по ве ћа ња зби ра го ди шњих лич-
них ко е фи ци је на та, у од но су на
но во у твр ђе ни стаж, та ко да је
ко лич ник, од но сно лич ни ко е-
фи ци јент би вао све ни жи. Тре ба
ре ћи да је ово вр ло че ста по ја ва
и да Ви ни сте уса мљен слу чај.

Што се ти че оп штег бо да, он
пред ста вља но ми нал ни из нос
ко ји је утвр ђен са мо јед ном на
по чет ку при ме не но вог За ко на о
ПИО из 2003. го ди не, а на на чин
опи сан у чл. 70 За ко на о ПИО.
Ова ко јед ном утвр ђен оп шти бод
се на да ље ускла ђи вао на на чин
ко ји је про пи сан за ускла ђи ва-
ње пен зи ја. На оси гу ра ни ке ко ји
оства ру ју пра во на пен зи ју при-
ме њу је се вред ност оп штег бо да
ко ји ва жи у мо мен ту при зна ва ња
пра ва на пен зи ју. Уло га оп штег
бо да је да ви си ну пен зи је до ве-
де на ни во ко ји ва жи у вре ме
од ла ска у пен зи ју, а ко ја се да ље
ускла ђу је по За ко ну о ПИО.
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СКАНДИНАВКА

За хвал ни же на ма
Да стал но за во ди, у при ро ди је же на, као и да по не-

кад бу де – за ве де на.

До вољ но је да же на во ли као ћер ка, мај ка и се стра. Све 
оста ло је екс тра.

Ле пој же ни не тре ба бо ља ре кла ма: до вољ но је да 

се на јав ном ме сту по ја ви са ма.

Осмех ле пе же не у ста њу је да раз о ру жа и нај на о ру жа-
ни је му шкар це.

Са ис ку сним се же на ма не тре ба ша ли ти, за не ис ку-

сним не тре ба жа ли ти.

Све се чи ни леп ше код дру гог, па и соп стве на же на.
Же на је ли це сво га му жа, а он нај че шће на лич је – 

ње ног прин ца из бај ке.

Же не су као ста ро ви но: што га ма ње пи јеш, ви ше ти се 
пи је! Ни ко ла Ц. Стан ко вић

Пре пре ке
Гу там де мо кра ти ју да се на ба ци.

Код нас је сва ки дан по ле ди ца. Кре не мо је дан ко рак на-
пред, а два на зад.

Па да стан дард. Бе жи те у за клон.

Ула зим у бан ку јед ном го ди шње, на о ру жан.
Код нас ни је екс пло ди рао ме те ор, екс пло ди ра ле су 

це не.

Из ба ци ли ме из стран ку, као ку фер из бр зи воз.
Пен зи о нер не мо же да ска че, али обро ке мо же да 

пре ска че.

По чео сам да сте жем ка иш, али око гу ше.
Па ме тан по пу шта. Ни сам то ли ко па ме тан да по пу-

стим.

Уву као ми се под ко жу. Мо рам на опе ра ци ју.
От кри ли смо пи ро ма на. При ве ли смо ши би цу.

Ра до мир Ста ној ко вић
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(Х)умор не ми сли
Зи ми смо срећ ни ји не го ле ти. Ду же но ћи – ду жи сно ви!
Хе рој ски смо из др жа ли нај ду жи ме сец. Нај кра ћи је за нас

био мач ји ка шаљ.

По што ве ко ви ма не сти же мо у бо ље су тра, тре ба да га ђа мо у
скром ни ји циљ: у бо ље да нас.

Од свих спор то ва нај бо ље нам успе ва не ма шти на. Ми не-

ма мо от кад нас има.

Не кад смо гра ди ли сва шта, али спо ро. Сад не гра ди мо ни шта,
али бр зо.

Све смо кон ку рент ни ји. На ши ста но ви су већ за цео свет

јеф ти ни, ску пи су још са мо за на ше гра ђа не.

Ин спек то ри сум ња ју са мо у бо га та ше. По ште ње си ро ти ње ви-
ди се већ на оде ћи и обу ћи.

Не ки кре ди ти су нам про па ли што ни смо има ли про јек те.

Зар стра ни парт не ри ни су мо гли да нам на цр та ју шта же ли-

мо?!

На шем мен та ли те ту не од го ва ра јав ност ин фор ми са ња. Не ма
абе ра без Ра дио-Ми ле ве!

Ми се про сти ре мо пре ма абе ру, а не пре ма гу бе ру.

Код нас је све иде ал но – устав, за ко ни, ка дро ви, пла но ви... Са-
мо нам не ва ља ста ње на те ре ну.

Ви то мир Те о фи ло вић

Ле ко ви те ми сли
Где за кон иде ис пред прак се, не гле да се на жи вот.

Др жи се сво јих фра за и ту ђих па ра.
Код нас глу пост не мо ра да се кри је. Она че сто три јум фу је.

Кад из ми рим све да жби не, осе ћам се као ри ба на су вом. Те шко
ди шем.

Ни је чу до што ло ше га зду је мо. Ду го смо би ли про тив га-

зда!

Кри ми нал је код нас као хо бот ни ца. На све пру жа пип ке.
Ни сам дал то ни ста, а стал но ми је пред очи ма цр но.

Кад је па мет на рас пу сту, сна га мо ра ду пло да ра ди.
Бо си љак је ле ко ви то би ље ко је слу жи за лак ше ди са ње.

Оба ве зно ћу га узе ти кад кре нем на пи ја цу.

Че сто по ску пљу ју сред ства за хи ги је ну. Ни је ни чу до кад има мо
то ли ко пр ља вих по сло ва!

Из гу би ће мо на тем пу уко ли ко тап ка мо у ме сту.

Ми смо ве ли ки на род. За то су нам и гре шке ве ли ке!
Не сме та што сва ко те ра во ду на сво ју во де ни цу. Би ће ви-

ше стру је.

Бес па ри ца је као и страх. Све нам из гле да ду пло ве ће.
Ду шан Стар че вић

Да ли сте зна ли ...

 – да је јед на од нај ве ћих би бли о те ка на све ту, Кон гре сна 

би бли о те ка у Ва шинг то ну, САД, не дав но ди ги та ли зо ва ла сво-

ју збир ку од 134 ми ли о на књи га и учи ни ла их до ступ ним нају збир ку од 134 ми ли о на књи га и учи ни ла их до ступ ним на 

– да је нај ста ри ју би бли о те ку на све ту из гра дио чу ве ни 

 ин тер не ту. Ова би бли о те ка се при пре ма за ди ги тал но до ба 

у асир ски цар Асур ба ни пал у 7. ве ку п. н. е. у глав ном гра ду 

јјош од ше зде се тих 

У древ не Аси ри је, Ни ни ви, на ре ци Ти гру (да на шњи Ирак)? У 

упо тре би ла но ву тех-

са них кли на стим пи смом.

но ло ги ју да би са чу-

ва ла би бли о граф ске 

ин фор ма ци је у елек-

трон ској фор ми.

го ди на про шлог ве-

овој би бли о те ци на ла зи ло се ви ше од 30.000 гли не них пло-

ка, ка да је пр ви пут 

чи ца – збир ки ра зних до ку ме на та Аси ри је и Ва ви ло на, ис пи-

– да је 28. фе бру ар Дан На род не би бли о те ке Ср би је, ко ји је 

 ове го ди не про гла шен и за На ци о нал ни дан књи ге? На род на 
би бли о те ка је осно ва на 1832. го ди не и нај ста ри ја је уста но ва 
кул ту ре у Ср би ји. На ста ла је као сво је вр сни де по зит књи га, а 

– да је Бри тан ска би-

– да је би бли о те ка Алек сан дри на у Алек сан дри ји (Еги-

 бли о те ка по бро ју де ла 

пат), са гра ђе на 2002, об но вље на вер зи ја древ не Кра љев ске 

 нај ве ћа би бли о те ка на 

 алек сан дриј ске би бли о те ке, ко ју је пре 2.300 го ди на по ди гао 

све ту. У њој се на ла зи 

Алек сан дар Ве ли ки? 

Но ва би бли о те ка 
пред ста вља спо ме-

 ник ста рој, нај ве ћој 

 и нај у ти цај ни јој у 
вре ме ан тич ке Грч-
ке.

за тим је би ла у са ста ву Кња жев ско-ти по гра фиј ске би бли о те-
ке и би бли о те ке По-
пе чи тељ ства про све-
ште ни ја. Пр ва згра да 
На род не би бли о те ке 
Ср би је на ла зи ла се уз 
са му пор ту Са бор не 

цр кве у Бе о гра ду.

пре ко 150 ми ли о на де-
ла из це лог све та, а не-
ка од нај у глед ни јих и 

 нај вред ни јих су Маг на кар та, днев ник Ка пе та на Ку ка и је ди ни 
при мер ци не ко ли ко сред њо ве ков них ру ко пи са.
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