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Ме ђу на род ни дан му шка-
ра ца пр ви пут је обе-
ле жен 1999. го ди не на 

Три ни да ду и То ба гу и од та да се 
ши ром све та обе ле жа ва сва ког 
19. но вем бра. Да нас му се па жња 
по кла ња у ви ше од 60 зе ма ља, а 
ова про сла ва ак це нат ста вља на 
здра вље од ра слих му шка ра ца и 
де ча ка, по бољ ша ње од но са ме ђу 
по ло ви ма, про мо ви са ње пол не 
јед на ко сти и на гла ша ва ње по зи-
тив них му шких узо ра. Овај дан је 
по себ на при ли ка да љу ди ши ром 
све та ис так ну ко ли ко це не му-
шкар це и до при нос ко ји они да ју 
дру штву за до бро бит свих.

У Ср би ји је овај да тум обе ле-
жен и уру че њем на гра де „Пра ви 
му шка рац”, ко ја се до де љу је по је-
дин цу ко ји се сво јим де ло ва њем 
за ла же за афир ма ци ју прин ци па 
људ ских пра ва, род не рав но-
прав но сти, то ле ран ци је, ху ма но-
сти и не на си ља. На гра ду је про-
шле го ди не уста но ви ла омла дин-
ска ор га ни за ци ја Цен тар Е8 са 
иде јом да до бит ни ци бу ду узо ри 
по на ша ња и по зи тив ни при ме ри 
му шко сти за мла ди ће, а ове го-
ди не она је при па ла за штит ни ку 
гра ђа на Са ши Јан ко ви ћу.

Ме ђу тим, му шкар ци ма ни је 
по све ћен са мо 19. дан но вем бра, 

већ чи тав ме сец, ко ји се уства ри 
зо ве – Мо вем бар. У пи та њу је за-
пра во ху ма ни тар на ак ци ја ко ја 
тра је це лог ме се ца и по све ће на 
је бор би про тив ра ка про ста те 
и те сти са. То ком Мо вем бра му-
шкар ци у знак по др шке обо ле-
ли ма пу шта ју бр ко ве, а сам на-
зив ове гло бал не ак ци је на стао 
је као ком би на ци ја ре чи „но вем-
бар” и „mo u stac he” (бр ко ви).

С об зи ром на то да бр ко ви на 
му шкар ци ма ко ји се ина че бри-
ју иза зи ва ју пи та ња, за вре ме 
три де сет да на но вем бра уче-
сни ци ове ак ци је на не ки на чин 
по ста ју бил бор ди ко ји хо да ју и 
при ча ју и на тај на чин ути чу на 

по ди за ње све сти о че сто иг но-
ри са ним пи та њи ма здра вља 
му шка ра ца. Да ва ње об ја шње-
ња на пи та ња „за што бр ко ви” 
ре зул ти ра ве о ма ефи ка сном и 
аутен тич ном кам па њом. На овај 
на чин сва ки уче сник Мо вем бра 

до при но си про ме ни за хва љу ју-
ћи сво јим бр ко ви ма и раз го во-
ри ма до ко јих они до во де. До са-
да шњи ре зул та ти ис тра жи ва ња 
по ка зу ју да је 67 од сто уче сни ка 
Мо вем бра пре по ру чи ло дру ги-
ма да оду код ле ка ра, 20 од сто 
уче сни ка је оти шло код свог 
док то ра, 70 про це на та је го во-
ри ло о здрав стве ним пи та њи ма 
му шка ра ца, а 43 од сто њих је 

по ста ло све сни је и ин фор ми са-
ни је о здрав стве ним ри зи ци ма
са ко ји ма се су о ча ва ју.

По ред по ди за ња све сти, још
је дан кључ ни део ове ак ци је је-
сте и при ку пља ње сред ста ва
– Мо вем бар по др жа ва свет ске

здрав стве не про гра ме за здра-
вље му шка ра ца ко ји се бо ре
про тив ра ка про ста те и те сти са,
као и са иза зо ви ма мен тал ног
здра вља. Ови про гра ми, у ре жи-
ји Мо вем бар фон да ци је, усме ре-
ни су и на обра зо ва ње и по ди за-
ње све сти о овим пи та њи ма, на
то ка ко жи ве ти са ра ком, ка ко
оста ти мен тал но здрав, на ис-
тра жи ва ња ка ко да се оства ри
ви зи ја Мо вем бра о веч ном ути-
ца ју на здра вље му шка ра ца.

На рав но, и же не игра ју ви тал-
ну уло гу у успе ху Мо вем бра по-
др жа ва ју ћи и под сти чу ћи „сво је” 
му шкар це да се укљу че у ову ак-
ци ју. Оне у су шти ни ра де све што
и му шкар ци... са мо без бр ко ва.

На кра ју ме се ца ши ром све та
ор га ни зу ју се зва нич не га ла за ба-
ве на ко је уче сни ци до ла зе об у че-
ни у скла ду са сво јим бр ко ви ма.

Мо вем бар ове го ди не обе-
ле жа ва де се ту го ди шњи цу, а од
сво јих скром них по че та ка 2003.
у Мел бур ну, у Аустра ли ји, он је
по стао истин ски гло бал ни по-
крет ко ји ин спи ри ше ско ро два
ми ли о на љу ди ши ром све та да
уче ству ју у овој нео бич ној ху ма-
ни тар ној ак ци ји. В. Ка дић

НО ВЕМ БАР ПО СВЕ ЋЕН МУ ШКАР ЦИ МА

Са бр ко ви ма у ак ци ју

Цр но-бе ла по др шка Мо вем бру
У на шој зе мљи су се у по др жа ва њу ове ху-
ма ни тар не ак ци је нај ви ше ис та кли спор-
ти сти. На и ме, ру ко ме та ши Пар ти за на су 
то ком но вем бра пу шта ли бр ко ве да ју ћи 
на тај на чин до при нос по ди за њу све сти о 
бор би про тив опа ких бо ле сти ко је по га ђа-
ју му шкар це. На сли чан на чин цр но-бе ли
су по др жа ли и ок то бар ску кам па њу на ме-
ње ну бор би про тив ра ка дој ке, та ко што 
су на утак ми ца ма но си ли ро зе пер тле.
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За по сле ни на шал те-
ри ма Ре пу блич ког 
фон да ПИО у Ср-

би ји од по чет ка го ди не 
при ми ли су око 300.000 
зах те ва за оства ри ва ње 
раз ли чи тих пра ва из 
пен зиј ско-ин ва лид ског 
оси гу ра ња. То зна чи да 
је око 30.000 љу ди ме-
сеч но под не ло не ки 
зах тев Фон ду, а тек око 
пе ти на свих зах те ва од-
но си се на од ла зак у 
ста ро сну пен зи ју, ка жу 
над ле жни у Фон ду.

При лив од око 30.000 
зах те ва ме сеч но, од ко-
јих се из ме ђу пет хи ља-
да и шест хи ља да од но-
си на од ла зак у ста ро сну 
пен зи ју, ко ли ко је за бе-
ле же но од ја ну а ра до 
кра ја ок то бра, ка ко об ја-
шња ва ју у Фон ду, сли чан 
је тем пу при ма ња до ку-
мен та ци је за бе ле же ном 
и то ком 2012. Кра јем 
го ди не број зах те ва се 
обич но по ве ћа, по го то-
во број оних за ста ро сну 
пен зи ју, на ро чи то са да 
ка да се усло ви из го ди-
не у го ди ну ме ња ју.

Да би же на оти шла у ста ро сну пен зи ју у
2014. го ди ни, мо ра ће да има нај ма ње 35 го-
ди на и осам ме се ца рад ног ста жа (уме сто 35
го ди на и че ти ри ме се ца ове године). То кон-
крет но зна чи да уко ли ко же на ре ци мо у ја-
ну а ру 2014. пу ни 35 го ди на и че ти ри ме се ца
ста жа оси гу ра ња, не ће мо ћи од мах да под-
не се зах тев за пен зи о ни са ње, већ ће мо ра-
ти да у рад ном од но су про ве де још че ти ри
ме се ца да би сте кла то пра во. Исто вре ме но,
же на са пу ним ста жом оси гу ра ња од 35 го ди-
на и осам ме се ци сле де ће го ди не као услов
за пен зи о ни са ње не ће мо ћи да има ма ње од
53 го ди не и осам ме се ца жи во та, јер се по-
ди же и ова гра ни ца. Ово се пр вен стве но од-
но си на же не ко је су има ле бе не фи ци ра ни
рад ни стаж, јер је ди но оне у том жи вот ном
до бу мо гу има ти ово ли ки стаж оси гу ра ња.
Све ове про ме не ће се сук це сив но при ме-
њи ва ти до 2023. го ди не, ка да ће же не мо ћи
да се пен зи о ни шу са 38 го ди на рад ног ста жа,
а ста ро сна гра ни ца због бе не фи ци ра ног ста-
жа ће им се та да сни жа ва ти до 58 го ди на.

За му шкар це се не ме ња ду жи на ста жа
оси гу ра ња по треб ног за од ла зак у ста ро-

сну пен зи ју – они и да ље мо гу да се пен зи-
о ни шу са 40 го ди на ста жа, али се и код њих
по ди же ста ро сна гра ни ца. Они не мо гу да
иду у пен зи ју са 40 го ди на ста жа оси гу ра ња
пре не го што на пу не 54 го ди не и че ти ри ме-
се ца жи во та (ове го ди не би ло је до вољ но
да има ју 54 го ди не), што се та ко ђе углав ном
од но си на оне ко ји су има ли стаж са уве ћа-
ним тра ја њем и по че ли мла ди да ра де.

Ме ња ју се и усло ви за удо ви це и удов це.
Удо ви ца ће мо ћи да до би је по ро дич ну пен-
зи ју су пру га уко ли ко у мо мен ту ње го ве смр-
ти има 51 и по го ди ну жи во та (ове го ди не је
то пра во мо гла да оства ри са 51 го ди ном).
Удо вац ће по сле смр ти су пру ге мо ћи да до-
би је по ро дич ну пен зи ју ако у мо мен ту смр ти
су пру ге има 56 и по го ди на (ове го ди не је би-
ло по треб но да има 56 го ди на).

Ина че, гра ни ца од 60 го ди на жи во та за же не
за од ла зак у ста ро сну пен зи ју се не ме ња, с тим
што оне мо ра ју, као и до са да, у том слу ча ју да
има ју нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња, док
му шкар ци ко ји има ју нај ма ње 15 го ди на ста жа,
рад ну књи жи цу мо гу да за ме не пен зиј ским че-
ком кад на пу не 65 го ди на жи во та.

– Ве ру јем да они ко ји
су за ин те ре со ва ни, од-
но сно ко ји су пред пен-
зи јом, до бро зна ју, али
ни је на од мет под се ти ти:
да би се не ко пен зи о ни-
сао по про пи си ма ко ји
ва же ове го ди не, зах тев
за од ла зак у пен зи ју мо-
ра да пре да нај ка сни је
31. де цем бра. Да би зах-
тев мо гао да бу де под-
нет, бу ду ћи пен зи о нер
мо ра да бу де ван оси-
гу ра ња. Да кле, не мо же
се по след њег да на у го-
ди ни рас ки ну ти рад ни
од нос и пре да ти зах тев
за пен зи о ни са ње, већ
рад ни од нос мо ра да
бу де рас ки нут бар дан
ра ни је. Сви ко ји 31. де-
цем бра бу ду има ли
услов за пен зи о ни са ње
и пре да ју зах те ве, би ће
пен зи о ни са ни по про-
пи си ма из ове го ди не,
а они ко ји услов ис пу не
или зах тев пре да ју 1. ја-
ну а ра 2014, би ће пен-
зи о ни са ни пре ма из ме-
ње ним про пи си ма ко ји
од тог да на сту па ју на
сна гу. И кад се већ под-

се ћа мо, да ка жем и да је стаж оси гу ра ња са-
мо онај стаж за ко ји су пла ће ни до при но си,
а не онај ко ји је са мо упи сан у рад ну књи жи-
цу, а до при но си ни су упла ће ни – об ја шња ва
Бра ни слав Ра шић, по моћ ник ди рек то ра у
Сек то ру за оства ри ва ње пра ва из ПИО у Ди-
рек ци ји РФ ПИО.

По ди за ње гра ни це за крај рад ног ве ка
до нео је пре две го ди не из ме ње ни За кон о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу. На
крај рад ног ве ка и ужи ва ње у пен зи о нер-
ским да ни ма од та да се сва ке го ди не че ка
че ти ри ме се ца ду же и та ко ће би ти до 2023,
ка да ће при ме на ових про пи са би ти у пот-
пу но сти за вр ше на.

– Иако још не ма мо ком плет не по дат ке
за овај ме сец, ни смо при ме ти ли да је број
под но си ла ца зах те ва дра стич но ве ћи не го
ра ни је – ка же Је ли ца Ти мо ти је вић из Фон да
ПИО. – Ва жни је од то га је да је од укуп ног
бро ја при мље них зах те ва за оства ри ва ње
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња ре ше но око 93 од сто, од че га је три че-
твр ти не ре ше ња до не то у за кон ском ро ку.

В. Ана ста си је вић

РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОНД ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Око 30.000 зах те ва ме сеч но
Од по чет ка го ди не на шал те ри ма РФ ПИО

пре да то око 300.000 зах те ва за оства ри ва ње
 раз ли чи тих пра ва из пен зиј ско-ин ва лид ског

оси гу ра ња; тек пе ти на зах те ви 
за ста ро сну пен зи ју

Служба Филијале
за град Београд I
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УЗа ко ну о пен зиј ском и ин ва лид скомУУоси гу ра њу чла ном 15 је пред ви ђе ноУУда ли ца ко ја ни су оба ве зно оси гу ра на,УУ
од но сно ни су ко ри сни ци пра ва на пен зи-
ју, мо гу да се укљу че у оба ве зно оси гу ра ње
и та ко обез бе де пра ва у скла ду са за ко ном.
Члан 15, да кле, пред ста вља до бро вољ но
укљу чи ва ње у оба ве зно оси гу ра ње. Он је
уве ден за ко ном из 2003. и до са да је два пу та
пре тр пео из ме не (2006. и 
2011. го ди не). Оба пу та су 
из ме не вр ше не јер је ње-
го ва при ме на у прак си то 
зах те ва ла.

– Основ но код чла на 
15 је да у оба ве зно оси-
гу ра ње мо гу да уђу ли-
ца ко ја ни по ком осно ву 
ни су у оси гу ра њу, ни ти су 
ко ри сни ци пен зи је. Зах-
тев за ула зак у оба ве зно 
оси гу ра ње се под но си 
над ле жној фи ли ја ли. По-
сто ји обра зац ко ји тре ба 
по пу ни ти, а при ли ком 
под но ше ња овог зах те-
ва по треб но је да под но-
си лац зах те ва до ста ви 
од ре ђе не до ка зе да ни је 
у оси гу ра њу (за кљу че-
ну рад ну књи жи цу ако је 
прет ход но био у оси гу ра-
њу и од ја ву на оси гу ра ње 
са тог оси гу ра ња), или ако 
је имао оси гу ра ње и стаж 
у На ци о нал ној слу жби за 
за по шља ва ње, он да ре-
ше ње те слу жбе и ње ну од ја ву – об ја шња-
ва Дра ган Ива ниш, шеф Од се ка за кон тро-
лу на цр та ре ше ња у Слу жби 1 Фи ли ја ле за
град Бе о град Фон да ПИО.

Ка да под но си зах тев за сти ца ње свој ства
оси гу ра ни ка, бу ду ћи оси гу ра ник има мо-
гућ ност да се опре де ли у ком про цен ту од
осно ви це ће упла ћи ва ти до при нос.

– Чла ном 29 За ко на о до при но си ма за
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње про пи са-
но је да су осно ви це за ли ца укљу че на у
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње осно ви це
про пи са не ак том ор га ни за ци је за оба ве-
зно со ци јал но оси гу ра ње. На осно ву ово-
га Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да ПИО
је до нео Од лу ку о утвр ђи ва њу осно ви ца
за ли ца укљу че на у оба ве зно оси гу ра ње у
Фон ду. Пре ма овој од лу ци, ди рек тор Фон да
ПИО, на осно ву сво јих овла шће ња, утвр ђу-

је ре ше њем но ми нал не из но се осно ви ца за
ли ца ко ја ће се укљу чи ти у оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње. Осно ви цу до при но са чи-
ни из нос утвр ђен у про цен ту од про сеч не
ме сеч не за ра де ис пла ће не у прет ход ном
квар та лу. Има три на ест осно ви ца, у ра спо-
ну од 35 од сто до 500 од сто од про сеч не
ме сеч не за ра де. При по пу ња ва њу зах те ва
за укљу чи ва ње у оси гу ра ње по чла ну 15,

под но си лац зах те ва за о кру жу је про це нат
за ко ји се опре де љу је.

Свој ство оси гу ра ни ка се мо же сте ћи са
да ном под не тог зах те ва, а нај ра ни је 30 да-
на пре да на под но ше ња зах те ва.

– То је ве о ма ва жно ис та ћи јер гра ђа ни
че сто по и сто ве ћу ју члан 15 са упла том не у-
пла ће них до при но са за по је ди не ка те го ри је
оси гу ра ни ка, са та ко зва ним по ве зи ва њем
ста жа. Чла ном 15 ни је пред ви ђе но да се по-
пу ња ва ју „ру пе“ у ста жу оси гу ра ња у не ким
прет ход ним пе ри о ди ма, на ро чи то не у пе-
ри о ди ма за ко је је не ко био оба ве зно оси гу-
ран по не ком дру гом осно ву, на при мер код
по сло дав ца, од но сно у не ком пред у зе ћу. На-
и ме, чла ном 15 је пред ви ђе но за убу ду ће, и
нај ра ни је 30 да на од да на под не тог зах те ва
да ли це мо же да стек не свој ство оси гу ра ни-
ка – на гла ша ва Дра ган Ива ниш.

Ка да се под не се зах тев за утвр ђи ва ње
свој ства оси гу ра ни ка, над ле жна фи ли ја ла
од лу чу је о том зах те ву и, ако су ис пу ње ни
за кон ски усло ви, до но си ре ше ње ко јим се
сти че свој ство оси гу ра ни ка.

– Под но си лац зах те ва је ду жан да упла ћу-
је из но се до при но са до 15. у ме се цу за прет-
ход ни ме сец, што је ве о ма ва жно ис та ћи, јер
ако се из но си не упла ћу ју ре дов но, он да се

пла ћа ка ма та по од ред ба ма
за ко на ко јим се уре ђу је по рез
на до хо дак гра ђа на, од но сно
за ко на ко јим се уре ђу је по ре-
ски по сту пак. У то ку тра ја ња
свој ства оси гу ра ни ка мо же да
се тра жи из ме на осно ви це, од-
но сно из ме на про цен та осно-
ви це на ко ју осигураник же ли
да пла ћа до при нос. Ту из ме ну
мо же да тра жи у сва ком тре-
нут ку и о том зах те ву се та ко-
ђе од лу чу је ре ше њем, а по
из ме ње ној осно ви ци мо же да
се пла ћа од да на под не тог зах-
те ва па убу ду ће – об ја шња ва
наш са го вор ник.

Што се ти че пре стан ка свој-
ства оси гу ра ни ка, он по чи ње
да ном за ко ји се ли це у зах те-
ву опре де ли.

Пре ма ре чи ма Дра га на Ива-
ни ша, ка да се ли це ко је је укљу-
че но у оси гу ра ње по чла ну 15
опре де ли да му оси гу ра ње
пре ста не, оно под но си зах тев
и о то ме, и у овом слу ча ју од лу-
чу је над ле жна фи ли ја ла ре ше-

њем са да ту мом ко ји је оси гу ра ник тра жио,
ако су ис пу ње ни усло ви. У сва ком слу ча ју,
ка да ре ше ње о оба ве зном оси гу ра њу по ста-
не пра во сна жно, оно де фи ни тив но по ста је
оба ве за, и ако тај пе ри од оси гу ра ња не бу де
упла ћен на вре ме, об ра чу на ва се ка ма та, а ако
не бу де уоп ште упла ћен, јед но га да на ка да се
осигураник пен зи о ни ше, тај пе ри од се сма-
тра ду гом пре ма Фон ду и би ће об у ста вљан
од из но са пен зи је до на ми ре ња ду га. Члан 15
За ко на о ПИО, да кле, под ра зу ме ва лич ни из-
бор, али и оба ве зу пла ћа ња до при но са.

Дра ган Ива ниш за крај на по ми ње да се
са мо под но ше ње зах те ва за сти ца ње пра ва
за ин ва лид ску, од но сно ста ро сну пен зи ју,
за она ли ца ко ја су у том тре нут ку укљу че на
у оси гу ра ње по осно ву чла на 15, исто вре-
ме но сма тра и зах те вом за пре ста нак оба-
ве зног оси гу ра ња. Јелена Оцић

ДО БРО ВОЉ НО УКЉУ ЧИ ВА ЊЕ У ОБА ВЕ ЗНО ОСИ ГУ РА ЊЕ – ЧЛАН 15 ЗА КО НА О ПИО

Лич ни из бор 
ре ше њем по ста је оба ве за

Но ве 
осно ви це 
тро ме сеч но
По За ко ну о до при-
но си ма за оба ве зно
со ци јал но оси гу ра ње,
нај ни жа осно ви ца из-
но си 35 од сто про сеч не
ре пу блич ке за ра де из 
прет ход ног тро ме сеч ја, 
а нај ви ша пет про сеч них 
пла та. У овом тро ме сеч ју
(но вем бар и де цем бар
2013. и ја ну ар 2014) нај-
ни жа осно ви ца из но си
21.210 ди на ра, а нај ви ша 
302.995 ди на ра. До при-
нос за пен зиј ско-ин ва-
лид ско оси гу ра ње је 24
од сто, што зна чи да ће се
ме сеч ни из да так за упла-
те до при но са кре та ти у 
ра спо ну од 5.090,40 до 
72.718,80 ди на ра.
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Kao што је по зна то, за ре ха-KKби ли та ци ју ко ри сни ка пен-KKзи ја о тро шку Фон да ПИО KK
ове го ди не је из дво је но 302,4 
ми ли о на ди на ра – за 10.260 пен-
зи о не ра чи ја при ма ња ни су ви-
ша од 23.571 ди нар, од то га 73,3 
ми ли о на за пен зи о не ре ко ји ма 
се пен зи је ис пла ћу ју пре ко По-
кра јин ског фон да ПИО.

На ово го ди шњи кон курс за 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју у ба-
ња ма Ср би је код фи ли ја ла РФ 
ПИО у Вој во ди ни при ја ви ло се 
укуп но 8.924 пен зи о не ра. Од тог 
бро ја, њих 6.486 је ис пу ња ва ло 
усло ве за ко ри шће ње овог бе-
не фи та – 2.819 ста ро сних, 1.864 
по ро дич на и 1.803 ин ва лид ска 
пен зи о не ра из свих ка те го ри ја 
(за по сле них, са мо ста ла ца и по-
љо при вред ни ка).

Ко ми си је у фи ли ја ла ма Фон-
да са чи ни ле су, на кон бо до ва-
ња пре ма утвр ђе ним кри те ри-
ју ми ма, ранг-ли сте са укуп но 
2.720 пен зи о не ра свих ка те го-
ри ја из Вој во ди не ко ји су ове 
го ди не сте кли пра во да оду на 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју. То 
је за 57 пен зи о не ра ви ше од 

пла ни ра ног бро ја за ову го ди-
ну. Зо ра Кан ка раш, са вет ни ца 
ди рек то ра По кра јин ског фон да 
ПИО, ка же да је то би ло мо гу ће 
јер су це не бо рав ка у ба ња ма 
оста ле на про шло го ди шњем 

ни воу. Она оче ку је да ће сва фи-
нан сиј ска сред ства одо бре на за 
ту на ме ну би ти ис ко ри шће на до 
кра ја го ди не.

До 31. ок то бра ве ћи на пен зи-
о не ра из Вој во ди не – њих 2.296, 
од но сно 87,2 од сто, већ је ис-
ко ри сти ло сво је пра во на бес-
плат ну ре ха би ли та ци ју.

И ове го ди не нај за сту пље ни-
ји су би ли ста ро сни пен зи о не-
ри – од укуп ног бро ја упу ће них
у ба ње из фи ли ја ла РФ ПИО са
те ри то ри је По кра ји не 54,4 од-
сто су ста ро сни пен зи о не ри,

21,1 ин ва лид ски и 24,5 по ро-
дич ни пен зи о не ри свих ка те-
го ри ја.

У 2013. го ди ни нај ви ше вој-
во ђан ских ко ри сни ка пен зи-
ја упу ће но је у Ба њу Ка њи жу
– 773, за тим у „Тер мал” у Ба њи
Врд ник – 736 и у Ба њу Ју на ко-
вић – 680.

Пре ма ре чи ма Зо ре Кан ка раш,
за по сле ни у вој во ђан ским фи-
ли ја ла ма и Ди рек ци ји ПФ ПИО
до сад су ве о ма ква ли тет но и
ажур но оба ви ли све по сло ве на
ор га ни за ци ји и спро во ђе њу ре-

ха би ли та ци је ко ри сни ка пен зи-
ја. По сло вич но до бра са рад ња
оства ре на је и са ор га ни за ци ја ма
пен зи о не ра и ин ва ли да ра да на
те ре ну, чи ји су чла но ви уче ство-
ва ли и по ма га ли у ре а ли за ци ји
овог по сла и упу ћи ва њу пен зи о-
не ра у ба ње и РХ цен тре.

Ми ро слав Мек те ро вић

По кра јин ски се кре та ри јат за 
при вре ду, за по шља ва ње и рав-
но прав ност по ло ва до де лио је, 
сре ди ном но вем бра, око 17,5 
ми ли о на ди на ра суб вен ци ја ма-
лим и сред њим пред у зе ћи ма 
и пред у зет нич ким рад ња ма у 
Вој во ди ни за уна пре ђе ње про-
из вод ње. 

На и ме, од око 100 про је ка та 
ко је су на не дав но рас пи са ном 
кон кур су Се кре та ри ја та под не-
ле про из вод но ори јен ти са не 
фир ме из се вер не по кра ји не, 
сред ства је до би ло њих 45. Од 
укуп ног из но са пред ви ђе ног 
за суб вен ци о ни са ње тро шко ва 
на бав ке опре ме и ре про ма те-
ри ја ла, по ди за ње ни воа тех-
нич ко-тех но ло шке опре мље-
но сти, по бољ ша ње ква ли те та 

про из во да и сма ње ње ути ца ја 
еко ном ске кри зе на по сто је ће 
по сло ве пред у зет ни ка, за ка-
пи тал не суб вен ци је (на бав ка 

опре ме и ма ши на) усме ре но је
10,5 ми ли о на ди на ра, а се дам
ми ли о на ди на ра за на бав ку ре-
про ма те ри ја ла.

Ми ро слав Ва син, по кра јин ски
се кре тар за при вре ду, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва,
ре као је, при ли ком пот пи си ва-
ња уго во ра са при вред ни ци ма,
да ће ова кав кон курс по но во би-
ти рас пи сан и на про ле ће 2014.
го ди не. Ва син је, та ко ђе, на ја вио
да ће на ред не го ди не у По кра ји-
ни би ти отво ре на Кан це ла ри ја
за пред у зет ни штво, ко ја ће би ти
ме сто где ће др жав не ин сти ту-
ци је у ди рект ној ко му ни ка ци ји
пру жа ти по моћ пред у зет ни ци-
ма. Они ће ту мо ћи да до би ју ин-
фор ма ци је о кон кур си ма, о под-
сти цај ним ме ра ма, за тим оба ве-
ште ња о по ре ском си сте му итд.,
и то на ни воу АП Вој во ди не и на
ни воу Ре пу бли ке Ср би је.

М. Мек те ро вић

ДО ДЕ ЉЕ НА СРЕД СТВА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ПРО ИЗ ВОД НЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ У ВОЈ ВО ДИ НИ

У на ја ви Кан це ла ри ја за пред у зет ни штво

ВЕ ЋИ НА ПЕН ЗИ О НЕ РА ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ ВЕЋ БО РА ВИ ЛА НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈИ У БА ЊА МА

Нај ви ше ста ро сних пен зи о не ра

БаБа њ ња а КаККаа њњи ии жажажаа

Потписивање уговора са предузетницима
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поводи

Ми ни стар ство фи нан-
си ја – По ре ска упра ва
Ре пу бли ке Ср би је ор га-

ни зу је јав не три би не ши ром зе-
мље у ци љу еду ка ци је по ре ских
об ве зни ка, ра чу но во ђа, пред-
став ни ка ло кал них са мо у пра ва,
при вред них ко мо ра, удру же ња
по сло да ва ца, ин сти ту ци ја др жа-
ве итд. да би спрем но до че ка ли
но ви си стем на пла те по ре за и
до при но са по од бит ку од 1. ја ну-
а ра 2014. го ди не. Та ко је ПУ, за-
јед но са По кра јин ским се кре та-
ри ја том за при вре ду, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва,
По кра јин ским се кре та ри ја том
за ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и
ло кал ну са мо у пра ву, При вред-
ном ко мо ром Вој во ди не, Вој во-
ђан ским ИКТ кла сте ром и Дру-
штвом за ин фор ма ти ку Ср би је
– ДИС одр жа ла кра јем ок то бра
еду ка тив ни скуп у Ве ли кој са ли
Скуп шти не АП Вој во ди не.

Оно што бит но ме ња до са да-
шњи на чин, а ва жна је ка рак те-
ри сти ка но вог си сте ма на пла те
по ре за, је сте да ће се од 1. ја-
ну а ра на ред не го ди не по ре ске
при ја ве под но си ти ис кљу чи во
елек трон ским пу тем, уз упо тре-
бу елек трон ског ква ли фи ко ва-
ног ди ги тал ног сер ти фи ка та.
Та ко ђе, уки да се 11 по сто је ћих
обра за ца и за ме њу је се са мо

јед ном но вом елек трон ском 
при ја вом ко ја се мо же пре у зе-
ти са пор та ла По ре ске упра ве. 
Сход но то ме, и ком па ни је ко је 
се ба ве из ра дом ра чу но вод-
стве но-књи го вод стве ног ра чу-
нар ског про гра ма тре ба бла-
го вре ме но да при пре ме сво је 
елек трон ске апли ка ци је, ка ко 
би њи хо ви ко ри сни ци спрем но 

до че ка ли на ја вље не про ме не. 
Због из у зет но крат ких ро ко ва, 
нео п ход но је да се ком па ни је и 
од го вор ни по је дин ци што пре 
оба ве сте о но вом си сте му и на 
вре ме обез бе де сво је ква ли фи-
ко ва не ди ги тал не сер ти фи ка те 
за од го вор не осо бе, без ко јих 
од 1. ја ну а ра 2014. го ди не не ће 

мо ћи да при ја ве сво је по ре зе и 
до при но се.

Са ша Ду лић, по моћ ник ди-
рек то ра По ре ске упра ве за ин-
фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не 
тех но ло ги је, де таљ ни је је об ја-
снио на чин при ме не и су шти ну 
но ве по ре ске при ја ве. Ду лић је 
на гла сио да кроз по сто је ћи на-
чин пла ћа ња оба ве за по ре ски 

об ве зни ци у Ср би ји под не су 
По ре ској упра ви око 5,5 ми ли о-
на обра за ца, што „тро ши” око 65 
од сто рад ног вре ме на за по сле-
них на шал те ри ма ове ин сти-
ту ци је. По но вом, од 1. ја ну а ра 
на ред не го ди не сви по ре зи и 
до при но си упла ћи ва ће се об је-
ди ње но пре ко јед ног ра чу на.

– Иде ја нам је да кроз овај про-
је кат ин те гри ше мо три фон да: 
РФ ПИО, РФ ЗО и НСЗ, ма да су они 
већ ин те гри са ни пре ко Цен трал-
ног ре ги стра оба ве зног со ци јал-
ног оси гу ра ња, но без По ре ске 
упра ве цео тај си стем не мо же да 
про функ ци о ни ше ка ко тре ба. На-
и ме, но ва елек трон ска по ре ска 
при ја ва под но си ће се пре би ло 
ко је ис пла те, а тек ка да је По ре-
ска упра ва бу де ис кон тро ли са ла 
и при хва ти ла као ис прав ну – што 
ће се оба ви ти у крат ком ро ку 
– по ре ски об ве зник ће до би ти 
ја сну по врат ну ин фор ма ци ју о 
зби ру по ре за и до при но са ко је 
тре ба да упла ти на оп ште по зна-

ти ра чун са по зи вом на број одо-
бре ња ко ји ће до би ти од ПУ. Та да
ће оба ви ти и пла ћа ње пре ко сво-
је бан ке, за тим ће пре ко плат ног
про ме та На род не бан ке Ср би је
та упла та сти ћи до тре зо ра, а По-
ре ска упра ва ће на осно ву по зив-
ног бро ја ко ји су до де ли ли ко ри-
сни ку пре упла те, ја сно ви де ти
пре ма ко ме су оба ве зе из ми ре-
не, па ће из вр ши ти тран сфер тих
сред ста ва ка ло кал ним са мо у-
пра ва ма, фон до ви ма итд.– об ја-
снио је пре ци зни је но ви си стем
на пла те по ре за и до при но са по
од бит ку Са ша Ду лић.

По моћ ник ди рек то ра По ре ске
упра ве ука зао је и на три на чи на
за под но ше ња но ве по ре ске при-
ја ве. Пр ви је да ко ри сник при сту-
пи сај ту ПУ и по пу ни елек трон ску
по ре ску при ја ву ди рект но. Ме-
ђу тим, то је прак тич но ре ше ње
са мо ка да се по пу ња ва при ја ва
за јед ног или два за по сле на, а
ако по сто ји ви ше за по сле них у
предузећу, он да је то не функ ци-
о нал но. Дру га мо гућ ност је да се
у окви ру ко ри сни ко вог ком пју-
тер ског про гра ма на пра ви фајл
са свим по треб ним по да ци ма и
да се тај фајл по ша ље пу тем меј-
ла По ре ској упра ви. Тре ћи на чин
је да се ра чу нар ски сер вис ко ри-
сни ка ди рект но по ве же на ПУ, па
ће ова ин сти ту ци ја ура ди ти све
уме сто ко ри сни ка, али то је пред-
ви ђе но за фир ме са ве ли ким бро-
јем за по сле них.

За ко ном је ре гу ли са но и ко
мо же да под не се елек трон ску 
по ре ску при ја ву – то мо же да 
ура ди за кон ски за ступ ник са 
ква ли фи ко ва ним ди ги тал ним 
сер ти фи ка том, а он мо же, по 
про пи са ним усло ви ма, да овла-
сти јед но или ви ше ли ца да то 
ра де уме сто ње га.

Ми ро слав Мек те ро вић

НО ВИ СИ СТЕМ НА ПЛА ТЕ ПО РЕ ЗА И ДО ПРИ НО СА ПО ОД БИТ КУ ОД 1. ЈА НУ А РА 2014.

Об је ди ње на на пла та 
елек трон ским пу тем
Уме сто до са да шњих је да на ест, од но ве го ди не јед на је дин стве на при ја ва

Пореска управа као некад СДК
Од 1. ја ну а ра елек трон ски ће се под но си ти са мо по ре зи и до при-
но си по од бит ку, од но сно по ре зи и до при но си ко ји се ис пла ћу ју 
из до хот ка за по сле них. То прак тич но зна чи да ће По ре ска упра ва 
од пр вог да на сле де ће го ди не има ти функ ци ју не ка да шњег СДК и
да по сло дав ци ви ше не ће мо ћи да ис пла те са мо за ра де рад ни ци-
ма а да им прет ход но ни су об ра чу на ли и упла ти ли и до при но се за
ПИО и здрав ство, по рез на до хо дак гра ђа на... Од 1. ју ла 2014. го-
ди не сви по ре ски об ве зни ци ће мо ра ти да пре ђу на елек трон ско
под но ше ње по ре ских при ја ва, што зна чи да ће по сло дав ци и све
оста ле оба ве зе – ка пи тал ну до бит, по рез на при ход – та ко ђе мо ћи 
са мо елек трон ски да при ја вљу ју и пла ћа ју.
Они ма ко ји има ју по те шко ћа омо гу ће но је да пла те за по сле-
ни ма за де цем бар ове го ди не ис пла те до кра ја го ди не на ста ри
на чин, та ко да ће има ти до вољ но вре ме на да се при пре ме да
од фе бру а ра, ка да се бу де ис пла ћи ва ла ја ну ар ска пла та, пре ђу 
на елек трон ско под но ше ње по ре ских при ја ва. В. А.

Са ша Ду лић

Са трибине у Ве ли кој са ли Скуп шти не АП Вој во ди не
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На не дав но одр жа ној сед ни ци Из вр шног
од бо ра Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не,
пред сед ник Са ве за, Ми лан Не на дић, оба-
ве стио је чла но ве ИО о зах те ву Удру же ња
пен зи о не ра ор га на уну тра шњих по сло ва

Но ви Сад за при јем у члан ство СПВ. Ово
удру же ње са 4.500 чла но ва у 12 по дру жни-
ца по кри ва цео Ју жно бач ки округ. Чла но-
ви ИО су од лу чи ли да Ста ту тар на ко ми си ја
пре ци зи ра усло ве и кри те ри ју ме за при јем

овог удру же ња, али
и свих сле де ћих,
због све ве ћег ин те-
ре со ва ња гран ских
удру же ња за члан-
ство у Са ве зу пен зи-
о не ра Вој во ди не.

На сед ни ци је би-
ло ре чи и о ре ха би-
ли та ци ји ко ри сни ка
пен зи ја у ба ња ма и
РХ цен три ма Ср би-
је о тро шку Фон да
ПИО, а чла но ви ИО
Са ве за су пре не ли

за до вољ ство пен зи о не ра из сре ди на из ко-
јих до ла зе до са да шњом ре а ли за ци јом овог
ви да опо рав ка. По ре чи ма Ми ла на Не на ди-
ћа, код упу ћи ва ња ко ри сни ка у ба ње, рав-
но мер ни је су би ли за сту пље ни ста ро сни,
ин ва лид ски и по ро дич ни пен зи о не ри.

На сед ни ци су при хва ће ни и Из ве штај о
из вр ше њу Фи нан сиј ског пла на, као и Од лу-
ка о при вре ме ном фи нан си ра њу Са ве за.

Ми лан Не на дић је го во рио и о ко лек тив-
ном оси гу ра њу пен зи о не ра од по сле ди ца
не срећ ног слу ча ја – не зго де, као и о ко лек-
тив ном оси гу ра њу „По моћ у ку ћи” и „Кућ-
на по моћ и не га”, и на гла сио да је и по ред
не по вољ ног со ци јал ног по ло жа ја пен зи о-
не ра, број оси гу ра них чла но ва и њи хо вих
су пру жни ка у по ра сту.

Скуп шти на Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не би ће одр жа на у де цем бру у Ба њи Ју на-
ко вић. Дра ган Ко раћ

На за јед нич кој кон фе рен-
ци ји за но ви на ре Са ве за 
са мо стал них син ди ка та 

Ср би је и УГС „Не за ви сност”, одр-
жа ној 21. но вем бра, чел ни ци 
ова два син ди ка та на ја ви ли су 
из ла зак из пре го во ра о но вом 
За ко ну о ра ду јер се не сла жу са 
из ме на ма За ко на ко је пред ла же 
Ми ни стар ство при вре де.

– Не мо же мо при хва ти ти на-
чин и ме то до ло ги ју ра да на из-
ра ди из ме на За ко на о ра ду јер 
се у пре го во ри ма не ува жа ва ју 
на ши ста во ви, као овла шће них 
со ци јал них парт не ра, по овом 
нај ва жни јем пи та њу ко је се ти-
че пра ва рад ни ка – ис та као је 
пред сед ник СССС, Љу би сав Ор-
бо вић, и до дао да пред ла гач За-
ко на (ак це нат је на Ми ни стар-
ству при вре де) на сва кој сед ни-
ци вр ши ње го ве из ме не ко ји ма 
се сма њу ју пра ва рад ни ка.

Због то га је, пре ма ре чи ма 
Ор бо ви ћа, на за јед нич кој сед-
ни ци свих син ди кал них асо ци-
ја ци ја од лу че но да се иза ђе из 
пре го во ра јер пред лог из ме на 

За ко на о ра ду не шти ти ин те ре-
се рад ни ка. Сма ње ње тих пра ва 
у фи нан сиј ском де лу, ка же Ор-
бо вић, фак тич ки сма њу је иона-
ко ма ле пла те за че ти ри до осам 
од сто, без об зи ра на то да ли је 
реч о рад ни ци ма у про из вод-
њи, у јав ном сек то ру или они ма 
ко ји има ју смен ски рад.

– Наш из ла зак из пре го во ра, 
као со ци јал них парт не ра, ис-

кљу чи во је прин ци пи јел не при-
ро де, јер пред ло же не из ме не
За ко на про из во де не га тив не и
штет не по сле ди це и пре не го
што се усво је – ре као је Бра ни-
слав Ча нак, пред сед ник УГС „Не-
за ви сност”.

Ча нак је по себ но ис та као
не до ста так ва ља ног обра зло-
же ња за што по сто је ћи за кон
ни је до бар, и ус твр дио да је он

са вр шен, али се не при ме њу је.
Пре ма ње го вим ре чи ма, ни ко
не мо же ре ћи да ни је до бро оно
што се ни је при ме ни ло у прак-
си, јер се ефи ка сност за ко на мо-
же утвр ди ти тек кад он поч не да
се при ме њу је.

– Из ме не за ко на ко је се пред-
ла жу ни су ускла ђе не са за ко ни-
ма ко ји ва же у зе мља ма Европ-
ске уни је, и то ће нам по мо ћи у
да љој бор би да се пред ло же не
из ме не За ко на о ра ду не усво је
– на вео је Ча нак.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња но-
ви на ра Љу би сав Ор бо вић је
ис та као да се но ви за кон не
мо же до но си ти си лом, већ мир-
ним ди ја ло гом и до го во ром, уз
обра зло же ње за што се За кон
ме ња, јер се син ди ка ти не мо гу
сло жи ти да се но вац си ро ма-
шних и да ље пре ли ва у џе по ве
бо га тих. Бра ни ће мо наш став
ко ри сте ћи све до зво ље не на-
чи не, а спрем ни смо и да ми
пред ло жи мо но ви текст за ко на,
на гла сио је Ор бо вић.

Ја сми на Мек Ке вит

ЗА ЈЕД НИЧ КА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ СССС И УГС „НЕ ЗА ВИ СНОСТ”

Син ди ка ти о из ме на ма
За ко на о ра ду

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

Пен зи о не ри МУП-а Но ви Сад же ле у СПВ

Зоран Михајловић, Љу би сав Ор бо вић, Бранислав Чанак 
и Злата Зец
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између два броја

Ху ма ни тар на ак ци ја 
Фон да ци је „Осмех на дар”

Обе ле жен Свет ски дан 
бор бе про тив ди ја бе те са

За вр шна кон вен ци ја по во дом обе ле жа ва ња 14. но вем-
бра − Свет ског да на бор бе про тив ди ја бе те са одр жа на је
у Скуп шти ни Вој во ди не. Кон вен ци ју је ор га ни зо вао Са вез
дру шта ва Вој во ди не за бор бу про тив ше ћер не бо ле сти,
под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства ра да, за по шља ва-
ња и со ци јал не по ли ти ке и По кра јин ског се кре та ри ја та за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју.

Ове го ди не је Свет ски дан бор бе про тив ди ја бе те са про-
мо ви сан ши ром Ср би је под сло га ном „Ди ја бе тес: За шти ти-
мо бу дућ ност”, а пре ма нај но ви јим по да ци ма, у на шој зе-
мљи од ше ћер не бо ле сти бо лу је ско ро 670.000 љу ди, што
је 8,5 од сто укуп ног бро ја ста нов ни ка. Го ди шње се у про се-
ку код 16.000 осо ба ди јаг но сти ку је ди ја бе тес ти па 2 – ко ји
је за сту пљен код 95 од сто обо ле лих од ше ћер не бо ле сти.
Утвр ђе но је и да се ова бо лест че шће ја вља код же на, нај-
че шће по сле 40. го ди не, а ни је ви ше рет ка ни код мла ђих
осо ба. По себ но за бри ња ва по да так да на јед ног обо ле лог
по сто ји по јед на осо ба ко ја не зна да има ше ћер ну бо лест,
као и да код тре ћи не осо ба ко је су от кри ле да има ју ди ја-
бе тес већ по сто је ком пли ка ци је.

У Вој во ди ни је до са да ре ги стро ва но 270.000 ди ја бе ти-
ча ра, од но сно око 13 од сто укуп ног ста нов ни штва, што
ука зу је да је то ре ги он са нај ве ћим ри зи ци ма за до би ја ње
ди ја бе те са, пре вас ход но због на чи на ис хра не.

На 16. ме ђу на род ном сај му при-
вре де у Па ра ћи ну пред ста ви ло се
сто ти ну из ла га ча, углав ном пред-
у зет ни ка ре ги о нал них удру же ња.
Из ло же ни су би ли про из во ди од
по вр ћа, би ља, ме да, ме сне и млеч-
не пре ра ђе ви не, за тим биљ ни пре-
па ра ти за не гу ко же, про из вод ња
па ле та, па до „зе ле не” енер ги је.
Ре ги о нал на удру же ња из Ср би је и
Ре пу бли ке Срп ске по ку ша ла су да

про на ђу по слов не парт не ре, но ве
куп це и тр жи ште за сво је про из во-
ђа че.

Све у куп ни по бед ник Сај ма је „Ме-
со про дукт” из Ру ме, нај бо љи мар ке-
тин шки на ступ имао је па ра ћин ски
„Вин Вин”, нај у ре ђе ни ји штанд Срп-

ска фа бри ка ста кла, а за ино ва ци је
у про из вод њи пр во ме сто осво јио
је „Тран скоп” из Па ра ћи на. По себ на
ди пло ма при па ла је Тех но ло шкој
шко ли из гра да на Цр ни ци, а Спорт-
ско-ре кре а тив ни цен тар „7. ју ли” 
до био је за хвал ни цу.

То ком тро днев не са јам ске ма ни-
фе ста ци је одр жан је и Де се ти са-
јам за по шља ва ња на ко ме је по сао
про на шло око 50 рад ни ка, углав-

ном про из вод не стру ке. Рад но ме-
сто је по ну ди ло 18 по сло да ва ца, а
под не то је око 300 при ја ва. НСЗ је
одр жа ла и окру гли сто о раз во ју
со ци јал ног пред у зет ни штва да би
не за по сле не упо зна ла са ра дом та-
квих пред у зе ћа.

Са јам ет но хра не и пи ћа
На Бе о град ском сај му је од 26. до 29. но вем бра одр жан осми Са јам ет но-

хра не и пи ћа, на ко ме је уче ство ва ло 320 из ла га ча из 26 ре ги о на Ср би је.
Са јам је одр жан под по кро ви тељ ством Ми ни стар ства по љо при вре де, шу-
мар ства и во до при-
вре де, а на ње му је
пред ста вље но око
1.500 про из во да, ме-
ђу ко ји ма су се на-
шли џе мо ви, ај вар,
си ре ви, мед, ви на,
ча је ви итд.

По ред по ну де тра-
ди ци о нал них про из-
во да, на Сај му су се
пред ста ви ли раз ли-
чи ти про из во ђа чи
из ре ги о на и ре ги о-
нал них при вред них
ко мо ра, али и тра ди-
ци о нал ни про из во ди из Ин ди је, као што су ча је ви, ка фа, раз ли чи ти за чи ни.
По след њег да на ма ни фе ста ци је ор га ни зо ва на је и ре ви ја тор ти.

Са јам је ове го ди не имао шест од сто ви ше из ла га ча и 40 од сто ви ше про-
из во да не го у 2012.

При вред ни са јам у Па ра ћи ну

Пр ву сту дент ску ху ма ни-
тар ну фон да ци ју „Осмех на 
дар” осно ва ли су 2009. го-
ди не сту ден ти Прав ног фа-
кул те та у Бе о гра ду, с ци љем 
да по мог ну си ро ма шној и 
бо ле сној де ци. У ра ду Фон-
да ци је да нас уче ству ју и 
сту ден ти ве ћи не фа кул те та 
у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни-
шу и Кра гу јев цу.

Уз по моћ до на то ра, парт-
не ра и при ја те ља, чла но ви 
Фон да ци је го ди на ма одр-
жа ва ју раз не ху ма ни тар не 
ак ци је. Не дав но су у Но вом 
Са ду упри ли чи ли утак ми цу 
под на зи вом „Ма ли фуд бал 
за ма лог Вла ду”, у ко јој су уче-

ство ва ли по зна ти бив ши и
са да шњи спор ти сти, фуд ба-
ле ри, ру ко ме та ши и од бој ка-
ши. Сав но вац при ку пљен у
овој ак ци ји би ће про сле ђен
за ле че ње те шко бо ле сног
ше сто го ди шњег Вла ди ми ра
Ђор ђе ви ћа из Пан че ва.

Ср ђан Ро дић, ак ти ви ста
Фон да ци је, ис та као је да је
ова утак ми ца би ла при ли ка
да се при ву ку спон зо ри и
до на то ри, као и да се јав ност
усме ри на про бле ме ова кве
де це. По зи ву ор га ни за то ра
ода зва ла се и Ива на Шпа но-
вић, при дру жив ши се спор-
ти сти ма ко ји су до шли да
по др же ма лог Вла ду.
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Ме ђу на род ни дан бор бе про тив на си ља над же на ма

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла ок то-
бар ских при ма ња пен зи о не-
ри ма из ка те го ри је за по сле-
них по че ла је 26. но вем бра.

Пен зи о не ри са мо стал-
них де лат но сти при ми ће
це ле но вем бар ске пен зи је
3. де цем бра, а вој ни и по-
љо при вред ни пен зи о не ри
5. де цем бра.

Про сеч на пла та у ок то бру, укљу чу ју ћи
по ре зе и до при но се, из но си ла је 60.102 ди-
на ра, док је про сеч на не то за ра да из но си-
ла 43.615 ди на ра, са оп штио је Ре пу блич ки
за вод за ста ти сти ку. У по ре ђе њу са про сеч-
ном за ра дом ис пла ће ном у сеп тем бру ове

го ди не, ок то бар ска бру то пла та је но ми нал-
но ви ша за 1,6 од сто, а ре ал но за 1,4 од сто.
Не то пла та, без по ре за и до при но са, но ми-
нал но је ви ша за 1,7, а ре ал но за 1,5 од сто.

Пре ма по да ци ма РЗС, и у од но су на прет-
ход ну го ди ну бе ле жи се раст за ра да. Про-

сеч на бру то пла та у ок то бру 2013. у од но су
на ок то бар 2012. но ми нал но је ви ша за 4,1
од сто, а ре ал но за 1,9 од сто. Про сеч на не то
за ра да ис пла ће на у ок то бру 2013. у од но су
на ок то бар 2012. но ми нал но је ви ша за 4,9,
а ре ал но за 2,6 од сто, са оп штио је РЗС.

У кра гу је вач кој фи ли ја ли На ци-
о нал не слу жбе за за по шља ва ње 
по че ло је при ја вљи ва ње рад ни ка 
из „За ста ви них” пред у зе ћа ко ји су 
на пу сти ли фа бри ке у сеп тем бру уз 
со ци јал ни про грам Вла де Ср би је 
за пред у зе ћа у ре струк ту ри са њу.

На спи ску је 307 рад ни ка ко ји-
ма је оста ло ма ње од пет го ди на 
до сти ца ња јед ног од усло ва за 
пен зи ју, ме ђу њи ма и 220 рад-
ни ка фа бри ке „За ста ва ка ми о-
ни”. До ка шње ња у упи си ва њу 
на еви ден ци ју НСЗ, од но сно ис-
пла те на док на де, до шло је због 
ре кон струк ци је Вла де Ср би је, 
а оба ве зу ре а ли за ци је со ци јал-
ног про гра ма од Ми ни стар ства 
фи нан си ја и при вре де пре у зе-
ло је Ми ни стар ство при вре де.

Рад ни ци ко ји су „За ста ви не” 
фа бри ке на пу сти ли по со ци јал-
ном про гра му за за по сле не ко-
ји има ју ма ње од пет го ди на до 
пен зи је у ви ше на вра та су про-

те сто ва ли ис пред ста ре Управ-
не згра де „За ста ве” и На ци о-
нал не слу жбе за за по шља ва ње 
у Кра гу јев цу, не за до вољ ни што 
др жа ва ни је ис пу ни ла део со ци-
јал ног про гра ма ко ји се од но си 
на при ја вљи ва ње на тр жи ште 
ра да и ис пла ту ме сеч них на док-
на да у из но су од 36.800 ди на ра.

Са мо стал ни син ди кат фа бри ке 
„За ста ва ка ми о ни” до нео је од лу-
ку да се не за до вољ ни рад ни ци 
вра те на по сао 1. де цем бра, уко-
ли ко др жа ва не ис пу ни оба ве зе 
из со ци јал ног про гра ма.

Ши ром све та 25. но вем бра 
обе ле жен је Ме ђу на род ни дан 
бор бе про тив на си ља над же-
на ма. Овај дан је ни зом ма ни-
фе ста ци ја обе ле жен и у на шој 
зе мљи, а тим по во дом одр жа-
на је и кон фе рен ци ја „Ду жна 

па жња у бор би про тив на си ља
над же на ма у Ср би ји”.

Пре ма по да ци ма Мре же про-
тив на си ља над же на ма, ко је је
из не ла др жав на се кре тар ка у
Ми ни стар ству ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке,

Ста на Бо жо вић, у по след њих 
10 ме се ци у Ср би ји је уби је но 
40 же на. По да ци све до че да је 
овај број нај ве ћи до са да – то-
ком 2012. смрт но су стра да ле 
32 же не, го ди ну ра ни је њих 29, а 
то ком 2010. уби је но је 20 же на.

Ми ни стар прав де и др жав не 
упра ве, Ни ко ла Се ла ко вић, ре-
као је да ће ово ми ни стар ство 
до кра ја го ди не до не ти по се бан 
про то кол за пра во су ђе у слу ча је-
ви ма на си ља над же на ма у по ро-
ди ци и парт нер ским од но си ма.

Обре нова ц: бес плат на ре кре а ци ја
Спорт ско-кул тур ни цен тар Обре но вац ну ди по себ не по год но сти

за ста ри је су гра ђа не. „Ве жбај те без об зи ра на го ди не”, на зив је спе-
ци јал ног бес плат ног про гра ма то ком ко јег пен зи о не ри мо гу да ве-
жба ју у спорт ској ха ли пре ма упут стви ма и под над зо ром струч ног
осо бља и ле ка ра.

Овај про грам ре а ли зу је се до кра ја го ди не, а сва ког утор ка и че тврт-
ка од 12.30 до 13.30 
са ти осо бе ста ри је 
од 60 го ди на има-
ју при ли ку да бу ду 
фи зич ки ак тив не на 
здрав на чин. Ста ри-
ја по пу ла ци ја је та ко 
до би ла је дин стве ну 
при ли ку да про ве де 
део сло бод ног вре-
ме на у дру штву и уз 
при ме ре ну фи зич ку 
ак тив ност, а за ин те ре со ва ни тре ба са мо да по не су спорт ску опре му и
до бру во љу. До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те л. 064/8322-475.
Ина че, ме сеч на про пу сни ца за ба зен у Обре нов цу у ју тар њим, та ко зва-
ним би знис тер ми ни ма, за пен зи о не ре, не за по сле не и сту ден те, рад-
ним да ни ма од 7 до 8.30, ко шта 800 ди на ра.

Град Бе о град – Се кре та ри јат за спорт и омла ди ну до при нео је у
зна чај ној ме ри ре а ли за ци ји ових про гра ма обез бе ђи ва њем нео п-
ход них сред ста ва за фи нан си ра ње.

Про сеч на пла та у ок то бру – 43.615 ди на ра

Со ци јал ни про грам за „За ста ву”
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поводи

Ком па ни ја „Ал фа” из Кра гу јев ца спро во ди про је кат ин клу зи је
де це оште ће ног слу ха у ре дов ну на ста ву, под на зи вом „Укљу чи-
мо се”.

У окви ру про јек та ово пред у зе ће до ни ра слу шне апа ра те уче-
ни ци ма оште ће ног слу ха у Но вом Са ду, Бе о гра ду, Ни шу и Кра гу-
јев цу. Та ко су не дав но у са рад њи са Град ском упра вом за обра-
зо ва ње Но вог Са да, у про сто ри ја ма но во сад ског Са ве за глу вих и
на глу вих, до ни ра ли слу шни апа рат и адап тер де вој чи ци Јо ва ни
Ву ко вић, уче ни ци из Но вог Са да.

Пре ма ре чи ма де фек то ло га пред у зе ћа, циљ про јек та је да
се по мог не уче ни ци ма оште ће ног слу ха, на став ни ци ма и свим
оста лим уче сни ци ма у обра зов ном про це су. Слу шни апа ра ти
на ме ње ни уче ни ци ма по ве за ни су са адап те ром ко ји ко ри сти
на став ник, та ко да уче ник ја сно чу је све што на став ник го во ри
без ми кро фо ни је и бу ке.

До на ци ји апа ра та при су ство вао је и Ра до мир Да бе тић, члан
Град ског ве ћа за обра зо ва ње Но вог Са да.

Д. Ко раћ

У окви ру про гра ма Би-
знис мла дих Ср би је, че тр де-
се то ро мла дих од 18 до 35 
го ди на из це ле Ср би је, ко ји 
же ле да по кре ну свој по сао, 
уче ство ва ће на пе то днев ним тре нин зи ма – у 
Ни шу од 11. до 15. де цем бра, и у Но вом Са ду 
од 16. до 20. де цем-
бра ове го ди не, на ко-
ји ма ће се уз по др шку
пре да ва ча-екс пе ра-
та ба ви ти те мељ ним
раз ви ја њем сво је би-
знис иде је и пи са њем
би знис пла на. Оба
тре нин га би ће бес-
плат на, а уче сни ци ма
ће би ти обез бе ђен
сме штај и хра на то-
ком њи хо вог тра ја ња,
док ће тро шко ве пре-
во за сно си ти са ми.

По ла зни ци ма ће
на кон обу ке би ти до де ље ни и бес плат ни 
кон сул тан ти за пи са ње би знис пла на. Сви 
за ин те ре со ва ни по ла зни ци мо ћи ће у мар ту 
иду ће го ди не да кон ку ри шу за „Су пер степ” 

кре ди те Ер сте бан ке ко ји су на ме ње ни мла-
ди ма за по кре та ње по сла и да ју се под по-
вољ ним усло ви ма, у мак си мал ном из но су до 
5.000 евра.

Про грам Би знис мла дих Ср би је спро во ди 
Смарт ко лек тив у парт нер ству са Ер сте бан-
ком, уз фи нан сиј ску по др шку Ми ни стар ства 

омла ди не и спор та, Град ске упра ве за спорт 
и омла ди ну Но вог Са да – Кан це ла ри ја за мла-
де, и Удру же ња „ХММ...” из Но вог Са да.

М. Мек те ро вић

ТРЕ НИН ЗИ ЗА МЛА ДЕ О ПИ СА ЊУ БИ ЗНИС ПЛА НА

Од иде је
до ре а ли за ци је

ПРО КУ ПЉЕ

Евро па 
за по шља ва
леп ши пол

У окви ру про гра ма ЕУ Про-
грес Европ ска уни ја и Вла да
Швај цар ске до кра ја је се ни
из дво ји ће и до де ли ти 40.000
евра не по врат но за за по шља-
ва ње же на у нај не ра зви је ни-
јим оп шти на ма на ју гу Ср би је.
Про гра мом ће би ти об у хва ће-
не и че ти ри то плич ке оп шти-
не – Про ку пље, Кур шу мли ја,
Бла це и Жи то ра ђа – у ко ји ма
је ина че сто па не за по сле но сти
же на вр ло ве ли ка. Пред ви ђе-
но је да нов ча ну по моћ до би ју
све не за по сле не при пад ни це
леп шег по ла ко је има ју про-
гра ме за по кре та ње соп стве-
ног по сла.

Про грам бу ду ћих пред у зет-
ки ња би ће по др жан са нај ма ње
1.500 евра по је ди нач но, док ће
нај ве ћи део од че ти ри хи ља де
евра би ти на ме њен за на бав ку
ма ши на и дру ге опре ме.

Ж. Дим кић

ИН КЛУ ЗИВ НИ ПРО ЈЕ КАТ ЗА ДЕ ЦУ
ОШТЕ ЋЕ НОГ СЛУ ХА

До на ци је слу шних 
апа ра та и адап те ра

Са уручења донације
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Од сеп тем бра 2012. до фе бру а ра 2013.
го ди не оба вље но је ма пи ра ње услу-
га со ци јал не за шти те у Ср би ји. Ово

ис тра жи ва ње спро ве де но је на ини ци ја ти-
ву Ти ма за со ци јал но укљу чи ва ње и сма ње-
ње си ро ма штва Вла де Ре пу бли ке Ср би је и
УНИ ЦЕФ-а Ср би ја, у са рад њи са Ми ни стар-
ством ра да, за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке, а 
ре а ли зо вао га је Цен тар 
за ли бе рал но-де мо крат-
ске сту ди је.

По да ци о услу га ма со-
ци јал не за шти те при ку-
пље ни су за пе ри од 2011. 
и 2012. го ди не на те ри то-
ри ји це ле Ср би је, а ма пи-
ра њем је об у хва ће но 145 
је ди ни ца ло кал не са мо у-
пра ве (ЈЛС), при че му су 
Бе о град, Но ви Сад и Ниш 
укљу че ни на ни воу гра да.

У над ле жно сти ЈЛС на-
ла зи се укуп но 17 услу га 
со ци јал не за шти те, ко је 
су по де ље не у че ти ри гру-
пе, а то су днев не услу ге 
у за јед ни ци, услу ге по др-
шке за са мо ста лан жи вот, 
са ве то дав но-те ра пиј ске 
и со ци јал но-еду ка тив не 
услу ге и услу ге сме шта ја.

Основ ни ре зул та ти ис-
тра жи ва ња по ка зу ју да су 
се то ком 2012. го ди не услу ге со ци јал не за-
шти те пру жа ле у 138 ло кал них са мо у пра ва
од укуп но 145, док се од се дам ЈЛС у ко ји ма
се услу ге у 2012. ни су пру жа ле, у пет – оп-
шти не Бо га тић, Лај ко вац, Љиг, Лу ча ни и Ми-
о ни ца, ни ка да ни је пру жа ла ни јед на услу га
со ци јал не за шти те за ко је су над ле жне је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве. По ред то га, у још
18 ло кал них са мо у пра ва се у про шлој го ди-
ни уоп ште ни је из два јао но вац из ло кал ног
бу џе та за ове услу ге.

Ма пи ра њем је об у хва ће но укуп но 42.909
ко ри сни ка, ме ђу ко ји ма је нај ви ше ко ри-
сни ка днев них услу га у за јед ни ци, не што
ви ше од 21.000.

Као и прет ход них го ди на, и у 2012. нај за-
сту пље ни ја и нај ра спро стра ње ни ја услу га
је по моћ у ку ћи за ста ра ли ца, ко ја спа да у
гру пу днев них услу га у за јед ни ци, а ко ју ко-
ри сти не што ви ше од 15.500 осо ба, од че га
94 про цен та чи не ста ри ји од 65 го ди на. Од
укуп ног бро ја ко ри сни ка по мо ћи у ку ћи за

ста ре, 70 од сто чи не же не, а у нај ве ћем про-
цен ту пру жа је др жав ни сек тор (75 од сто).
Ова услу га со ци јал не за шти те пру жа се у
122 ло кал не са мо у пра ве, што чи ни 84 од сто
од укуп ног бро ја. Услу га днев ног бо рав ка за
де цу и мла де са те шко ћа ма у раз во ју пру жа
се у 71 ЈЛС, што је чи ни дру гом по рас про-

стра ње но сти у Ср би ји. По моћ у ку ћи за де-
цу са те шко ћа ма у раз во ју пру жа се у че твр-
ти ни од укуп ног бро ја ЈЛС, тач ни је у њих 37,
док је по моћ у ку ћи за осо бе са ин ва ли ди те-
том за сту пље на у 14 од сто ло кал них са мо у-
пра ва. Ка да је реч о оста лим услу га ма ко је
спа да ју у гру пу днев них услу га у за јед ни ци,
њи хо ва за сту пље ност је мно го ма ња и по-
сто је пре све га у ве ћим гра до ви ма, а ка ко
ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју, ни оста ле
три гру пе услу га још ни су до вољ но раз ви је-
не и рас про стра ње не у на шој зе мљи.

По ка за ло се и да је као пру жа лац услу га
др жав ни сек тор за сту пље ни ји од не др жав-
ног.

Што се фи нан си ра ња ти че, за услу ге со-
ци јал не за шти те у над ле жно сти ло кал них
са мо у пра ва у 2012. укуп но су из дво је на
сред ства у из но су од 2,5 ми ли јар ди ди на-
ра. За гру пу днев них услу га у за јед ни ци, као
нај за сту пље ни ју, би ло је из дво је но око две
ми ли јар де ди на ра, док су по ло ви ну ове су-

ме чи ни ли рас хо ди за по моћ у ку ћи за ста-
ре.

Сред ства из бу џе та ло кал них са мо у пра ва
чи не ве ћи ну – 70 од сто од укуп ног из но са
сред ста ва из дво је них за услу ге со ци јал не
за шти те то ком 2012. го ди не, док је из ре-
пу блич ке ка се за ове услу ге из дво је но 11

од сто од укуп них рас хо да.
До на ци је су чи ни ле 16 од-
сто од укуп них сред ста ва,
док се са мо три про цен-
та од но си ло на пар ти ци-
па ци ју, од но сно уче шће
са мих ко ри сни ка у це ни
услу ге.

Ре зул та ти ма пи ра ња
по ка зу ју да ви ше од три
че твр ти не ло кал них са-
мо у пра ва за услу ге со ци-
јал не за шти те не из два ја
ни ка ква сред ства или из-
два ја ма ње од про се ка,
ко ји је у 2012. го ди ни из-
но сио око 250 ди на ра по
ста нов ни ку го ди шње. У 
са мо де се так ло кал них са-
мо у пра ва за бе ле же на су
зна чај ни ја из два ја ња, ко ја
су на го ди шњем ни воу из-
но си ла ви ше од 350 ди на-
ра по ста нов ни ку, што је
био слу чај или у ве ли ким
гра до ви ма по пут Бе о гра-
да, Но вог Са да, Су бо ти це,

или у сре ди на ма са ве о ма ма лим бро јем
ста нов ни ка, где и вр ло скром ни из но си ка-
да се по де ле са бро јем ста нов ни ка из гле да-
ју као зна чај на су ма.

Ка да су у пи та њу раз ло зи за не до вољ ну
раз ви је ност услу га, ло кал не за јед ни це ко-
је су уче ство ва ле у про це су ма пи ра ња нај-
че шће су на во ди ле не до ста так сред ста ва,
за тим ве ли ку раз у ђе ност или уда ље ност
на се ља у ко ји ма жи ве по тен ци јал ни ко ри-
сни ци, ма ли број по тен ци јал них ко ри сни ка,
као и не до вољ ну ин фор ми са ност ло кал них
са мо у пра ва о над ле жно сти ма у обла сти
со ци јал не за шти те. Не до ста так сред ста ва
као нај че шћи од го вор ис тра жи ва чи, по ред
оста лог, об ја шња ва ју и ти ме што се про гра-
ми ма со ци јал не за шти те не при да је по ли-
тич ки зна чај, док у ма ње раз ви је ним ло кал-
ним сре ди на ма обра зо ва ње и здрав ство
увек за у зму ви ше ме ста у бу џе ту у од но су
на со ци јал ну за шти ту.

В. Ка дић

УСЛУ ГЕ ВА НИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НЕ СО ЦИ ЈАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У СР БИ ЈИ

Нај за сту пље ни ја 
по моћ у ку ћи за ста ре
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кроз Србију

Фонд за раз вој по љо при-
вре де оп шти не Кња же вац у 
пр вој по ло ви ни но вем бра 
по де лио је сад ни це во ћа ка 
ре ги стро ва ним по љо при-
вред ним про из во ђа чи ма ко ји 
су ове го ди не уче ство ва ли на 
кон кур су за суб вен ци је у во-
ћар ству. За ову на ме ну из оп-
штин ског бу џе та обез бе ђе но 
је 30 ми ли о на ди на ра. Нај ви-
ше за ин те ре со ва них би ло је 
за ви шње, та ко да је ове го ди-
не по де ље но више од 250.000 
сад ни ца овог во ћа. Оче ку је се 
и по де ла сад ни ца они ма ко ји 
су се опре де ли ли за сад њу ду-

ња и шљи ва. У Фон ду ка жу да
ће на ред не го ди не Кња же вац
има ти но вих 500 хек та ра под
во ћем. По љо при вред ни ци су
из у зет но за до вољ ни и ис ти чу
да је ово је ди ни на чин да се
до би је ква ли те тан ма те ри јал
за сад њу.

Ово је дру га го ди на заре дом
да се из оп штин ског бу џе та
под сти че во ћар ска про из вод-
ња. Пр ви пут се на кон курс
Фон да за раз вој по љо при вре-
де ја ви ло 380 ре ги стро ва них
по љо при вред них га здин ста-
ва, а упо ре до са ак тив но сти-
ма око ак ту ел ног кон кур са и

на бав ке но вих сад ни ца, Фонд
за раз вој по љо при вре де је
кон тро ли сао и ка ко су у про-
те клој го ди ни ис ко ри шће не
суб вен ци је. Уста но вље но је да
је ви ше од 95 од сто ко ри сни-

ка ис пу ни ло оба ве зе. Они ко ји 
због вре мен ских усло ва, или 
дру гих оправ да них раз ло га 
ни су за са ди ли воћке, за са ди-
ће их ове го ди не.

Д. Ђор ђе вић

ОП ШТИ НА КЊА ЖЕ ВАЦ ПОД СТИ ЧЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НУ ПРО ИЗ ВОД ЊУ

Но вих 500 хек та ра во ћа ка

Еду ка тив но-про мо тив на
ма ни фе ста ци ја „Да ни ја-
бу ке – Кар бу ло во 2013” 

по твр ди ла је да во ћа р ство у
Не го тин ској кра ји ни, по себ но
у Кар бу ло ву, има пер спек ти ву
и да се са за ма хом у про из вод-
њи при бли жа ва не ка да шњем
ре кор ду од хи ља ду то на убра-
не ква ли тет не ја бу ке у род ној
го ди ни. Ма ни фе ста ци ју су пре
пет го ди на по кре ну ли чла но ви
Удру же ња во ћа ра „Во ћар-Кар-
бу ло во”, с ци љем да одр же али
и по ве ћа ју про из вод њу овог
во ћа, по ко ме су по ста ли пре-
по зна тљи ви ши ром Ср би је.

Та ко је и ове се зо не пло до-
ве из нај ве ћих и нај по зна ти јих
воћ ња ка у Кар бу ло ву из ло жи-
ло де се так про из во ђа ча, чла-
но ва Удру же ња, ка ко би ор га-
ни зо ва но мо гли да оства ру ју пра во на под-
сти цај на сред ства из аграр ног бу џе та оп-
шти не, али и Ми ни стар ства по љо при вре де.
Пре не ко ли ко го ди на кар бу лов ски во ћа ри
су, као парт нер оп шти не Не го тин у про јек-
ту „Во ће Ду на ва”, на ба ви ли ка ми он ску ва гу
и опре му вред ну око пет хи ља да евра, што
им је, ка же Сла во љуб Стан ко вић, пред сед-
ник Удру же ња, олак ша ло пла сман ја бу ке на

до ма ће и ино тр жи ште на ко је се усме ра ва
ско ро по ло ви на го ди шње про из вод ње.

– Ја бу ка из Кар бу ло ва сти же ре дов но до
до ма ћих ку па ца, али и до оних у Азер беј џа-
ну и Ру си ји. Пла ни ра мо да са нео п ход ним
тех но ло шким ино ва ци ја ма и не што дру га-
чи јим сор ти мен том ис ко ра чи мо и на европ-
ско тр жи ште. За са да се ја бу ка у на шим воћ-
ња ци ма успе шно по ди же на 50 хек та ра,

укљу чу ју ћи и мла де за са де. Да
ни је би ло гра да и вре мен ских
не по го да у пр вој по ло ви ни сеп-
тем бра, ове го ди не би смо пре-
ма ши ли ре корд у про из вод њи
ви ше од хи ља ду то на ја бу ке.
Нај за сту пље ни је сор те у на шим
воћ ња ци ма су ај да ред и злат ни
де ли шес – ис ти че Стан ко вић.

У Удру же њу је ак тив но 29 чла-
но ва, а по ло ви на њих, по хек-
тар ским по вр ши на ма, спа да у
ве ће про из во ђа че ја бу ка.

Оп шти на Не го тин је за раз-
вој по љо при вре де, као је дан од
стра те шких пра ва ца, ове го ди не
у бу џе ту опре де ли ла ви ше од
40 ми ли о на ди на ра, а кра јин ски
про из во ђа чи ће на суб вен ци је
мо ћи да ра чу на ју и 2014, чу ло се
на „Да ни ма ја бу ке” у Кар бу ло ву.

Ина че, овај са јам ја бу ке, у
ор га ни за ци ји МЗ Кар бу ло во и Удру же ња
„Во ћар-Кар бу ло во”, одр жан је под по кро-
ви тељ ством оп шти не Не го тин, уз спон-
зор ство По љо при вред не са ве то дав не и
струч не слу жбе за Бор ски округ, Зе мљо-
рад нич ке за дру ге „Уља ри ца”, Хе миј ске ку ће
Агро мар кет-Кра гу је вац и По љо при вред не
апо те ке Агро цен тар.

Ј. Ста но је вић

„ДА НИ ЈА БУ КЕ” У КАР БУ ЛО ВУ КОД НЕ ГО ТИ НА

Злат ни де ли шес на тр жи шту 
Ру си је и Азер беј џа на

СлСлССС а авовоов  љ љубубб С Стататаан н нкокоококо вв вввићићићићићићић, , , ,, ,
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„Во ћар-Кар рбубу л лло о о оооовововововов ””””””



У ОП ШТИ НИ СВР ЉИГ СВЕ ВИ ШЕ УГРО ЖЕ НИХ

По моћ за 
нај си ро ма шни је

Оп шти на Свр љиг спа да у ред нај си ро ма шни јих сре ди на у
Ре пу бли ци.

Еко ном ско про па да ње и тран зи ци ја сма њи ли су број рад них
ме ста и рад ни ка, а и пла те и пен зи је су ни ске. Пре о ри јен та ци-
ја на дру ге по сло ве иде по сте пе но, али ве о ма те шко јер су у
пи та њу и го ди не ста ро сти, по го то во што је по ло ви на ста нов-
ни штва ста ри ја од 60 го ди на. И мла ди те шко до ла зе до по сла и
за то че сто од ла зе из ове сре ди не. На еви ден ци ји тр жи шта ра да
је око 2.000 не за по сле них осо ба, а оп штин ске ин сти ту ци је све
чи не да бар ма ло убла же тре нут но си ро ма штво. У оп штин ском
Цен тру за со ци јал ни рад све је ви ше зах те ва за по моћ, број ко-
ри сни ка је у по ра сту, а де вет од сто оп штин ског бу џе та од ла зи
на со ци јал на да ва ња, ко ја ре а ли зу ју Цен тар за со ци јал ни рад и
Цр ве ни крст Свр љиг.

Исто вре ме но, у пр вих осам ме се ци ове го ди не 400 по ро ди ца
је ко ри сти ло нов ча ну со ци јал ну по моћ, јед но крат ну око 1.600
љу ди, а би ло је 140 ко ри сни ка на кна де за ту ђу по моћ и не гу. У 
ку хи њи Цр ве ног кр ста у Свр љи гу днев но се спре ма 500 обро ка, а
по тре бе су знат но ве ће јер се за ову вр сту по мо ћи при ја ви ло око
700-800 љу ди и сва ке го ди не их је све ви ше. Ко ри сни ци ку хи ње
су ли ца у ста ту су со ци јал не по мо ћи, она нај си ро ма шни ја са нај-
ни жом пен зи јом, као и ста ре из не мо гле осо бе у уда ље ним пла-
нин ским се ли ма ове сре ди не. Сред ства за рад ку хи ње ЦК Свр љи-
га обез бе ди ле су Вла да Ре пу бли ке Ср би је и оп шти на, па ће та ко
она ра ди ти до кра ја ове го ди не, а ло кал на са мо у пра ва пла ни ра
да фи нан си ра њен рад и у 2014. Због раз у ђе но сти оп шти не жи-
те љи у уда ље ним пла нин ским се ли ма ко ји су у ста ту су со ци јал не
по мо ћи уме сто то плог обро ка до би ја ју па ке те хра не. До кра ја го-
ди не би ће по де ље но око 900 па ке та. С. Ђорђевић
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НЕ ГО ТИН

За вр шен про је кат 
„Осмех Ва ма, осмех на ма”

Про на ћи за по сле ње је „не мо гу ћа 
ми си ја” за ве ли ки број Шап ча на, а 
по себ но за осо бе са ин ва ли ди те-

том. Ипак, ак тив ним ме ра ма На ци о нал не 
слу жбе за по шља ва ња од по чет ка го ди не 
у 20 ша бач ких пред у зе ћа по сао је при вре-
ме но до би ло 125 осо ба са ин ва ли ди те том. 
Они су, као у слу ча ју ЈКП „Ста ри град“, ан га-
жо ва ни у окви ру јав них ра до ва, док је ху-
ма ни тар на ор га ни за ци ја „Ка ри тас“ опре-
ма њем рад ње за пра ње ве ша и хе миј ско 
чи шће ње ан га жо ва ла шест же на из со ци-
јал но угро же них дру штве них гру па.

– На овај на чин про мо ви ше мо со ци јал-
но пред у зет ни штво и по ма же мо осо ба ма 
из угро же них ка те го ри ја не за по сле них 
да до би ју по сао. Осим рад не, ва жна је и 

со ци јал на ин те гра ци ја ових осо ба, а кроз
де лат ност сер ви са за хе миј ско чи шће ње
обез бе ди ли смо и бес плат не услу ге за 50
ко ри сни ка услу га со ци јал не не ге. Осим у
Шап цу, у ок то бру смо отво ри ли сер вис и
у Бо га ти ћу где су за по сле на два рад ни ка
са еви ден ци је НСЗ − ка же Ми ро љуб Ни-
ко лић, ди рек тор „Ка ри та са“.

Ова ор га ни за ци ја је уче ство ва ла на
по след њем сај му за по шља ва ња пред-
ста вља ју ћи про грам слу жбе кућ не не ге,
а ве ли ку па жњу је при ву као и про је кат
“Ја ча ње про фе си о нал не еду ка ци је од-
ра слих у ру рал ним сре ди на ма“, у окви-
ру ко јег ће се на ред них ме се ци ре а ли-
зо ва ти тре нин зи из се дам раз ли чи тих
обла сти. Д. Гру јић

УСПЕ ШНИ ПРО ГРА МИ СО ЦИ ЈАЛ НОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА У ШАП ЦУ

По сао за осо бе
са ин ва ли ди те том

У оп шти ни Не-
го тин са успе хом 
се при во ди кра ју 
ре а ли за ци ја пе-
то ме сеч ног про-
јек та „Осмех Ва-
ма, осмех на ма“, 
ко ји су за јед нич-
ки ор га ни зо ва ле 
чла ни це Сек ци је 
же на при Удру-
же њу пен зи о не-
ра и Омла дин ски 
клуб Кан це ла ри је 
за мла де. Оп шти 
циљ про јек та је 
пру жа ње услу ге 
по мо ћи у ку ћи 
ста рим ли ци ма у се ли ма Не го тин ске кра ји не кроз струч ну по моћ
ге рон то сер ви са. За хва љу ју ћи овом про јек ту, од ју ла ме се ца је об-
у хва ће но ви ше од сто ти ну ко ри сни ка у ме сним за јед ни ца ма Си ко-
ле, Тр ња не, Кар бу ло во, Бре сто вац, Там нич, Ра јац, Ро гље во, Реч ка
и Сме до вац. Осо ба ма у ста рач ким до ма ћин стви ма ак ти ви сти Кан-
це ла ри је за мла де и Сек ци је же на де ли ли су хи ги јен ске па ке те, са
осме хом и ре чи ма па жње и по др шке. Про је кат ко ји је спо јио при-
пад ни ке раз ли чи тих ге не ра ци ја ис пу нио је оче ки ва ња но си ла ца
ове пле ме ни те иде је, па се са раз ло гом оче ку је ње гов на ста вак.
Ина че, „Осмех Ва ма, осмех на ма“ фи нан сиј ски је, са 400.000 ди на-
ра, по др жа ло Ми ни стар ство ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по-
ли ти ке. 

Ј. Ста но је вић



30. новембар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

здрав живот

Слат ки да ниСлат ки да ни
Ва ни ла – ве о ма ва жан за чин у ко-

ла чи ма. Шип ка ва ни ле је уства ри кап-
су ла се ме на јед не вр сте ор хи де ја ко ја 

услед фер мен та ци је ме ња бо ју из зе-
ле не у бра он. Шип ка ва ни ле се ра се че 
да би се из ва дио ва ни лин ше ћер.

Ци мет – до би ја се од ко ре ци ме то-
вог др ве та. Ко ра гра на се љу шти, пре-
ко но ћи фер мен ти ше и уро лу је. У ко-
ла чи ма се ко ри сти мле ве ни ци мет.

Ка ран фи лић – до би ја се из цве то ва 
ка ран фи ли ће вог др ве та. Ве о ма је аро-
ма ти чан. По бољ ша ва укус пе че ња, па-
ште та, ку пу са, воћ них са ла та, ку ва ног 
ви на, ме де ња ка.

Ђум бир – жу ти ко рен јед не вр сте 
тр ске из Ази је. Ко ри сти се и у сла ним 
и у слат ким је ли ма. Има јак и оштар 
укус, за то се ста вља у ма лим ко ли чи-
на ма. Ко ри сти се као свеж или осу-
шен, од но сно у пра ху.

Кар да мон – аро ма тич ни плод биљ-
ке из фа ми ли је ђум би ра. За за чин се 
ко ри сти цр вен ка сто се ме ко је се ме-
ље. Ко ри сти се за сла на и слат ка је ла.

Ко ри јан дер – су ше но се ме, под се ћа 
на по мо ран џи ну ко ру, ци мет и му скат. 
Нај че шће се ко ри сти за ме де ња ке.

Ша фран – нај ску пљи за чин. Са ку-
пља се ру ка ма из јед не вр сте кро ку са. 
До да је се пе ци ви ма ра ди до би ја ња 
там но жу те бо је.

Ка као – из ка ка о вог зр на се до би ја 
чо ко ла да. Ка као прах се нај че шће ко-
ри сти за ко ла че.

Кан ди ра но во ће – нај че шће се ко-
ри сти ко ра ли му на и на ран џе.

Бр зи ко лач са ви шња ма
Са стој ци: 3 ја је та, по шо ља ше ће ра, уља,

мле ка, две шо ље бра шна, пра шак за пе ци-
во, 600 г очи шће них ви ша ња, 3 ка ши ке ше-
ће ра, ка ши ка пре зли, прах ше ћер.

На чин при пре ме: уму ти ти ја ја са ше ће-
ром, до да ти уље и мле ко. Уз ла га но му ће-
ње до да ти бра шно са пра шком за пе ци во.
У под ма зан плех си па ти по ла те ста. Пе ћи у
за гре ја ној рер ни на 200 Ц, да се ухва ти ко-
ри ца. Из ва ди ти из рер не и ста ви ти оце ђе не
ви шње по ме ша не са ше ће ром и пре зла ма.

Си па ти дру гу по ло ви ну те ста. Пе ћи око 30 ми ну та да до би је ле пу бо ју. Про хла ђе но по су ти
прах ше ће ром.

На по ме на: ви шња ма се мо же до да ти ка ши ка, две сец ка них ора ха. У дру гу по ло ви ну те-
ста мо же се до да ти ка ши чи ца ка каа.

Гри ли јаж кор пи це
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 200 гр ше ће ра, 150 гр ора ха,

250 гр мар га ри на, 200 гр чо ко ла де за ку ва-
ње, 100 гр су вог гро жђа.

На чин при пре ме: ше ћер ис то пи ти као
за гри ли јаш, до да ти круп но се че не ора хе.
На на у љен та њир ка ши ком ва ди ти ма су.
Кад се охла ди, са мле ти. Уму ти ти мар га рин,
до да ти ото пље ну чо ко ла ду, исец ка но су во
гро жђе и мле ве ни гри ли јаш. Сје ди ни ти и
си па ти у па пир не кор пи це. Пу сти ти да се
стег не.

На по ме на: гри ли јаш се мо же слу жи ти у
па пир ним кор пи ца ма или се мо же из ва ди-
ти из њих.

То бле ро не
Вре ме при пре ме: 30 ми ну та
Са стој ци: 250 гр мар га ри на, 8 ка ши ка ме да, 100 гр ше ће ра, 200 гр чо ко ла де, 100 гр су са-

ма, 100 гр не сла ног ки ки ри ки ја, 100 гр
флип са  „чар на дар“.

На чин при пре ме: на ма њој ва три
ото пи ти мар га рин, до да ти мед, ше-
ћер, чо ко ла ду. Скло ни ти са ва тре па
до да ти пе че ни су сам, пе чен и круп но
са мле вен ки ки ри ки, и за тим флипс.
Све сје ди ни ти и ста ви ти у ка луп да се
охла ди, по том из ва ди ти и пу сти ти да
се про су ши.

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

До да ци за ко ла че

Ма ли са ве ти
Ко лач не ће на кон пе че ња да се ис-

тре се из теп си је? На ква си те ку хињ ску
кр пу и њо ме оба ви јте теп си ју са ко ла-
чем. Оста ви те де се так ми ну та, за тим
по ку шај те да ис тре се те ко лач.

Крем од ја ја − да би био ва зду ша-
сти ји, при ли ком пра вље ња пр во тре ба
раз дво ји ти жу ман це и бе лан це. При-
ли ком му ће ња бе лан ца на сва ко тре ба
до да ти ка ши ку хлад не во де. Бр же ће се
уму ти ти и крем ће би ти ва зду шаст.

Со да би кар бо на је од лич на за ме на
за ква сац. На 500 г бра шна до да ти две
не пу не ка ши чи це со де би кар бо не.

Ли мун − да би се из ње га ис це ди ло
што ви ше со ка, тре ба га др жа ти пар
се кун ди у вру ћој во ди, а пре се че ња га
тре ба из гње чи ти ру ком.

Ја бу ке са твр дом ко ром ко ја се те-
шко љу шти тре ба оста ви ти два ми ну та
у вре лој во ди.

Уље при ли ком пр же ња не ће пр ска-
ти ако се у по су ду за пр же ње пр во ста-
ви ма ло со ли.
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Основ ни Offi    ce To ol bar (24)
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Из ра да на леп ни це
Уко ли ко же ли мо да кре и ра мо на леп ни цу, по сту пак је:

1. клик не мо на ико ну 
La bels;

2. у по љу Ad dress ку-
ца мо име, пре зи ме и 
адре су осо бе за ко ју же-
ли мо да кре и ра мо на-
леп ни цу (уко ли ко адре-
са већ по сто ји у про гра-
му Outlo ok, клик не мо на 
дуг ме In sert Ad dress, 
про на ђе мо же ље но 
име, клик не мо на ње га, 
па OK);

3. у по љу Print би ра-
мо:

а) Full pa ge of the sa me la bel – штам па на леп ни цу са истим по да-
ци ма ви ше пу та на јед ној стра ни ци (ко ли ко мо же да ста не);

б) Sin gle la bel – штам па јед ну на леп ни цу на јед ној стра ни ци;
4. кли ком на по ље La bel или дуг ме Op ti ons би ра мо:
а) Con ti nu o us-feed prin ters – не пре кид на штам па (за ма трич не 

штам па че);
б) Pa ge prin ters – штам па стра ни цу по стра ни цу;
ц) у по љу La bel ven dors би ра мо тип на леп ни це;
д) у по љу Pro duct num ber би ра мо ди мен зи је на леп ни це;
е) у по љу New La bel мо же мо да кре и ра мо на леп ни цу под но вим 

име ном и ди мен зи ја ма;
5. клик не мо на дуг ме OK;
6. ка да клик не мо на Print, ра чу нар нам ну ди да са чу ва мо де фи-

ни са не па ра ме тре за штам пу на леп ни це (уку ца мо име, па клик не-
мо на Sa ve);

7. на екра ну ће се при ка за ти из глед на леп ни це ко ја ће би ти од-
штам па на.

Уба ци ва ње го то вих по да та ка у тип ска до ку мен та у про гра му Word
Уко ли ко има мо пи смо у ко ме тре ба по пу ни ти по ља као што су 

име, пре зи ме, адре са итд., а то има мо у та бе ли ура ђе ној у Word-у 
или Ex cel-у, по сту пак уба ци ва ња тих по да та ка је:

1. уђе мо у до ку-
мент чи ја блан ко по-
ља тре ба да по пу ни-
мо ствар ним име ни-
ма ко ји ма же ли мо да 
по ша ље мо тип ско 
пи смо;

2. иза бе ре мо оп-
ци ју Ma i lings;

3. клик не мо на 
Start Mail Mer ge, 
у па ле ти Start Mail 
Mer ge;

4. иза бе ре мо оп ци ју Step by Step Mail Mer ge Wi zard;
5. у про зо ру са де сне стра не клик не мо на Let ters;
6. у де сном до њем углу про зо ра клик не мо на Next: Star ting do-

cu ment;
7. у де сном до њем углу про зо ра клик не мо на Next: Se lect Re ci-

pi ents;
8. клик не мо на Brow se да би смо про на шли до ку мент из ко га же-

ли мо да уве зе мо по дат ке;

9. про на ђе мо фол дер у ко ме се на ла-
зи фајл са по да ци ма;

10. два пу та клик не мо на же ље ни 
фајл;

11. от че ки ра мо оне по дат ке ко је не же ли мо да уба ци мо у са др жај
пи сма;

12. клик не мо на дуг ме OK;
13. уко ли ко клик не мо на Se lect a diff  e rent list, уба цу је мо још не-

ки фајл са дру гим осо ба ма ко је же ли мо да при до да мо по сто је ћој
ли сти (уко ли ко не же ли мо, клик не мо на дуг ме Can cel);

14. ка да клик не мо на Edit re ci pi ent list, по но во до би ја мо ли сту
по да та ка и мо же мо да из ба ци мо још не ки или че ки ра мо не ки ко ји
смо по гре шно из ба ци ли (клик не мо на дуг ме OK);

15. клик не мо на Next: Wri te your let ter;
16. клик не мо на по зи ци ју у пи сму где же ли мо да упи ше мо пр ви

по да так;
17. клик не мо на Mo re items;
18. клик не мо на на слов ни по да так ко ји же ли мо да упи ше мо (ре-

ци мо Ра дио ста ни ца);
19. клик не мо на дуг ме In sert;
20. клик не мо на дуг ме Clo se;
21. клик не мо на по зи ци ју у пи сму где 

же ли мо да упи ше мо сле де ћи по да так;
22. по но ви мо по сту пак од 17 до 21 

оно ли ко пу та ко ли ко на слов них по да-
та ка же ли мо да уба ци мо;

23. клик не мо на Next: Pre vi ew your 
let ters;

24. у гор њем де лу про зо ра по ред 
оп ци је Re ci pi ent пре гле да мо све ко-
нач не по дат ке ко је смо уне ли у пи смо;

25. кли ком на дуг ме Ex clu de this Re ci pi ent уки да мо по да так ко ји
не же ли мо у пи сму;

26. кли ком на Edit Re ci pi ent List мо же мо до да ти по да так ко ји
смо гре шком из о ста ви ли;

27. клик не мо на Next:Com ple te the mer ge;
28. клик не мо на Print;
29. би ра мо да ли же ли мо да штам па мо сва пи сма, са мо пи смо са

од ре ђе ним по дат ком или пи сма од – до
од ре ђе ног по да тка;

30. клик не мо на дуг ме OK.
На по ме на: на исти на чин го то ве по дат ке

уба цу је мо на ко вер те и на леп ни це. Ка да же-
ли мо да по да так уба ци мо на ко ве рат, у про-
зо ру са де сне стра не по сле став ке 4 би ра мо
оп ци ју En ve lo pes, а ка да же ли мо да по да так
уба ци мо на на леп ни цу, у про зо ру са де сне
стра не по сле став ке 4 би ра мо оп ци ју La bels.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се
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догађањадогађања

Про је кат об је ди ње не по-
ну де пе де сет и јед не ин-
ве сти ци о не ло ка ци је у

оп шти на ма Бор ског и За је чар-
ског окру га „На Ис то ку не што
но во“, Ре ги о нал не аген ци је за
раз вој ис точ не Ср би је – РА РИС,
пред ста вљен је на дво днев ном
но вем бар ском су сре ту ма ти це
и ди ја спо ре у Бе чу.

Пред став ни ци РА РИС-а и пет
оп шти на оба ти моч ка окру га
су, уз по др шку ам ба-
са де Ср би је у Аустри-
ји и За јед ни це срп ских 
клу бо ва, одр жа ли две 
пре зен та ци је ко ји ма су 
при су ство ва ли на ши 
зе мља ци на ра ду у ино-
стран ству, и дру ги за ин-
те ре со ва ни за по ну ђе не 
мо гућ но сти ин ве сти ра-
ња у ти моч кој ре ги ји. 
По тен ци ја ла у Ср би ји 
има, а ка пи тал би мо гао 
сти ћи од на ших љу ди 
за ин те ре со ва них за ула-
га ња у ма ла и сред ња 
пред у зе ћа, са гла си ли су 
се пред став ни ци пет оп-
шти на ти моч ких окру га 
ко ји су пре зен то ва ли 
ин ве сти ци о не по тен-
ци ја ле Не го ти на, Кња-
жев ца, Бо ра, Мај дан пе ка
и Кла до ва. Су сре ти са на шим
љу ди ма у ра се ја њу би ли су ср-
дач ни, а чла но ви срп ске де ле га-
ци је су на ми ни са ми ту ма ти це
и ди ја спо ре у Бе чу пред ста ви ли
и по вољ но сти ко је су др жа ва и
оп шти не ре ги о на обез бе ди ли у
ви ду под сти цај них ме ра, у ци љу
успе шни је ре а ли за ци је по ну ђе-
них про гра ма.

− Про је кат „На Ис то ку не што
но во“ има об је ди ње ну по ну ду
51 ин ве сти ци о не ло ка ци је у оп-
шти на ма Бор ског и За је чар ског
окру га. О мо гућ но сти по сло-
ва ња у ис точ ној Ср би ји го во-
ри ли смо на две пре зен та ци је
ор га ни зо ва не у Бе чу. По ка за ли
смо да као ре ги он мо же мо да
на сту пи мо за јед но, при пре ми-
ли смо се ко рект но, а пред став-
ни ци оп шти на су би ла те рал но
во ди ли раз го во ре са на шим
зе мља ци ма ко ји су се ода зва ли

на шем и по зи ву срп ских клу-
бо ва у Аустри ји да при су ству ју 
пре зен та ци ја ма – ка же за „Глас 
оси гу ра ни ка“ Вла дан Је ре мић, 
ди рек тор Ре ги о нал не аген ци је 
за раз вој ис точ не Ср би је.

Ис точ на Ср би ја је да нас је-
дан од нај бо ље при пре мље них 
ре ги о на јер су ло кал не са мо у-
пра ве и дру ге ре ле вант не ин-
сти ту ци је зна чај но уна пре ди ле 
усло ве за по сло ва ње и ин ве-

сти ра ње. Све оп шти не има ју по-
себ не кан це ла ри је ко је по ма жу 
ин ве сти то ри ма при иден ти фи-
ка ци ји ло ка ци ја, при ку пља њу 
по треб них па пи ра, до зво ла и 
до ку мен та ци је. РА РИС во ди ба-
зу сло бод них ин ве сти ци о них 
ло ка ци ја и про је ка та, ка ко оп-
штин ских та ко и при ват них, и 
пру жа по моћ оп шти на ма у уна-
пре ђе њу усло ва по сло ва ња. Ве-
ћи на оп шти на има и под сти цај-
не ме ре за раз вој и за при вла-
че ње ин ве сти ци ја, а РА РИС и 
Ре ги о нал на при вред на ко мо ра 
За је чар пру жа ју ши ро ку ле пе зу 
по мо ћи фир ма ма у са мом по-
сло ва њу.

− Оп шти на Не го тин је ве о-
ма за ин те ре со ва на за са рад њу 
са ин ве сти то ри ма из Аустри је, 
тим пре што у Бе чу жи ви и ра-
ди око 10.000 љу ди из Кра ји не 
са ко ји ма већ го ди на ма има мо 

из у зет но до бре од но се. По тен-
ци јал ним ин ве сти то ри ма смо 
ука за ли на све пред но сти ула га-
ња на на шем под руч ју. То је, пре 
све га, вр ло по во љан ге о граф-
ски по ло жај на тро ме ђи Ср би је, 
Бу гар ске и Ру му ни је, за тим по-
год не ло ка ци је на оба ли Ду на-
ва, све атрак тив ни јег Ко ри до ра 
се дам, до бра са о бра ћај на ин-
фра струк ту ра, бли зи на гра нич-
них пре ла за пре ма зе мља ма 

Европ ске уни је, ин ду стриј ски 
ка па ци те ти. Не го тин ска кра ји на 
има од лич не пре ди спо зи ци је 
за ин тен зив ну по љо при вред ну 
про из вод њу, по себ но ви но гра-
дар ство. Про из вод њу ви на са 
ге о граф ским по ре клом на ло-
ка ли те ту Не го тин ских пив ни ца, 
Ра јач ких и Ро гље вач ких већ су 
за по че ли ин ве сти то ри из Фран-
цу ске и Ен гле ске. Ми ну ди мо и 
мо гућ ност ин ве сти ра ња у ту ри-
стич ке ка па ци те те и са др жа је са 
ци љем још бо ље ва ло ри за ци је 
је дин стве ног ком плек са пив ни-
ца, ко ји се већ на ла зи на ли сти 
кан ди да та УНЕ СКО за свет ску 
кул тур ну ба шти ну. Уз ту ри стич-
ке, Кра ји на има и ал тер на тив не 
енер гет ске ка па ци те те, за ве тро 
и со лар не елек тра не. По ну ђе на 
је ком плет на ло ги сти ка оп штин-
ских слу жби и по моћ у пре ва-
зи ла же њу ад ми ни стра тив них 

про бле ма. По зи тив но ис ку ство 
у са рад њи са оп шти ном Не го-
тин мо гу пре не ти и на ши зе-
мља ци ко ји су но вац за ра ђен у 
ино стран ству већ ин ве сти ра ли 
у род ни крај, а си гур ни смо да 
ће и сви они ко ји их бу ду сле ди-
ли би ти у при ли ци да се уве ре у 
ис пла ти вост ин ве сти ра ња и по-
сло ва ња у оп шти ни Не го тин – 
ка же мр Ми лан Уру ко вић, пред-
сед ник не го тин ске оп шти не.

За па же не пре зен та ци је и на-
сту пе на ми ни са ми ту ма ти це 
и ди ја спо ре у Бе чу има ли су и 
пред сед ник оп шти не Мај дан-
пек, Де јан Ваг нер, СО Кла до во, 
Дра ган Ма ри но вић, Ми љан Ран-
ђе ло вић, по моћ ник пред сед ни-
ка оп шти не Кња же вац, и Мир ко 
Ђу рић, члан Оп штин ског ве ћа у 
Бо ру.

− Ло кал не са мо у пра ве ко је
су се пред ста ви ле по ка за ле су 
у ком сми слу су на пре до ва ле 
по след њих го ди на. То су са да 
ме ста у ко ји ма ће по тен ци јал ни 
ин ве сти тор има ти са го вор ни-
ка и по др шку у пре го во ри ма и 
ре а ли за ци ји ин ве сти ци ја – сма-
тра На да Кне же вић, еко ном ски 
са вет ник ам ба са де Ср би је у 
Аустри ји, ко ја је при су ство ва ла 
пре зен та ци ја ма о мо гућ но сти 
по сло ва ња у ис точ ној Ср би ји.

Јо ван ка Ста но је вић

ДВО ДНЕВ НИ МИ НИ СА МИТ ОП ШТИ НА ТИ МОЧ КЕ РЕ ГИ ЈЕ И ДИ ЈА СПО РЕ У БЕ ЧУ

На Ис то ку не што но во

Пријем делегације у амбасади у Бечу
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Се дам де сет го ди на по сле смр ти док то ра
Вла ди ми ра Шприн ге ра, у се лу Ба ња код Аран-
ђе лов ца по диг ну та је спо мен-пло ча у ње го ву
част. Та ко су се Шу ма дин ци до стој но оду жи ли
ле ка ру и ве ли ком ху ма ни сти ко ји је због по-
што ва ња Хи по кра то ве за кле тве из гу био жи-
вот у рат ним вре ме ни ма но вем бра 1943. го-
ди не. Ам ба са дор Изра е ла у Ср би ји, го спо дин
Јо сеф Ле ви, за јед но са Бо ја ном Ра до ви ћем,
пред сед ни ком оп шти не Аран ђе ло вац, от-
крио је спо мен-пло чу ко ју су ме шта ни Ба ње,
уз по моћ оп шти не, по ди гли на згра ди ко ју је
др Шприн гер пред Дру ги свет ски рат са гра-
дио са на ме ром да у њој бу де бол ни ца. Текст
на спо мен-пло чи је на срп ском и хе бреј ском
је зи ку, што је по себ но дир ну ло ам ба са до ра
и ње го ве са рад ни ке. По ред овог при зна ња,
уско ро ће и јед на ули ца у Аран ђе лов цу по не-
ти име др Вла ди ми ра Шприн ге ра.

Го спо дин Јо сеф Ле ви за хва лио је сво јим
до ма ћи ни ма на до че ку и ре као да му је из у-
зет на част што је по се тио оп шти ну Аран ђе-
ло вац и што је одао по част свом су на род ни-
ку и ве ли ком чо ве ку.

Др Вла ди мир Шприн гер је Је вре јин из
Не мач ке ко ји је чу дом ус пео да се спа се у
чу ве ној „но ћи ду гих но же ва“. Пре ко Че хо-
сло вач ке и Бе о гра да, 1933. го ди не сти гао
је на слу жбу у се ло Ба ња и то ком 10 го ди на
бо рав ка у овом ме сту ле чио је мно ге љу де,
сте као огром но по што ва ње и био је дан од
нај у ти цај ни јих љу ди чи та вог аран ђе ло вач-
ког кра ја. На род га је во лео и по што вао, а
др Шприн гер је чак од био пред лог Ми ни-
стар ства здра вља да пре ђе на слу жбу у Ва-
ље во и остао у Ба њи до смр ти. Ко нач но је
до био и по част ка кву је за слу жио.

М. Ми ха и ло вић

СЕ ЛО БА ЊА КОД АРАН ЂЕ ЛОВ ЦА

По част по сле се дам де це ни ја

Ам ба са дор Изра е ла у Ср би ји (лево) 
и пред сед ни к оп шти не Аран ђе ло вац 
откривају спомен-плочу др Шпрингеру

Не дав но је у га ле ри ји „Че-
до мир Кр стић” у Пи ро ту 
отво ре на из ло жба сли ка 

ли ков них умет ни ка – ама те ра у 
ор га ни за ци ји удру же ња „Pir gos 
art” из Пи ро та.

На три де сет дру гој по ре ду 
из ло жби из ла га ло је два де се так 
умет ни ка и умет ни ца из гра да 
на Ни ша ви, сви чла но ви овог 
удру же ња. Сли ке су нај че шће 
ра ђе не тех ни ком уље на плат ну, 
ве ћи ном пеј за жи и је дан број 
пор тре та.

Из ло жбу је отво рио Бра ни-
слав То шић, пред сед ник Удру-
же ња, ко ји је го во рио о тој не 
баш ма лој ли ков ној дру жи ни 
ко ја сво је ра до ве не пред ста-
вља са мо пи рот ској пу бли ци, 
већ и ши ре, на број ним ли ков-
ним из ло жба ма ди љем Ср би је. 
Ве ћи на се оки ти ла и при зна њи-
ма, што је по твр да да су њи хо ва 
де ла вред на, а умет нич ке ру ке 
ве ште у ра ду с ки чи цом.

Ме ђу из ла га чи ма била су и 
дво ји ца пен зи о не ра, Да ни ло 
Ми ло ше вић и Све ти слав Ћи рић.

– Од ма ле на имам скло ност ка 
сли ка њу и у шко ли сам увек до-
би јао пе ти це из ли ков ног. Ипак, 
ни сам то ода брао као по зив, јер 

ни сам имао фи нан сиј ских мо гућ-
но сти да сту ди рам умет ност – ка-
же Да ни ло Ми ло ше вић Бат ко.

Же љу за сли ка њем по твр дио
је тек ка да је, као рад ник МУП-а
у Пи ро ту, по чео да сли ка у сло-
бод но вре ме. Чи ни то и да нас
као пен зи о нер.

– Кад се про бу дим, од мах
ула зим у скром ни ате ље за рад
и хва там се при бо ра за сли ка-
ње. Под ста ре да не оства рио
сам дав на шњи сан о сли ка њу –
искрен је Ми ло ше вић.

Све ти слав Ћи рић је у ЈНА, као
при пад ник ин жи ње риј ске је ди-
ни це, гра дио пу те ве и мо сто-

ве, ужи ва ју ћи че сто у пре ле пој
при ро ди.

– По од ла ску у пен зи ју, ше та-
ју ћи са при ја те љи ма крај Ни ша-
ве, са свим слу чај но сам уочио
су во др во нео бич ног из гле да.
Па ло ми је на па мет да од ње га
на пра вим пти цу. То сам и ура-
дио и ко год је од мо јих при ја-
те ља ви део ту фи гу ру, чу дио се.
На ста вио сам да се ба вим овом
вр стом умет но сти на др ве ту,
уче ство вао сам на мно гим из ло-
жба ма ши ром зе мље и ни кад се
ни сам вра тио без не ког при зна-
ња – ка же Све ти слав Ћи рић.

С. Па на ки јев ски

ПИ РОТ: ТРИ ДЕ СЕТ ДРУ ГА ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ЛИ КОВ НИХ УМЕТ НИ КА

Ама те ри као про фе си о нал ци

Бра ни слав То шић, председник 
Удружења, отвара изложбу

У пиротској га ле ри ји „Че до мир Кр стић” излагало двадесетак сликара
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погледи

Угле дај мо се на Ки не зе, по-
звао је су на род ни ке бри-
тан ски др жав ни се кре тарУУ

за здрав ство, Џе ре ми Хант, го-
во ре ћи не дав но на ску пу на ци-
о нал них слу жби со ци јал ног ста-
ра ња о „сра мо ти за Бри та ни ју”,
„ми ли он за бо ра вље них” ста рих
и уса мље них љу ди, на пу ште них
од свих, у ку ћа ма или до мо ви ма
где их ни ко не по се ћу је.

Оже њен Ки не ски њом, ми-
ни стар је имао при ли ку да се
не по сред но уве ри у зна че ње и
сми сао азиј ског мо де ла бри ге
о нај ста ри ји ма и да оста не за-
ди вљен, ка ко је ре као, ду бо ким
ре спек том за ста ре у азиј ским
кул ту ра ма, уз под ра зу ме ва ју ћу
чи ње ни цу да сво је по зне го ди-
не, уме сто у до му, они про во де
са де цом и уну ци ма.

У тим зе мља ма, од тре нут ка
ка да са мо стал ни жи вот ви ше
ни је мо гућ, сме шта ње у уста-
но ву узи ма се као по след ња, а
ни ка ко пр ва со лу ци ја, пре не ли

су ме ди ји де ло ве го во ра са при-
зву ком апе ла.

Мла ди при род ним сле дом 
пре у зи ма ју бри гу, зна ју ћи да ће 
су тра не ко мла ђи исто та ко па-
зи ти на њих. Ти ме се сва ки пут 
из но ва учвр шћу је и об на вља 
ме ђу ге не ра циј ски дру штве ни 
уго вор. То је оно, сма тра Хант, 
што је Бри та ни ји да нас по треб-
но ви ше не го икад и че му сва-
ко мо же да до при не се лич ним 
при ме ром, за ла га њем за оста-
ре ле чла но ве сво је по ро ди це.

На ве де но исту па ње вла ди ног 
функ ци о не ра би ло је ујед но и на-
ја ва до сад нај оп се жни је ин спек-
ци је бри тан ских до мо ва за ста ре. 
По чев од иду ће, до мар та 2016. 
го ди не тре ба ло би да бу де пре-
гле да но и ка те го ри са но 25.000 
обје ка та, а сви ко ји не бу ду ис пу-
ња ва ли усло ве би ће за тво ре ни.

По себ на па жња би ће по кло-
ње на при ча ма и ис ку стви ма са-
мих ко ри сни ка. За утвр ђи ва ње 
ствар ног ста ња ко ри сти ће се 

скри ве не ка ме ре и дру га по ма-
га ла елек трон ског над зо ра, што 
је од на ро чи тог зна ча ја, има ју-
ћи у ви ду муч не слу ча је ве не-
ма ра, ло шег по сту па ња, па чак 
и зло ста вља ња, ко ји по вре ме но 
из ла зе у јав ност.

Пре ма лон дон ском „Те ле гра-
фу”, од но сно ре зул та ти ма ско-
ра шњег ис тра жи ва ња ко је овај 
лист об ја вљу је, ма ње од јед не 
че твр ти не од ра слих гра ђа на (24 
од сто) од лу чи ло би се у ка сни-
јем до бу за дом, а ви ше од две 
пе ти не (43 од сто) би ло би про-
тив. По ред до са де и изо ла ци је, 
као глав ни раз лог про ти вље ња 
по ми њан је страх од гру бо сти 
осо бља.

Ма ло је ме ста где је исти-
на та ко те шко ухва тљи ва као у 
ге ри ја триј ским уста но ва ма. С 
јед не стра не ста рост и не моћ 
удру же ни с де мен ци јом, с дру ге 
осо бље у уло зи пот пу ног го спо-
да ра си ту а ци је. Ко ме ве ро ва ти 
кад до ђе до ин ци ден та? Мно ги 

су да нас спрем ни да се по у зда ју 
је ди но у скри ве ну ка ме ру.

По да так да ће здрав стве не
вла сти при бе ћи тај ном сни ма-
њу као на чи ну раз от кри ва ња 
ина че те шко до ка зи вих по сту-
па ка за по сле них, до био је ве-
ли ки пу бли ци тет у јав но сти као 
сво је вр стан пре се дан, ма да 
Бри та ни ја ва жи за свет ског ре-
кор де ра по бро ју ин ста ли ра них 
ка ме ра на јав ним ме сти ма.

Глав на ин спек тор ка со ци јал-
них слу жби, Ан дреа Сат клиф, 
на по ме ну ла је, ме ђу тим, да гра-
ђа ни ово не схва те као по зив 
да ка ме ре са ми по ста вља ју, јер 
је реч о осе тљи вој ак тив но сти 
ко ја ди рект но за ди ре у не чи ју 
при ват ност.

Ди ле ма је ве ћа не го што се
у пр ви мах чи ни. У Аме ри ци, у 
три др жа ве су до не ти за ко ни 
(а у још пет су слич на ре ше ња у 
при пре ми) ко ји ма се по ро ди ца-
ма одо бра ва упо тре ба ка ме ра 
за над зор у про сто ри ја ма њи хо-
вих бли жњих у до мо ви ма.

Ажур но сти за ко но да ва ца
до при нео је про шло го ди шњи 
скан дал у Окла хо ма Си ти ју ка да 
је скри ве но око „ви де ло” ка ко 
две бол ни чар ке фи зич ки мал-
тре ти ра ју, гу ше, тре ска ју и ба ца ју 
на кре вет 96-го ди шњу па ци јент-
ки њу чи је су сум њи ча ве ћер ке и 
ин ста ли ра ле уре ђај. Ста ри ца је у 
ме ђу вре ме ну умр ла, јед на пре-
ступ ни ца оти шла у за твор, дру га 
је у бек ству, али је сни мак до спео 
у ме ди је и иза звао шок.

Ма ка ко ко рист би ла очи глед-
на, упо тре ба елек трон ског над-
зо ра је спор на са ле гал ног, етич-
ког и прак тич ног ста но ви шта. 
Ку да уоп ште во ди та ква прак са, 
пи та ју бра ни те љи људ ских пра-
ва и сло бо да, а угро же на су пра-
ва и оног због чи је без бед но сти 
се ка ме ре и по ста вља ју.

Да је у ста њу да до но си од лу-
ку, да ли би та осо ба при ста ла 
да бу де сни ма на 24 ча са, из но си
у „Њу јорк тај мсу” ди ле му Ни на 
Кон, про фе сор ка пра ва са уни-
вер зи те та у Си ра ку зи.

Ко ли ко је то етич ки из ло жи-
ти не ко га осма тра њу у ње го-
вим нај ин тим ни јим тре ну ци ма? 
Осим то га, шта је са пра ви ма 
дру гог па ци јен та, ако је реч о 
дво кре вет ној со би? Ка ко за шти-
ти ти ње га од не пре кид ног над-
зо ра? А ње го ве по се ти о це? Те-
рен је кли зав, по ље зло у по тре ба 
пре ве ли ко. Д. Дра гић

НО ВА РЕ ШЕ ЊА И ДИ ЛЕ МЕ У ЗБРИ ЊА ВА ЊУ СТА РИ ЈИХ

Спор но над зи ра ње

При бе га ва њем 
скри ве ним 
ка ме ра ма 
и елек трон ским 
по ма га ли ма, 
отва ра се чи тав 
низ етич ких, 
пси хо ло шких 
и прак тич них 
пи та ња
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До шао је и тај ду го при-
жељ ки ва ни дан, до би ли 
сте до ку ме нат, при ре ђен 

вам је ис пра ћај...
По чео је ваш но ви жи вот.
Пр вих да на све из гле да као 

ве ли ко олак ша ње, као кад се 
ски не не ки ве ли ки те рет. Не ма 

ви ше ше фо ва, ро ко ва, стреп њи 
да се не ће све по сти ћи, фру-
стри ра ју ћих про бле ма.

Али то не тра је ду го.
„Кад сам се пен зи о ни са ла, 

фир ма у ко јој сам ра ди ла за по-
сли ла је но вог ше фа ра чу но вод-
ства. Би ла сам уве ре на да ће ме 
он по зва ти да му об ја сним не ке 
ства ри ко је са мо ја мо гу да знам 
јер сам на том ме сту про ве ла 18 
го ди на. Зар је, уоста лом, ве те-
ра на као што сам ја јед но став но 
за ме ни ти не ким но вај ли јом?”

У овој ис по ве сти јед не аме-
рич ке пен зи о нер ке ни је би ло 
оче ки ва ног ис хо да. Ни ко је ни је 
по звао, а фир ма је на ста ви ла да 
по слу је под јед на ко успе шно и 
са но вим ше фом фи нан си ја.

Још јед ном се, да кле, по твр-
ди ло ста ро пра ви ло – да не ма 
не за мен љи вих (јед на гру бља 

де фи ни ци ја ка же да су гро бља 
она ме ста ко ја су „пу на не за мен-
љи вих”).

Сва ли те ра ту ра о ва жном жи-
вот ном рас кр шћу – оном ка да 
пре ста не зва нич ни рад ни стаж и 
кад не ко на пи та ње „чи ме се ба-
ви те” поч не да од го ва ра са „у пен-

зи ји сам” – ука зу је на ре ал ност да 
нај ве ћа бри га но во пе че ног пен-
зи о не ра ни је да ли му је до вољ на 
пен зи ја и ка ко са ма ње при хо да 
да одр жи ста ри стил жи во та, већ 
су о ча ва ње са но вом си ту а ци јом 
и но вим иден ти те том.

Кад се не ко 40 го ди на, не што 
ма ње или ви ше, по и сто ве ћу-
је са оним што ра ди, он да ни је 
јед но став но, кад то га од јед ном 
ви ше не ма, од го во ри ти на пи та-
ње „а шта ви ра ди те”. При зна ти 
да ви ше ни сте то ли ко ва жни ко-
ли ко сте до ју че би ли, да има те 
сло бод ног вре ме на (ко ме сте се 
док сте ра ди ли уна пред ра до-
ва ли) на пре тек, али да не зна те 
шта ће те с њим.

Би ти до под не у пи џа ми, дру-
же ње са уну ци ма, око па ва ње 
ба ште или га је ње цве ћа на те ра-
си, чи та ње књи га за ко је не кад 

ни је би ло вре ме на, шет ње, из-
ла сци са дру гим пен зи о не ри ма
– све то је за ни мљи во не ко вре-
ме, а он да на ред до ла зи су о ча-
ва ње са по тре бом да се но вом
жи во ту да не ки пу ни ји сми сао.

У за пад ним дру штви ма јед на
од оп ци ја је по вра так по слу: не-

ки хо но рар ни или по лу стал ни
ан га жман у ко јем је до бро до-
шло ста ро зна ње и на го ми ла но
ис ку ство. Мно ги се од лу чу ју на
то, али бр зо от кри ју да их не ис-
пу ња ва као не кад: по што су осе-
ти ли сло бо ду, не под но се ви ше
ла ко да им дру ги од ре ђу је ка ко
ће и шта да ра де, јер је ал тер на-
ти ва већ у ру ка ма.

Има ти по сао, при па да ти не-
кој ор га ни за ци ји, не сум њи во је
нај лак ши на чин да се не ко осе-
ћа до бро, да има оно ва жно са-
мо са зна ње да је зна ча јан и по-
тре бан. Да се сва ког да на ура ди
не што ва жно, оба ви не ки за да-
так или ре ши не ки про блем.

То се, ме ђу тим, у пен зи о нер-
ском до бу, мо же по сти ћи и на
дру ге на чи не. Украт ко, жи во ту
се мо ра да ти но ви сми сао. Дру-
га чи је фор му ли са но, ре ше ње је

– по ста ти пен зи о нер са пу ним
рад ним вре ме ном. Ни је нео п-
ход но би ти зва нич но за по слен
да би се ра ди ло не што зна чај но
и ти ме обез бе ди ло са мо по што-
ва ње и ува жа ва ње дру гих.

Ако до дат ни при хо ди ни су
при ну да, он да то мо же да бу-

де во лон тер ски
ан га жман у не кој
ор га ни за ци ји, где
ће ком пе тен тан
до при нос ре а ли-
за ци ји ње них ци-
ље ва би ти не са мо
до бро до шао, не го
и ве о ма це њен.

По сто ји ли не-
што што сте же ле-
ли да оства ри те,
а за то, због по-
све ће но сти по слу,
до сад ни сте има ли
вре ме на? По вра-
так ста ром хо би ју
или за бо ра вље ној
стра сти је пра ви
на чин да се не ко
до бро осе ћа.

До бро до шао је
уства ри сва ки иза-
зов ко ји зах те ва

по све ће ност и кон цен тра ци ју,
јер одр жа ва мен тал ну и фи зич-
ку кон ди ци ју, по спе шу је здра-
вље и ду ха и те ла. У при ро ди је
чо ве ка да бу де не ком по тре бан
и да му пе так не бу де исти као
по не де љак, а не де ља као че-
твр так.

Пен зи о нер ка с по чет ка овог
тек ста се по сле 30-го ди шње па-
у зе вра ти ла не ис пу ње ној же љи
– да бу де џез пи ја ни ста. Од ча со-
ва кла ви ра од у ста ла је још пре
три де це ни је, а пен зи о нер ски
ста тус јој је омо гу ћио да им се
вра ти. Све сна је да ће про ћи го-
ди не пре не го што се од ва жи да
оно што је на у чи ла по ка же пред
дру ги ма, али је те ши то што ће
ипак сти ћи до тле да, кад је не ко
опет упи та „а чи ме се ви ба ви те”,
сед не за кла вир и то кон крет но
по ка же. М. Бе кин

ИС КУ ШЕ ЊА НА ВА ЖНОЈ РАС КР СНИ ЦИ

Пен зи о нер са пу ним 
рад ним вре ме ном

Нај ве ћа 
бри га 

кад 
пре ста не 
зва нич ни 

рад ни век 
ни је из нос 

пен зи је, 
не го 

су о ча ва ње 
са но вом 

жи вот ном 
си ту а ци јом
 – и но вим 

иден ти те том
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УРу ми је не дав но одр жан 50. Фе сти-
вал му зич ких дру шта ва Вој во ди не
(ФМДВ), ко ји су 1964. го ди не осно ва-

ли Са вез му зич ких дру шта ва Вој во ди не и
Кул тур но-про свет на за јед ни ца рум ске оп-
шти не. Све до 1989. го ди не фе сти вал је тра-
јао по че ти ри да на и на ње му су на сту па ли
там бу ра ши, фол клор ни ан сам бли, хо ро ви и
ор ке стри се ри о зне му зи ке. На кон то га све-
ден је на две фе сти вал ске ве че ри.

– Ово је је дан од рет ких фе сти ва ла ко ји
тра је то ли ко ду го, а да ни је ме њао ме сто
одр жа ва ња. То ком вре ме на су се из дво ји-
ли там бу ра шки ор ке стри ко ји са да, та ко ђе
у Ру ми, има ју свој Фе сти вал там бу ра шких
ор ке ста ра Ср би је – ка же Са во Му чи ба бић,
се кре тар Са ве за ама те ра Вој во ди не.

На 50. фе сти ва лу на сту пи ло је два на ест
хо ро ва и ор ке ста ра се ри о зне му зи ке. То-
ком две фе сти вал ске ве че ри пу бли ци су се

пред ста ви ли хо ро ви и ор ке стри из Но вог
Са да, Ста ре Па зо ве, Зре ња ни на, Апа ти на,
Пе тро ва ра ди на, Те ме ри на, Ђур ђе ва, Сом бо-
ра и Ру ме, а гост фе сти ва ла био је хор „Mu si-
ca vi va Prim sko vo” из сло ве нач ког Кра ња.

Нај бо љи при јем код пу бли ке има ли су
европ ски и свет ски пр ва ци Ор ке стар хар-
мо ни ка АКУД „Со ња Ма рин ко вић” из Но вог
Са да. Од свих уче сни ка, са мо овај ор ке-
стар до био је од струч ног жи ри ја мак си-
ма лан број бо до ва и Злат ну пла ке ту ФМДВ.
Злат ну пла ке ту и ма њи број бо до ва до би ла
су још че ти ри хо ра – „Ро за нов” из Ђур ђе ва,
Ме шо ви ти и Де во јач ки хор „Пре по доб ни
Ра фа и ло Ба нат ски” из Зре ња ни на и Ме шо-
ви ти хор АКУД „Со ња Ма рин ко вић” из Но-
вог Са да.

Струч ни жи ри, ко ји су чи ни ли Бо ја на Ма-
тор кић Ива но вић, ре дов ни про фе сор на
Му зич кој ака де ми ји у Бе о гра ду, Та ма ра Па-
ти је вић, про фе сор у Му зич кој шко ли „Иси-
дор Ба јић” у Но вом Са ду, и Бо рис Чер но гу-
бов, ди ри гент и се лек тор ФМДВ, до де лио је
уче сни ци ма још две сре бр не пла ке те, три
брон за не и јед ну по хва лу.

Ор га ни за то ри фе сти ва ла би ли су Кул тур-
ни цен тар Ру ма, За вод за кул ту ру Вој во ди-
не и Са вез ама те ра Вој во ди не, а ге не рал ни
по кро ви те љи По кра јин ски се кре та ри јат за
кул ту ру и јав но ин фор ми са ње и оп шти на
Ру ма. Д. Р.

ПЕ ДЕ СЕ ТИ ФЕ СТИ ВАЛ МУ ЗИЧ КИХ ДРУ ШТА ВА ВОЈ ВО ДИ НЕ У РУ МИ

Нај бо љи европ ски
и свет ски пр ва ци

АКУД „Со ња Ма рин ко вић”

У су ор га ни за ци ји Са ве за ин-
ва ли да ра да Вој во ди не и Оп-
штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да
ра да Ку ла, у Ли ков ној га ле ри ји
кул ског Кул тур ног цен тра не-
дав но је одр жа на тра ди ци о нал-
на из ло жба сли ка са ли ков них
ко ло ни ја ин ва ли да ра да Бач ке,
Ба на та и Сре ма, као и са пе те
ли ков не ко ло ни је ООИР Ку ла.

Об рад Во ји но вић, пред сед-
ник ООИР Ку ла, по здра вио је
сли ка ре, го сте и при ја те ље и за-
хва лио упра ви Кул тур ног цен-
тра што тра ди ци о нал но усту па
про стор Га ле ри је за ова кве из-
ло жбе.

Из ло жби су при су ство ва ли 
и Ста на Сви ла ров, пред сед ник 
СИР Вој во ди не, и Стан ко Ним-

че вић, пот пред сед ник Савеза 
инвалида рада Ср би је.

Ду брав ка Не до вић, са рад ник 

Са ве за и мо де ра тор из ло жбе,
на ве ла је да по став ка са др жи 50
сли ка од 45 ауто ра.

– Ауто ри су ко ри сти ли тех ни-
ке уља, акри ла и па сте ла, а нај-
че шће те ме су пеј заж и мр тва
при ро да – ре кла је Не до вић и
до да ла да су, уз мо ти ве при ро де
и фи гу ра ци је, сли ка ри ко ри сти-
ли и ап стракт ну фор му.

Ова тра ди ци о нал на из ло жба
ко ја је део про јект них ак тив но-
сти СИР Вој во ди не пред ста вља
и ва жан до при нос кул тур но-
умет нич ким де ша ва њи ма гра да
Ку ле.

Д. Ко раћ

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ У КУ ЛИ

На ста вак ле пе тра ди ци је
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Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Зе мун тра ди ци о нал но је
обе ле жи ло свој дан и за вет ну кр сну сла ву, Све тог ар хан ге-
ла Ми ха и ла. Об ре ду ре за ња слав ског ко ла ча при су ство вао
је ве ли ки број го сти ју ко ји су уз слав ску тр пе зу и при го дан
про грам на ста ви ли дру же ње у ре сто ра ну Ста ра ка пе та ни ја.
Пред сед ник зе мун ске пен зи о нер ске ор га ни за ци је, Шпи ро
Без бра ди ца, по же лео је до бро до шли цу број ним зва ни ца ма
ко је су, по ред бе о град ских оп шти на, до шле и из ра зних кра-
је ва Ср би је. Све ча но сти су при су ство ва ли чла но ви и пред-
став ни ци пен зи о нер ских ор га ни за ци ја, као и пред у зе ћа с
ко ји ма Удру же ње са ра ђу је.

Ина че, ова оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра на ста ла
је пре ви ше од пе де сет го ди на, а у ње ном про сто ру сва ко-
днев но се ор га ни зу ју број не ак тив но сти, ху ма ни тар не ак-
ци је и дру же ња ко ја обо га ћу ју и олак ша ва ју жи вот ста ри јих
жи те ља Зе му на.

Ј. Оцић

ЗЕ МУН СКИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПРО СЛА ВИ ЛИ СЛА ВУ

Ве ли ки број го сти ју из це ле Ср би је

Кон гре сни цен тар „Пи ра-
ми да” у Бе чу уго стио је 
уче сни ке Дру гог ме ђу на-

род ног фе сти ва ла фол кло ра 
„Злат на пи ра ми да”, ко ји је кра-
јем но вем бра оку пио 25 кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва и ан-
сам ба ла из Аустри је, Не мач ке, 
Швед ске, Ру му ни је, Бу гар ске, 
Ита ли је, Фран цу ске, Цр не Го ре 
и Ср би је. Ви ше од се дам сто-
ти на рас пе ва них и раз и гра них 
уче сни ка из не ко ли ко европ-
ских зе ма ља по ка за ло је сво је 
уме ће али и ле по ту и рас кош 
на род них но шњи кра је ва из 
ко јих су сти гли на пре сти жну 
смо тру у ор га ни за ци ји Удру же-
ња „Ет но тра ди ци ја” из Бе ча. На 
све ча ној це ре мо ни ји отва ра ња 
фе сти ва ла у хо те лу „Пи ра ми да” 
го во рио је Го ран Бра дић, за ме-
ник ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср-
би је у Аустри ји.

Фе сти вал су отво ри ли нај-
мла ђи чла но ви ан сам бла КУД 
„Сте ван Мо кра њац” из Бе ча, по-
бед ни ци Деч је фол кло ри ја де у 
Аустри ји, а за тим су се у ви ше-
ча сов ном про гра му пред ста ви-
ли и дру ги уче сни ци из ра зних 
кра је ва Евро пе. Ме ђу њи ма су 
би ли и чла но ви три ама тер ска 
кул тур но-умет нич ка дру штва 
из оп шти не Не го тин: КУД „Кар-

бу ло во” из Кар бу ло ва, град ски 
КУД „Сте ван Мо кра њац” из Не-
го ти на и Деч ја фол клор на гру па 

из Уро ви це, са сво јим ко ре о гра-
фи ма и умет нич ким ру ко во ди о-
ци ма.

Ор га ни за то ри ис ти чу да је
реч о јед ном од нај ве ћих фол-
клор них фе сти ва ла одр жа них
ове го ди не у Евро пи. Удру же ње
„Ет но тра ди ци ја” осно ва но је
пре две го ди не у Бе чу и во де га
ду го го ди шњи фол клор ни ак ти-
ви сти и осни ва чи јед ног од нај у-
спе шни јих дру шта ва у Аустри ји
„Сте ван Мо кра њац”.

Пре ма ре чи ма Јо ви це Ста но-
је ви ћа, пред сед ни ка Удру же ња,
фе сти вал у Бе чу ће се убу ду ће
ор га ни зо ва ти два пу та го ди-
шње, а иде ја је да се пре се ли и
у дру ге европ ске зе мље.

Ј. Ста но је вић

ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ ФОЛ КЛО РА У БЕ ЧУ

Чу ва ри ет но тра ди ци је
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пензионерски кутак

КУР ШУ МЛИ ЈА

По моћ за пра зни ке
Ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Кур шу мли ји, соп стве ним сред-

стви ма и уз по моћ ло кал не са мо у пра ве, об ра до ва ће сво је
чла но ве са нај ни жим при ма њи ма за пред сто је ће пра зни ке и
кр сне сла ве.

На и ме, обез бе ђе но је 450.000 ди на ра за па ке те и по твр де у
ви си ни од по хи ља ду ди на ра за на бав ку пре храм бе них про из-
во да и хе миј ских сред ста ва.

Овај вид по мо ћи до би ће 450 пен зи о не ра на се о ском и град-
ском под руч ју. Нај у гро же ни ји у се ли ма то плич ке оп шти не
до би ће па ке те са хра ном, док ће они ма из гра да би ти уру че-
не по твр де за ку по ви ну ро бе у јед ној од про дав ни ца ко је су
пред ви ђе не за ову вр сту ку по ви не. Ж. Д.

Ста ри у
Кра љев ском дво ру

Ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” у прат њи осо бља
и са рад ни ка по се ти ли су не дав но двор ски ком плекс у Бе о гра-
ду, Кра љев ски двор и Бе ли двор. По се ти о ци су би ли вр ло за до-
вољ ни из ле том и, ка ко ка жу, им пре си о ни ра ни зда њем, вред-
ним на ме шта јем и рет ким умет нич ким де ли ма. Д. Р.

РУ МА

Све ча на сед ни ца
Удру же ња

Чла но ви Оп штин ског удру-
же ња пен зи о не ра оку пи ли су 
се кра јем ок то бра да обе ле-
же дан ка да су 1986. до би ли 
на ко ри шће ње згра ду, ко ју 
Ру мља ни зо ву „Пен зи о нер”. 
На све ча ној сед ни ци би ло је 
ре чи о ра ду Удру же ња и по-
мо ћи ко ју пру жа чла но ви ма.

Осно ва но је 1946. као Удру-
же ње пен зи о не ра и пен зи-
о нер ки, јер се та да, ка ко је 
ре че но, во ди ло ра чу на о рав-
но прав но сти по ло ва.

– Чла но ве снаб де ва мо огре вом, ор га ни зу је мо од ла зак у ба-
ње и на екс кур зи је, а сва ке су бо те и игран ке, ко је су до бро
по се ће не. Све ча ну са лу од 500 ква драт них ме та ра из да је мо,
што нам до но си до дат ни при ход – ис та као је на сед ни ци Пе-
тар Ба бић, пред сед ник Удру же ња.

Ипак, ка ко ка жу рум ски пен зи о не ри, без по мо ћи ло кал не
са мо у пра ве не би мо гли да ра де, по што им је са мо за гре ја ње
го ди шње по треб но 900.000 ди на ра.

Од 10.500 пен зи о не ра у рум ској оп шти ни, са мо њих 800 су
чла но ви Удру же ња. Мно ги од њих сва ко днев но се оку пља ју у
„Пен зи о не ру”, где игра ју шах, кар те или до ми не, а ту мо гу и да
по пи ју чај и ка фу.

Све ча на сед ни ца Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра за вр-
ше на је за јед нич ким руч ком и дру же њем чла но ва из свих де-
ло ва рум ске оп шти не. Д. Р.

Пе тар Ба бић

СВР ЉИГ

Зо ри ца до би ла
свој дом

За хва љу ју ћи ху ма ним љу ди ма и по мо ћи оп шти не Свр љиг, Зо-
ри ца Вуч ко вић (24), обо ле ла осо ба, ко ри сник со ци јал не по мо ћи,
и њен отац кра јем ок то бра до би ли су кљу че ве но ве по ро дич-
не ку ће, по вр ши не 60 ква драт них ме та ра. Из град ња стам бе ног
објек та у се лу Дра ји нац код Свр љи га, где Вуч ко ви ћи жи ве, ко-
шта ла је 540.000 ди на ра. У ак ци ји по мо ћи Зо ри ци при ку пље но је

120.000 ди на ра, а 420.000 ди на ра обез бе ди ла је ло кал на са мо у-
пра ва. Зо ри ца ка же да је пре за до вољ на јер јој но ви дом на се о-
ском по ро дич ном има њу да је нор мал не усло ве за жи вот.

Ње не по тре бе у жи вот ној при чи кроз бо лест и не ма шти ну
увек су би ле скром не. Са да има и ку ћи цу, окућ ни цу, свој но ви
дом, на дај мо се и срећ ну бу дућ ност.

Уру чу ју ћи кљу че ве Зо ри ци, Ми ли ја Ми ле тић, пред сед ник
оп шти не Свр љиг, ка зао је да ова оп шти на, иако си ро ма шна
сре ди на, има слу ха да по мог не они ма ко ји ма је кров над гла-
вом нај по треб ни ји.

− У са рад њи са оп штин ским Цен тром за со ци јал ни рад до
са да је ку пље но или из гра ђе но де се так ку ћа, у ко ји ма су по-
ро ди це на шле сво је уто чи ште. Тру ди ће мо се да и да ље по ма-
же мо – ре као је Ми ле тић. С. Ђ.

Зорица, друга десно, са пријатељима   
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БЕ ЛЕ ВО ДЕ – ЖЕ ЛЕ ЗНИК

Сме де ре во,
гра де од ста ри на

Удру же ње пен зи о не ра Бе ле во де и Удру же ње ин ва ли да ра да
Же ле зник из Бе о гра да има ју до го вор да на из ме нич но ор га ни зу-
ју из ле те и удру же ња. За од ла зак на Сме де рев ску је сен ор га ни-
за ци ја је при па ла Же ле зни ку и би ла је на за вид ној ви си ни.

По се та Сме де ре ву пру жи ла је мо гућ ност да се пу но то га ви ди
и на у чи о гра ду, ње го вој исто ри ји и око ли ни. Пр во по ми ња ње
Сме де ре ва под тим име ном да ти ра још од 1019. го ди не, а свој

пун зна чај оно до би ја по чет ком 15. ве ка, у вре ме ди на сти је Ђур ђа
Бран ко ви ћа, ка да по ста је цен тар сред њо ве ков не Ср би је. Из тог
пе ри о да је и чу ве на твр ђа ва ко ја и да нас одо ле ва зу бу вре ме на.

Сме де ре во је сме ште но у плод ној рав ни ци са бо га том око ли-
ном, на Ду на ву, и има ве ли ке шан се да се раз ви је у ту ри стич ки
цен тар. Ова кви из ле ти и дру же ња мно ги ма по ка жу бо гат ства и
зна ме ни то сти ко ја се на ла зе у не по сред ној бли зи ни. М. Р.

ПА РА ЋИН

Из ло жба
ста рих ђа ко ни ја

По во дом свет ског да на ста рих и ме се ца со ли дар но сти са ста-
ри ма у Днев ном цен тру – Клу бу за ста ра и оста ре ла ли ца у Па-
ра ћи ну одр жа на је за вр шна све ча ност на ко јој су чла ни це клу ба
при пре ми ле и из ло жи ле ста ра је ла, пре све га по сла сти це (штру-
дле, колaче, пи те, ги ба ни це...) и за ба ву за све чла но ве клу ба.

То ком про шлог ме се ца чла но ви па ра ћин ског клу ба об-
и шли су и три ге рон то ло шка цен тра у ко ји ма бо ра ве ста ре
осо бе из овог гра да (у Ја го ди ни, Де спо тов цу и Пан че ву), да-
ри ва ли их при год ним по кло ни ма и за ко ри сни ке тих уста но-
ва при ре ди ли кул тур но-за бав ни про грам. П. Б. И.

ПЕ ЋИН ЦИ

Ис по ру ка хра не и огре ва
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра у Пе ћин ци ма ис по ру-

чи ло је не дав но чла но ви ма пет на ест ме сних удру же ња 400 
па ке та су хо ме сна тих про из во да и ли сна тог те ста. Нај ви ше 
па ке та по ру чи ли су и до би ли пен зи о не ри у Ку пи но ву, Ога ру, 
Пе ћин ци ма и Су бо ти шту.

Пре ма ре чи ма Сло бо да на Плав ши ћа, пред сед ни ка Оп-
штин ског удру же ња пен зи о не ра у Пе ћин ци ма, па ке те хра не 
на ба вља ју шест пу та го ди шње, а чла но ви их пла ћа ју у три ме-
сеч не ра те.

У то ку је и ис по ру ка огрев ног др ве та, ко је се пла ћа на се-
дам ра та. Д. Р.

СМЕ ДЕ РЕ ВО

Го сти из Ло зни це
Сме де рев ски пен зи о не ри из ме сне за јед ни це До њи град

по след њег да на ово го ди шње „Сме де рев ске је се ни“ уго сти ли
су ко ле ге из Ло зни це. 

До ма ћи ни су им по ка за ли зна ме ни то сти и ле по те свог гра да,
а он да је усле ди ло дру же ње ко је је тра ја ло до ве чер њих са ти.

Пен зи о не ри До њег гра да су по чет ком „Сме де рев ске је се ни“
ор га ни зо ва ли и тра ди ци о нал ни су срет пен зи о не ра из ви ше гра-
до ва и ме ста Ср би је, што вр ло успе шно чи не сва ке го ди не, ма да,
ис ти чу, у све те жим усло ви ма. Ипак, ка ко ка же Ран ко Ви ше кру-
нић, пред сед ник ор га ни за ци је До њи град, иако пен зи о не ри је су
вре ме шна ка те го ри ја, још има ју по зи тив не енер ги је, ко ри сних
иде ја и до брих на ме ра, што не тре ба пот це њи ва ти. Р. В.
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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

Баш кад сам охо ло по че ла да ве ру јем да сам ја ма-
ње-ви ше је ди на у свом окру же њу ко ја уме да во ди ра-
чу на о сво јим ства ри ма у град ском пре во зу по што ми, 
ето, иако сам у нај бо љим го ди на ма (јер бо ље од ових 
не ћу има ти), ни кад ни шта ни су укра ли, за раз ли ку од 
мо јих при ја те ља ко је су и по не ко ли ко пу та џе па ри ли, 
кад, охо лост ми се осве ти. Тач ни је, укра до ше ми нов-
ча ник из та шне у по ла да на а да ја то ни сам ни при-
ме ти ла. Тек по сле, кад сам „пре мо та ла филм“, схва ти ла 
сам кад и ка ко се то де си ло. На рав но да сам у сво јој са-
мо у ве ре но сти да се та кве ства ри де ша ва ју они ма ко ји 
не па зе, а ме ђу ко је ни ка ко не спа дам, све што имам 
од до ку ме на та но си ла у нов ча ни ку: кар ти це, лич ну 
кра ту, во зач ку до зво лу, здрав стве ну књи жи цу, зна чи 
сву еви ден ци ју о то ме да по сто јим и да сам гра ђа нин 
ове зе мље, и опет, на рав но, ско ро за не мар љи во ма-
ло па ра, је два 500-600 ди на ра. По што сам ско ро две 
не де ље жи ве ла у ла жној на ди да ће ми не ко вра ти ти 
до ку мен та, схва ти ла сам да од тог по сла ни шта не ма 
и кре ну ла у ак ци ју под рад ним на зи вом „на ба ви но ва 
до ку мен та“. То је тек за при чу.

Одем у бан ку и ка жем да ми је укра ден нов ча ник 
и сва до ку мен та па мо рам да бло ки рам кар ти цу од 
пла те, они ка жу у ре ду, бло ки ра на. Пи там ка ко да 
на ру чим но ву а они ка жу мо же, не ма про бле ма, дај-
те лич ну кар ту ?! Па зар ни сам упра во ре кла да ми је 

све укра де но. Е, он да не мо же, док не до не сем не ку
ис пра ву. За ча ра ни круг.

У фир ми пи там ка ко да из ва дим но ву здрав стве ну
књи жи цу. Да ју ми ра чун на ко ји тре ба да упла тим
сло ви ма и број ком 16 (ше сна ест) ди на ра. Одем у по-
шту и же на на шал те ру ми са оп шти да је про ви зи ја
за ту упла ту 45 ди на ра, ско ро три пу та ве ћа од са ме
упла те. Не мо гу да ве ру јем, али та ко је.

Зо вем бан ку да про ве рим да ли је сти гла мо ја кар ти ца,
пла та ће за ко ји дан, и по но вим да ми је укра де но све па
че кам но ву кар ти цу, а она ме пи та за број те ку ћег ра чу-
на ?! Спо ра зу ме смо се не ка ко за што га не знам, али ми
на рав но тре ба лич на кар та да је до би јем. А она се че ка
де сет да на и ко шта око три хи ља де да је из ва ди те (огла-
ша ва ње ста ре не ва же ћом је ту глав на став ка), па че кам
пла ту да то упла тим. Вр зи но ко ло.

Све у све му, пи шем ово да бих нај леп ше за мо ли ла
оне ко ји се ба ве са мо стал ном де лат но шћу џе па ре-
ња по пре во зу: не кра ди те нам ви ше нов ча ни ке. У 
њи ма углав ном но си мо до ку мен та. Па ра не ма, а и
то што има мо ви ше не но си мо, сви ко је сам пи та-
ла ка жу нај ви ше до хи ља ду ди на ра но се са со бом.
Зна чи ни ва ма не ка ко рист, а на ма са мо ште те док
по но во до ђе мо до сво јих ис пра ва.

Р. Мар ко вић, Ба но во бр до
Бе о град

У нов ча ни ци ма са мо до ку мен та

Ма да све тлост да на још ни је угле дао зва-
нич ни пред лог но вог За ко на о ра ду, већ са-
да је ја сно да с но вим рад нич ким пра ви ли-
ма мно ги не ће би ти за до вољ ни. Др жав ни
се кре тар у Ми ни стар ству ра да, за по шља-

ва ња и со ци јал не по ли ти ке и шеф Рад не
гру пе за из ра ду пред ло га За ко на о ра ду
Зо ран Мар ти но вић у ин тер вјуу „Днев ни-
ку”об ја шња ва да по сто је раз ми мо и ла же-
ња ме ђу со ци јал ним парт не ри ма о пред-
ло гу „рад нич ког уста ва”, али и из ра жа ва
уве ре ње да је до го вор бли зу и да ће пред-
лог уско ро би ти пред ста вљен јав но сти.

– Про гра мом ра да Вла де Ср би је од ре-
ђе но је да се овај за кон до не се до кра ја го-
ди не. Ме ђу тим, мо ра мо во ди ти ра чу на
да се до кра ја обез бе ди што ве ћи сте пен
са гла сно сти свих ак те ра у овом про це-
су и на ђу одр жи ва ре ше ња ко ја у нај ве ћој 
ме ри за до во ља ва ју све стра не. То би сва-
ка ко овај рок про ду жи ло, али не знат но,
нај да ље за ја ну ар сле де ће го ди не – на-

ја вљу је Мар ти но вић. – Нај ве ћа ми мо и-
ла же ња ме ђу со ци јал ним парт не ри ма
су код на чи на уре ђи ва ња флек си бил них 
об ли ка ра да. Кон крет но, рад аген ци ја
за при вре ме но за по шља ва ње је нај те же
пи та ње, с об зи ром на то да је у пи та њу 
пот пу на но ви на и не по зна ни ца. До ста је,
та ко ђе, раз ли ка и ка да је реч о по гле ду на
од ред бе о син ди кал ним пра ви ма, на чи ну 
утвр ђи ва ња ре пре зен та тив но сти син-
ди кал них и по сло да вач ких ор га ни за ци ја,
про ши ре ном деј ству ко лек тив них уго-
во ра, на чи ну утвр ђи ва ња за ра да, као и
усло ви ма от пу шта ња у слу ча ју по вре де
рад не дис пли не.

(Из ин тер вјуа днев ном ли сту „Днев-
ник”, 18. но вем бар 2013) Ј. О.

За по шља ва ње и за шти та рад ни ка
Си стем за по шља ва ња по чео се раз ви ја ти

у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Пр ви за кон у обла-
сти за шти те рад ни ка до нет је 1921. го ди не.
Њи ме је осно ва на Сре ди шна бер за ра да у
Бе о гра ду и низ ме сних бер зи ра да.

Пре ма За ко ну о за шти ти рад ни ка из 1922. 
го ди не, у ин ду стриј ским и ру дар ским пред у-
зе ћи ма рад но вре ме на јам них рад ни ка ни је 
мо гло тра ја ти ду же од осам ча со ва днев но, 
од но сно 48 са ти не дељ но. За вре ме тра ја ња 

са мо га ра да рад ни ку се мо ра ло да ти нај ма ње
сат вре ме на од мо ра. Не де љом је био за бра њен
сва ки рад у свим ин ду стриј ским, са о бра ћај ним,
тр го вач ким, ру дар ским и слич ним пред у зе ћи-
ма на те ри то ри ји Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и
Сло ве на ца у ко ји ма је за по сле но по моћ но осо-
бље, без об зи ра на то ко ме при па да ју, при ват-
ним ли ци ма или јав ним те ли ма, да ли се оба-
вља ју стал но или при вре ме но, да ли по сто је у
ви ду глав них или спо ред них пред у зе ћа.

Пре ва зи ђе не нор ме мо ра ју се ме ња ти
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Ван брач на за јед ни ца 
и по ро дич на пен зи ја

?Ја вор ка Сто ја но вић, Рго ти на: Мој су пруг, са ко јим сам би-
ла у ван брач ној за јед ни ци, пре ми нуо је у ок то бру 2013.
го ди не. Има мо ћер ку ко јој је 42 го ди не. Ја са да имам 62

го ди не и по след њих го ди на сам жи ве ла од су пру го ве пен зи је.
Да ли имам пра во на по ро дич ну пен зи ју ван брач ног му жа и
ако имам, ко ја до ку мен та тре ба да при ло жим уз зах тев?

Од го вор: Ван брач на за јед-
ни ца ни ка да ни је би ла основ 
за при зна ва ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју у си сте му пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
Ре пу бли ке Ср би је. Чи ње ни ца 
да је ван брач на за јед ни ца ду го 
тра ја ла, као и да су у њој ро ђе на 
за јед нич ка де ца, ни је од ути ца-
ја на при зна ва ње пра ва. Је ди но 
је брач на за јед ни ца увек би ла 
за кон ски основ за при зна ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
брач них дру го ва, ко ји су уз ис-

пу ње ње и оста лих за кон ских
усло ва мо гли да оства ре сво је
пра во. На су прот ово ме, де ца
ро ђе на у ван брач ној за јед ни ци
пот пу но су из јед на че на у сво-
јим пра ви ма са де цом ро ђе ном
у бра ку, али Ва ша ћер ка по го-
ди на ма жи во та пре ла зи ста-
ро сну гра ни цу за при зна ва ње
пра ва на по ро дич ну пен зи ју, с
об зи ром на то да има ви ше од
26 го ди на жи во та, до ка да се де-
ци при зна је пра во, под усло вом
да се шко лу ју.

?Н. Н.: Ре ше ње о до де љи ва њу ста ро сне пен зи је до био сам
7. 11. 2013. го ди не. До са да ни сам до био фор му ла ре за до-
ста вља ње мог те ку ћег ра чу на и дру ге по дат ке нео п ход не

за ис пла ћи ва ње пен зи је. Ин те ре су је ме ка да ћу до би ти фор-
му ла ре да бих мо гао бла го вре ме но да до ста вим по дат ке за ис-
пла ћи ва ње пен зи је.

?Сла ђа на М., Бе о град: Уви дом у при ја ву о пре стан ку/за-
сни ва њу рад ног од но са уста но ви ла сам да ме је при ват но
пред у зе ће у ко ме и да ље ра дим, 21. 4. 2003. го ди не при-

ја ви ло као ли це са сред њом струч ном спре мом иако сам у мо-
мен ту при ја вљи ва ња има ла за вр шен фи ло зоф ски фа кул тет.
Да ли смо ПИО Фонд и ја ти ме оште ће ни кад је реч о об ра чу на-

Те ле сно оште ће ње 
и бе не фи ци ра ни стаж

?Стан ко Џо нић, Вра ње: Ро ђен сам 1954. го ди не и за по слен 
сам као ин ва лид но де те 1979. го ди не. Пре ма при ло же ној 
до ку мен та ци ји, ин те ре су је ме да ли ис пу ња вам усло ве 

за бе не фи ци ра ни рад ни стаж? Ја ми слим да ис пу ња вам и да 
имам ви ше од 40 го ди на ста жа.

Ис пла та пен зи је на те ку ћи ра чун

Струч на спре ма 
и ви си на до при но са

ва њу и упла ти до при но са, да ли имам(о) пра во на ре тро ак тив-
но утвр ђи ва ње чи ње ни ца и на кнад ну упла ту де ла нов ца за ко-
ји сам оште ће на, и да ли је по кре та ње суд ског по ступ ка про тив
фир ме је ди на мо гућ ност ко ју имам на рас по ла га њу?

Од го вор: Пре ма до ку мен-
та ци ји ко ју сте нам по сла ли, 
мо же се кон ста то ва ти да је те-
ле сно оште ће ње по зах те ву из 
2007. го ди не це ње но од исте 
го ди не из раз ло га што је уз зах-
тев по ну ђе на са мо ме ди цин ска 
до ку мен та ци ја из 2007. го ди-
не. Да би се це ни ло по сто ја ње 
те ле сног оште ће ња пре Ва шег 
сту па ња у рад ни од нос, по-
треб но је да се под не се зах тев 
са ме ди цин ском до ку мен та-
ци јом из тог пе ри о да. У слу ча-
ју про це не да је исто те ле сно 
оште ће ње по сто ја ло и та да у 

ви си ни нај ма ње 70% мо гло би
да Вам се бе не фи ци ра прак-
тич но све вре ме про ве де но на
ра ду, а не са мо од 2007. го ди-
не. Та ко ђе би тре ба ло тра жи ти
да Вам се вре ме про ве де но на
про фе си о нал ној ре ха би ли та-
ци ји утвр ди у стаж оси гу ра ња,
ако то до са да ни је по твр ђе но.
У том слу ча ју Ви би сте сва ка-
ко мо гли да ра чу на те на 40 го-
ди на, па и ви ше рад ног ста жа,
од но сно ста жа оси гу ра ња, и на
тај на чин би сте са сво јим го ди-
на ма жи во та ис пу ни ли усло ве
за ста ро сну пен зи ју.

Од го вор: Да би Вам се пен зи-
ја ис пла ћи ва ла на те ку ћи ра чун
по треб но је да са ре ше њем о
пен зи ји ко је сте до би ли оде те
у Ва шу бан ку да би сте је оба ве-
сти ли да ће те убу ду ће при ма-
ти пен зи ју пре ко свог те ку ћег
ра чу на. Од бан ке ће те до би ти
овла шће ње о при је му пен зи је
пре ко те ку ћег ра чу на, ко је ће те
до ста ви ти сво јој фи ли ја ли ПИО,
тач ни је ис плат ној слу жби фи ли-
ја ле, ко ја ће Вам пен зи ју убу ду-
ће ис пла ћи ва ти на Ваш те ку ћи

ра чун. До та да, пен зи ја ће се ис-
пла ћи ва ти на Ва шу кућ ну адре-
су, а то је адре са из лич не кар те.
Да би се пен зи ја од мах ис пла ти-
ла на те ку ћи ра чун, по треб но је
да од мах по до би ја њу ре ше ња о
пен зи ји оба ви те прет ход не рад-
ње. Ако има те те ку ћи ра чун код
По штан ске ште ди о ни це, не мо-
ра те оба ве шта ва ти Фонд ПИО,
пен зи ја ће Вам ауто мат ски би ти
ис пла ће на на те ку ћи ра чун, ако
сте Ште ди о ни ци од не ли ре ше-
ње о пен зи ји.

Од го вор: У при ја ву на оси гу-
ра ње уно си се струч на спре ма
рад ног ме ста на ко је сте при-
мље ни у рад ни од нос, не за ви-
сно од то га да ли има те ви ши
сте пен струч но сти. Ово мо же
би ти раз лог не сла га ња у Ва шој
ствар ној струч ној спре ми и оној
ко ја сто ји у при ја ви на оси гу ра-
ње. Ако Ви ипак ра ди те на рад-
ном ме сту за ко је се тра жи ви-
со ка струч на спре ма, а у при ја-
ви сто ји сред ња, то тре ба да се
ис пра ви као по да так и у при ја-
ви на оси гу ра ње, али то сва ка ко
тре ба да сто ји и у Ва шем уго во-
ру о ра ду, те не би тре ба ло ни-
шта да бу де спор но да бисте то

мо ра ли да ис пра вља те суд ским
пу тем, већ би се са мо утвр ди ло
фак тич ко ста ње од стра не Ва ше
фир ме. Што се ти че до при но са,
они су до 1. 9. 2004. го ди не мо-
ра ли би ти упла ће ни на ре ал ну
за ра ду, а нај ма ње на осно ви цу
пре ма струч ној спре ми, а по сле
то га до при нос се упла ћи вао на
ре ал ну за ра ду, ко ја ни је мо гла
би ти ни жа од нај ни же за ра де у
Ре пу бли ци Ср би ји. Пре ма то ме,
ако сте са чу ва ли по дат ке о сво-
јим за ра да ма, мо же те про ве-
ри ти да ли је до при нос пла ћен
ис прав но по За ко ну о до при-
но си ма за оба ве зно со ци јал но
оси гу ра ње.
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Образ
Не про пу штај те епи зо де жи во та. Не ма ре при зе!
Не мо же ни шта без ми та. Ми то, бе кри јо!
Кад сам до че као сво јих пет ми ну та, сат је стао.
Сви ће нас за бо ра ви ти, са мо смрт не ће.
Ве ли ко ду шни нам увек оста ве са мо ду шу.
Нај лак ше пу ца по ша ву, за кр пље ни на ро де!
Опе кла ме ва ша хлад но ћа.
Љу бав пи ше пе сме а жи вот афо ри зме.
Од ме де них ре чи не ће мед по те ћи.
Бу ни ли се рад ни ци да су ве за ни за ма ши не. Сад су сло-

бод ни – на ули ци.
Док ја те рам мак на ко нац, дру ги на пу ни ли ло нац.
И у мо јој гла ви по сто ји ред, са мо ни је до бар – рас по-

ред.
Сте во Бзди лик

До ско ци
Све има свој крај, са мо ми стал но игра мо про ду жет ке.
За шти тио сам се од гла ди, ко руп ци је, кри ми на ла... 

На пу стио сам Ср би ју.
Спон зо ру ше су угро же не. Све је ма ње до бро сто је ћих 

спон зо ра.
Ни ко ме не го во рим да гла ду јем. Чу вам углед ку-

ће.
Ка мен је за све крив. Он је иза звао Си зи фа.
Ре зул та ти ис тра ге су до ка за ли да Ср би ја бо лу је од 

при ми ти ви зма.
Ка жи те ко ју те ле ви зи ју гле да те и од мах ћу по го ди ти 

ваш ко е фи ци јент ин те ли ген ци је.
Збо гом па ме ти, одох у ри ја ли ти!
На пу сти ла нас је сре ћа, јер ов де ви ше не ма хра брих.

Ра де Ђер го вић

Мат у два по те за

Ша хов ски про блем

Ре ше ње из про шлог бро ја:
Дц8!
Вар ке: 1. Дц7? – Кд3!  !. Дц6? – 
д3!  1. Да6? – Л..!
Шест из ме ње них ма то ва на 
од бра не цр ног у при вид ној 
игри (пре пр вог по те за), вар-
ка ма и ре ше њу.

Хер ман фон Гот шал
„Бо хе миа”, 1907.

Ре ше ње про бле ма
у сле де ћем бро ју.
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Да ли сте зна ли ...

– да је Бра зи ли ја, пре-

сто ни ца Бра зи ла и је дан 

од рет ких пот пу но план-

– да је, пре ма ре-

ски из гра ђе них гра до ва, 

дов ним го ди шњим ис-

по диг ну та за 41 ме сец? 

тра жи ва њи ма, глав ни 

Град ња је по че ла 1956. јер је та да шњи бра зил ски пред сед ник 

град Ан го ле, Лу ан да, 

пре у зео при мат на ли-

сти нај ску пљих гра до ва на све ту? У об ра чун при ли ком ових 

ис тра жи ва ња ула зе це не 200 стан дард них услу га и про из во-

да, укљу чу ју ћи пре воз, хра ну, оде ћу, кућ не по треп шти не и 

за ба ву, а кључ ни тро шак је, на рав но, сме штај. Та ко из најм-

љи ва ње лук су зног дво соб ног ста на у Лу ан ди (у ко јој 53 од сто 

је ода брао ло ка ци ју на кон ду го трај них ле то ва ави о ном из надје ода брао ло ка ци ју на кон ду го трај них ле то ва ави о ном из над 

Ама зо на. Бра зи ли ја је осно ва на 1960, а до 1972. у њу су пре се-

ље не све др жав не ин сти ту ци је и ам ба са де.

ста нов ни штва чи не си ро ма шни) ко шта око 10.000 до ла ра ме-

сеч но, а у сле де ћој на ли сти, Мо скви „са мо” 4.600 до ла ра.

Жу се ли но Ку би чек же лео да рас те ре ти пре на се ље не обал не 

кра је ве зе мље. Ку би чек је твр дио да је град ви део у сну и сам 

– да Хо лан ди ја не ма је дин ствен глав ни град? Се ди ште вла-
де и кра ља се на ла зи у Ха гу, као и ве ћи на ам ба са да, али по 
уста ву вла дар по ла же за кле тву у Ам стер да му.

– да је глав ни град Ја-

– да је Та лин (Есто ни-

па на, То кио, нај мно го-

 ја) пр ви глав ни град у 

 људ ни ји град на све ту 

 Евро пи са бес плат ним 

са 34 ми ли о на ста нов-

јав ним пре во зом? Вла-

 ни ка? Дру ги је Се ул, 

сти Та ли на су ове го-

глав ни град Ју жне Ко-
 ре је, са 24,4 ми ли о на и 

нај ве ћом гу сти ном на-
се ље но сти – 17.288 ста нов ни ка по ква драт ном ки ло ме тру, а 
тре ћи Мек си ко Си ти са 23,4 ми ли о на ста нов ни ка, што је јед на 
пе ти на по пу ла ци је це лог Мек си ка.

ди не уве ле бес плат ни 
јав ни пре воз да би ути-

ца ле на сма ње ње за га ђе ња и са о бра ћај не гу жве иако ће због 
то га у град ској ка си би ти 12,4 ми ли о на евра ма ње. Гра ђа ни 

 мо ра ју са мо да пла те два евра но ву „зе ле ну кар ту” ко ју ове ре 
сва ки пут по ула ску у во зи ло.

Мо лим за реч
Ни је ва жно што смо из гу би ли гла ву, бит но је да је по бе дио

ра зум.

Пр ви ави он Ер Ср би је зо ве се „Но вак Ђо ко вић”, а пр ви трак тор
зва ће се „Бо ра Др ља ча”.

Пен зи о не ри су се по све ти ли ма те ма ти ци. Бро је да не од
пен зи је до пен зи је.

По пу лар на је ка фа три у је дан. За што не ма мо и пен зи ју три у
јед ну.

У но вем бру смо има ли ми хољ ско ле то. Сад смо пре бри ну-
ли ве ли ку бри гу, иду ће го ди не не мо ра мо на ле то ва ње.

Де ца у шко ла ма отро ва на хра ном, а њи хо ви ро ди те љи „Фар-
мом”.

По ску пео је мед. Ра ди ли це ће и да ље да ра де, а тру то ви
већ де ле про фит.

До бро је што смо вра ти ли ча сов ни ке, па ће нам и ми нут до два-
на ест сти ћи сат ка сни је.

У на шем фуд ба лу нај све тли је тач ке су пе тар де, ба кље и
дим не бом бе.

Шта има но во? Па, но ве це не, но ви ПДВ, но ве так се, а уско ро ће
и Но ва го ди на.

Де јан Па та ко вић

(Х)умор не ми сли
Ви ше не мо ра мо да ми сли мо о ви шку ки ло гра ма. Пен зи ја

је до вољ на са мо за по ла кор пе.

Ми ће мо би ти ли де ри Бал ка на чим сре ди мо ста ње у при вре ди,
здрав ству, про све ти и кул ту ри.

Опет је по ра ни ло опа да ње ли шћа. У не ким пар ко ви ма још
тру не лањ ско.

Ми де сет пу та ви ше уве зе мо ду ва на не го што га из ве зе мо. Тру-
ди мо се да не тру је мо свет!

Док ни сам чуо да на ви ја чи има ју сво је ге не ра ле и дру ге ко-
ло во ђе, ми слио сам да су њи хо ви не ре ди без ре да и пла на.

На ши де ча ци све ви ше пи ју и све се че шће би ју. Раз мак из ме ђу
ге не ра ци ја је све ма њи и ма њи.

Не кад се за кон ули це сво дио на кли ца ње или зви жду ке.
Ни смо има ли ни хлад но ни ва тре но оруж је.

Не кад се на ви ја ње са сто ја ло са мо из из ви ки ва ња „ура” или „уа”.
Тек пи ро тех ни ка је до не ла ди на ми ку и ко ло рит.

Ви то мир Те о фи ло вић
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