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Но ва, 2014. го ди на по че-
ла је у зна ку при пад ни ца
леп шег по ла. У Бе о гра-

ду, у Ги не ко ло шко-аку шер ској
кли ни ци „На род ни фронт” пр ва
бе ба, де вој чи ца, ро ђе на је већ
по сле пр вог ми ну та 2014, баш
као и у по ро ди ли шту у Ви ше-
град ској ули ци где је ро ђе на се-
кунд на кон по но ћи. И пр ва бе ба
ко ја је до шла на свет у но во сад-
ском по ро ди ли шту Бе та ни ја је-
сте де вој чи ца, као и она ро ђе на
у ча чан ском по ро ди ли шту. Тек
пр ва ни шка бе ба у овој го ди ни
је де чак ро ђен пет на ест ми ну та
по сле по но ћи.

Али, ко јег год да је по ла, ка ко
на осно ву ста ти стич ких ра чу ни-
ца твр де ана ли ти ча ри оси гу ра-
ва ју ћег дру штва „Али јанс”, сва ка
дру га бе ба ко ја се ро ди по сле
1. ја ну а ра 2014. го ди не до жи-
ве ће нај ве ро ват ни је 100 го ди-
на. Њи хо ва ма те ма ти ка ка же да
ће, од око 80.000 де це, ко ли ко
ће, ре ци мо, пре ма про це на ма
„Али јан са”, 2014. би ти ро ђе но у
Аустри ји, чак 40.000 њих сла ви-
ти до чек 2114. го ди не.

Из ве штај Ује ди ње них на ци ја
из 2012. „Ста ре ње у 21. ве ку: Про-
сла ва и иза зов” от крио је да ће
број сто го ди шња ка до 2050. го-
ди не да се уве ћа ско ро за де сет

пу та, са 316.000 на три ми ли о на. 
Пре ма јед ном не дав но об ја вље-
ном бри тан ском ис тра жи ва њу са 
слич ним прог но за ма, по ред то га 
што да на шње бе бе има ју ви ше 

шан се да до жи ве сто-
ту, ра ди ће до 70 го ди-
на и вен ча ва ће се у 
про се ку се дам го ди на 
ка сни је од њи хо вих 

ба ка и де ка.
За оне ко ји не ве-

ру ју у ре чи из хи та 
„Би је лог дуг ме та” 

из 1980. го ди не 
по ко ме „мо ра да је 

гро зна гња ва жа у жи-
во ту до жи ве ти сто ту”, 

ин те ре сант ни су ре зул-
та ти још јед ног ис тра жи-

ва ња. Оно је по ка за ло 
да сто го ди шња ци и до 
сво је три де се те жи ве у 

ве ли ким по ро ди ца ма 
и има ју бар че тво ро 
де це. Ве жба, кре та ње 

и сва ко днев на ак тив-
ност су њи хов жи вот-
ни стил то ком це лог 
жи во та. Ре ли ги о зни су, 
а при па да ју раз ли чи-
тим ве ро и спо ве сти ма. 
Та ко ђе, ве ли ки број 
сто го ди шња ка се ба-
ви по љо при вре дом и 
жи ви се о ским сти лом 
жи во та. Сва ко днев но 
и ак тив но ко му ни ци-
ра ју са при ја те љи ма и 
род би ном. Сви кон зу-
ми ра ју обро ке са све-
жом, си ро вом хра ном. 
И што је ве о ма ва жно, 
ду го веч ни љу ди има ју 
по себ но сна жну во љу 
и раз ви ли су јак ме-
ха ни зам од бра не од 
стре са. Го то во да ни ко 
од њих не ма про блем 
са ви со ким крв ним 
при ти ском.

Ре ги је у ко ји ма љу-
ди жи ве нај ду же, и то 
ак тив но, је су Ја пан 
(Оки на ва), Сар ди ни ја, 

Ко ста ри ка, Грч ка (Ика ри ја) и Ка-
ли фор ни ја (Ло ма Лин да). У Ср-
би ји је, пак, пре ма по след њем 
по пи су еви ден ти ра но 167 сто-
го ди шња ка. Нај ста ри је под руч је 
у на шој зе мљи је Ре ко вац са 3,2 
од сто ста нов ни штва ста ри јег од 
85 го ди на, а сле де Свр љиг са 2,9 
и бе о град ска оп шти на Вра чар 
са 2,8 од сто.

Јед но је си гур но, ста ри љу ди 
да на шњи це у по ре ђе њу са не-
ка да шњим ста ри ма ни су исти, 
и де фи ни тив но не жи ве под јед-
на ко ду го, не ма ју јед нак стил 
жи во та, и ове раз ли ке ни су са-
мо ин ди ви ду ал не, већ и ге не ра-
циј ске. Да на шњи ше зде се то го-
ди шња ци у све ту мо гу ра чу на ти 
да ће жи ве ти ду же од сво јих 
пре да ка и за то се све ви ше го-
во ри о че твр том до бу жи во та. 
Дво ци фре ни број еви ко ји су не-
ка да од ре ђи ва ли по јам ду бо ке 
ста ро сти ви ше га не од ре ђу ју.

Ј. Оцић

Жи ви се дру га чи је, 
а и ду же

СТО ГО ДИ ШЊА КА ЋЕ БИ ТИ СВЕ ВИ ШЕ
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По слов ну 2014. го ди ну 
обе ле жи ће на ста вак већ 
за по че тих ме ра на по ве-

ћа њу ажур но сти ра да Фон да и 
уна пре ђи ва ње ус по ста вље них 
по слов них про це са на по ди за-
њу ква ли те та пру же них услу га, 
ре че но је на сед ни ци Управ ног 
од бо ра РФ ПИО. Циљ ових ме ра 
је, на рав но, ефи ка сни ји ко ри-
снич ки сер вис, убр за ње управ-
ног по ступ ка, бр же до но ше ње 
ре ше ња о пра ви ма из пен зиј ско-
ин ва лид ског оси гу ра ња, у за-
кон ским ро ко ви ма, елек трон ска 
раз ме на ин фор ма ци ја у са мом 
Фон ду и са ин сти ту ци ја ма чи ји 
је рад по ве зан са ра дом Фон да. 
Све ово под ра зу ме ва и обу ку и 
оспо со бља ва ње за по сле них, јер 
без то га не ма ни по ди за ња ква-
ли те та ра да, на гла сио је у свом 
из ла га њу о про гра му ра да за ову 
го ди ну Ен вер Ник шић, по моћ-
ник ди рек то ра РФ ПИО. 

По себ на па жња би ће по све-
ће на ажу ри ра њу ма тич не еви-
ден ци је и да љем раз во ју си сте ма 
за шти те и кон тро ле по да та ка о 
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
пра ва, ка ко због про це са раз ме-
не по да та ка са Цен трал ним ре ги-
стром, та ко и због уво ђе ња но вог 
си сте ма на пла те до при но са за 
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, 
што ће, у ко нач ном, до при не ти 
уна пре ђе њу ко ри снич ког сер ви-
са. При о ри тет у по сло ва њу ове 
го ди не би ће кон крет на при ме на 
Стра те ги је раз во ја ин фор ма ци о-
них тех но ло ги ја (2012–2015) с ци-
љем ства ра ња мо дер ног ин фор-
ма ци о ног си сте ма. Ово, на рав но, 
под ра зу ме ва знат на и ци ља на 
ула га ња у за по сле не и опре му 
да би ин фор ма ци о ни си стем био 
мо де ран, ефи ка сан и без бе дан, 
да би мо гао да пру жи де ло твор-
ну по др шку по сло ва њу и омо гу-
ћио сва ком сек то ру у Фон ду да 
оства ри бо ље ре зул та те у ра ду. 
Ус по ста вља њем је дин стве ног, 
ин те гри са ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма би ће обез бе ђе на по др-

шка свим оста лим ак тив но сти ма 
у Фон ду, омо гу ћен си гур ни ји и 
бр жи про ток по да та ка, ефи ка-
сни ја до ступ ност ба зе по да та ка, 
кон тро ли сан и бр жи елек трон-
ски про ток по да та ка из ме ђу ор-
га ни за ци о них де ло ва Фон да. 
По себ на па жња би ће по све ће на 
пре ме шта њу по сто је ћих по да та-

ка Фон да у си гур ни ју (Orac le) ба-
зу по да та ка, од но сно мо дер ни ју 
и функ ци о нал ни ју плат фор му, 
што ће би ти пра ће но од го ва ра ју-
ћим обу ка ма за по сле них.

Пла ни ра не су и ак тив но сти 
на по ди за њу ква ли те та услу га 
ко је се пру жа ју оси гу ра ни ци-
ма и ко ри сни ци ма пра ва, али 
и по бољ ша ње ко му ни ка ци је са 
гра ђа ни ма. Би ће на ста вље не и 
ак тив но сти на при ме ни и при-
ла го ђа ва њу свих про це ду ра 
усво је них си сте ма упра вља ња 
ква ли те том услу га и без бед но-
сти ин фор ма ци ја по сле до би ја-
ња сер ти фи ка та у скла ду са ме-
ђу на род ним стан дар ди ма ИСО 
(9001:2008 и 2701:2005) ко ји се 
оче ку је ових да на.

Бу ду ћи да је Др жав на ре ви-
зор ска ин сти ту ци ја кра јем го ди-
не до ста ви ла Из ве штај о спро-
ве де ној кон тро ли За вр шног 

ра чу на Фон да за 2012. го ди ну
и ре ви зи ји за ко ни то сти по сло-
ва ња Фон да, Управ ни од бор је
упо знат са основ ном оце ном из
Из ве шта ја о ра ду РФ ПИО.

– Др жав на ре ви зор ска ин сти-
ту ци ја је кра јем го ди не до ста ви-
ла из ве штај по сле кон тро ле ко ја
је то ком 2013. оба вље на у Фон ду

и мо гу да ка жем да не ма не ких
ве ли ких за мер ки на наш рад,
не ма зло у по тре ба, а про пу сти
ко ји су кон ста то ва ни по сле ди ца
су гре шке у ра ду или не а де кват-
ног ту ма че ња за кон ских про пи-
са. Да ли су од ре ђе не кон крет не
пре по ру ке ко је у ро ку од 90 да-
на тре ба спро ве сти у Фон ду, и
на гла си ла бих да је нај ве ћи број
пре по ру ка и ис прав ки у књи же-
њи ма спро ве ден у то ку тра ја ња
ре ви зи је. У пред ви ђе ном ро ку
ис пу ни ће мо оно што је у из ве-
шта ју пре по ру че но и о то ме до-
ста ви ти ода зив ни из ве штај ДРИ
у скла ду са за кон ским про пи си-
ма – ис та кла је Дра га на Ка ли но-
вић, ди рек тор ка РФ ПИО, на сед-
ни ци Управ ног од бо ра.

Чла но ви УО усво ји ли су на сед-
ни ци и Из ве штај о фи нан сиј ском
по сло ва њу Фон да у пе ри о ду ја-
ну ар–сеп тем бар 2013. го ди не.

Укуп ни при хо ди и рас хо ди Фон-
да пр во бит но су пла ни ра ни у из-
но су од 594,40 ми ли јар ди ди на-
ра. По што је усво јен сет по ре ских
за ко на и За кон о до при но си ма за
оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње и
при ла го ђа ва ње про це не фи скал-
них ин ди ка то ра пре ма на ло гу та-
да шњег Ми ни стар ства фи нан си ја

и при вре де, у ју ну про шле го ди не
ура ђен је ре ба ланс фи нан сиј ског
пла на, об ја снио је на сед ни ци
Иван Ми мић, фи нан сиј ски ди-
рек тор Фон да. Та да је сто па до-
при но са за оба ве зно пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње по ве ћа на
са 22 на 24 од сто, а пла ни ра ни
раст пен зи ја и на кна да од ок то-
бра 2013. огра ни чен на 0,5 од сто.
То ком про шле го ди не из вр ше на
је и из ме на у ди на ми ци ис пла-
те пра ва из ПИО ко ри сни ци ма
из ка те го ри је по љо при вред них
оси гу ра ни ка та ко што се од ис-
пла те за ја ну ар про шле го ди не
пре шло на јед но крат ну ис пла ту
пен зи ја и на кна да. Због то га је изу
 зет но у про шлој го ди ни бив шим
по љо при вред ни ци ма ис пла ће но
11 и по пен зи ја – од дру гог де ла
за де цем бар 2012, за кључ но са
ис пла том за но вем бар 2013. го-
ди не. В. Ана ста си је вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ПИО

На ста вак за по че тих ме ра
Усво јен про грам ра да Фон да за 2014. го ди ну, ко јим је пред ви ђен на ста вак за по че тих ме ра 
ра ди по ве ћа ња ажур но сти, и ин фор ма ци ја о фи нан сиј ском по сло ва њу Фон да
од ја ну а ра до сеп тем бра про шле го ди не

СаСаСС  с сседеддднннининин ццее У УОО РФРФФРФФ П ППИОИОИОО
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интервју

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње за вр шио је 2013.
го ди ну са по ла ми ли о на ре ше них

зах те ва или 94 од сто од укуп но под не тих,
што је ви ше не го до бар ре зул тат. Ква ли тет
ра да Фон да це ни ли су и са ми гра ђа ни, па
се у ан ке ти спро ве де ној кра јем го ди не ви-
ше од 80 од сто ис пи та ни ка из ја сни ло да је
за до вољ но услу га ма Фон да. Од то га смо и
по че ли раз го вор са Љу би са вом Ор бо ви-
ћем, пр вим чо ве ком Са ве за са мо стал них
син ди ка та Ср би је и пред сед ни ком Управ-
ног од бо ра РФ ПИО.

– Про те кла го ди на је би ла јед на у ни зу
те шких го ди на и за зе мљу и за Фонд ПИО.

Фонд за ви си од сред ста ва ко ја се до ти ра-
ју из бу џе та и то се по ста вља као про блем,
али ни ко не ула зи у ње го ву су шти ну, за што
Фонд мо ра да се до ти ра и шта је до ве ло до
то га – од па да за по сле но сти до ло ших при-
ва ти за ци ја. Ту је и на чин на пла те до при но са
на ко ји Фонд не мо же да ути че. Све су то пи-
та ња др жа ве ко ја сва ка ко ути чу на рад и бу-
дућ ност Фон да. Али без об зи ра на то, ге не-
рал на оце на је из у зет но по зи тив на ка да је у
пи та њу рад за по сле них и Фон да у це ли ни.

Ми слим да и ка да је реч о при мед ба ма на
дуг рок за до но ше ње ре ше ња за пен зи ју, да
су та кви про пу сти ско ро за не мар љи ви. Чак
се и при мед бе Др жав не ре ви зор ске ин сти-
ту ци је, од ко јих су не ке ствар но мар ги нал-
не, углав ном од но се на ства ри ко је су би ле
прак са у прет ход ном пе ри о ду, а не го во ре о
про ма ша ји ма у окви ру са мог Фон да.

Ка ква је са рад ња ме ђу чла но ви ма

Управ ног од бо ра, с об зи ром на то да до-

ла зи те из раз ли чи тих гру па ци ја – син ди-

ка та, Са ве за пен зи о не ра и Уни је по сло-

да ва ца?

– Управ ни од бор је до бро од ра ђи вао свој
део по сла и по ред то га што, ка ко ка же те,
до ла зи мо из раз ли чи тих гру па ци ја. До бро
смо ра ди ли и до но си ли јед но гла сно од-
лу ке иако су ди ску си је ко је су прет хо ди ле
тим од лу ка ма че сто би ле вр ло оштре. Оне
су са мо до при но си ле то ме да за јед нич ки
до ђе мо до нај бо љег ре ше ња. Хтео бих да
на гла сим и то да је Управ ни од бор до бро
са ра ђи вао са ру ко вод ством Фон да, као и са
струч ним слу жба ма.

 У ком прав цу, по Ва шем ми шље њу,

тре ба да ље да се раз ви ја ин сти ту ци ја

као што је Фонд ПИО?

– Нео п ход но је да се уста но ва, ин сти ту-
ци ја као што је Фонд стал но раз ви ја, да се
мо дер ни зу је, да по ста не бо ље тех нич ки
опре мље на, са вре ме ни ја. Све то би да ло и
још бо ље ре зул та те ра да. Ме ђу тим, од ста-
ња у ко ме бу де др жа ва за ви си ће и ко ли ко
ће Фонд мо ћи да се мо дер ни зу је, а чи ни ми
се да он у том прав цу иде и ма ло бр же од
др жа ве. Са овим мо гућ но сти ма ко је Фонд
са да има на по ри за по сле них су на за вид-
ном ни воу. Ре као бих да се нај ве ћи број
њих тру ди, и успе ва, да ква ли тет но оба вља
свој по сао са стран ка ма.

Не дав ним од лу ка ма су да, ко ји ма је по-

твр ђе но вла сни штво РФ ПИО на че ти ри

спе ци јал не бол ни це, ак ту е ли зо ва но је

и пи та ње имо ви не Фон да. Ка кав је Ваш

став о то ме ко ји тре ба да бу ду сле де ћи

ко ра ци?

– Фонд је не ка да имао ве ли ка ула га ња у
ба ње, РХ цен тре и у од ре ђе ну ин фра струк-
ту ру у зе мљи. Вре ме је учи ни ло сво је и те
ин ве сти ци је са да по ста ју ви ше тро шак не-
го што до но се до бит. Фонд у овом мо мен-
ту не ма мо гућ но сти да сам ре ви та ли зу је
те објек те. При мер је Спе ци јал на бол ни ца
„Жу бор“ ко ја ни је стар обје кат, али је пи та-
ње ко ли ко ће ко шта ти да се вра ти у функ-
ци ју. Тре ба тач но и ја сно на ве сти где је све
Фонд ПИО ула гао, ко ја је све то имо ви на и
вра ти ти је у функ ци ју Фон да. Ауто пут, Са ва
цен тар, да ли је мо гу ће да све то ства ра гу-
би так? Ми слим да не ма во ље, ни спрем но-
сти у дру штву да се Фон ду вра ти сва ње го ва
имо ви на, не ки су објек ти у ме ђу вре ме ну и
при ва ти зо ва ни, или се во ди бор ба ко ће да
из вр ши при ва ти за ци ју.

Од ско ро Са вез са мо стал них син ди ка та

Ср би је на сту па за јед но са Ује ди ње ним

гран ским син ди ка ти ма Не за ви сност.

Ова ква вр ста са рад ње за не ке је из не на-

ђе ње.

ЉУ БИ САВ ОР БО ВИЋ, ПРЕД СЕД НИК УПРАВ НОГ ОД БО РА РФ ПИО

До бар рад Фон да у це ли ни

Управ ни од бор је успешно
од ра ђи вао свој део по сла 

уз одличну са ра дњу
са ру ко вод ством Фон да 

и струч ним слу жба ма
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ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ЗА ДО ВОЉ СТВА КО РИ СНИ КА УСЛУ ГА МА РФ ПИО

Уна пре ђе ње ра да 
глав ни циљ
Сва ко успе шно пред у зе ће, уста но ва, ор га-

ни за ци ја ко ја же ли да на пра ви и нај оп ти-
мал ни ји на чин од го во ри по тре ба ма сво-

јих кли је на та мо ра кон стант но да пра ти сте пен 
њи хо вог за до вољ ства раз ли чи тим аспек ти ма 
пру жа ња услу га и да на осно ву са зна ња о то ме 
пра ви да ље стра те ги је и пред у зи ма ак ци је, ка-
ко би свој рад још ви ше уна пре ди ла.

У окви ру Ре пу блич ког фон да ПИО до ових по-
да та ка и по ка за те ља се 
до ла зи, из ме ђу оста лог, 
на осно ву спро во ђе ња 
стан дард не ан ке те за 
ис пи ти ва ње за до вољ-
ства ко ри сни ка пру же-
ним услу га ма, а за ор га-
ни за ци ју и ре а ли за ци ју 
овог про це са за ду жен је 
Сек тор за од но се с јав-
но шћу. Пре ма ре чи ма 
Иго ра Сто ја но ви ћа, ше-
фа Од се ка за ме ди је у овом сек то ру, ко ји је део 
ти ма ис пи ти ва ча, ан ке та се спро во ди у свим 
фи ли ја ла ма и слу жба ма фи ли ја ла у Ср би ји, где 
се рас по де љу је сра змер но бро ју ко ри сни ка и 
оси гу ра ни ка.

– Аспек ти за до вољ ства ко ри сни ка на шим 
услу га ма ко је ис пи ту је мо стан дард ном ан ке-
том су ја сно ћа ин фор ма ци ја и упут ста ва, струч-
ност и љу ба зност за по сле них, ор га ни зо ва ност 
у ра ду, ди на ми ка ре ша ва ња зах те ва и при ла-
го ђе ност усло ва у про сто ри ја ма Фон да по тре-
ба ма ко ри сни ка. Ре зул та ти по след ње ан ке те 
спро ве де не кра јем 2013. го ди не по ка за ли су 
да је ви ше од 80 од сто ис пи та ни ка за до вољ но 
услу га ма ко је Фонд пру жа, док се нај ве ћи број 
при мед би од но си на усло ве у про сто ри ја ма 

Фон да. Сход но то ме је до не та пре по ру ка да се у
по је ди ним фи ли ја ла ма из вр ши ре ор га ни за ци ја
по сто је ћег про сто ра ка ко би се бли же при ла-
го дио по тре ба ма гра ђа на ко ји ко ри сте услу ге
Фон да ПИО – об ја шња ва Игор Сто ја но вић.

У по ре ђе њу са ре зул та ти ма ан ке те из 2012,
про шле го ди не је по стиг ну то по бољ ша ње, тј.
по ве ћан је број гра ђа на ко ји су за до вољ ни услу-
га ма Фон да. У овој го ди ни, по ред спро во ђе ња

до са да шње стан дард не
ан ке те, у пла ну је и ис-
пи ти ва ње за до вољ ства
ко ри сни ка ин тер нет сај-
том Фон да ПИО.

– Ово ис пи ти ва ње би
се оба вља ло елек трон-
ски, од но сно по ста вља-
њем ан ке те ди рект но
на сајт. Број ко ри сни ка и
оси гу ра ни ка ко ји до ин-
фор ма ци ја из обла сти

пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња до ла зе
пре ко сај та Фон да (www.pio.rs) из го ди не у го-
ди ну је све ве ћи. С об зи ром на то, про це њу је мо
да је нео п ход но спро ве сти и ово ис пи ти ва ње
и, у скла ду са до би је ним ре зул та ти ма, рад ин-
тер нет сај та још ви ше при ла го ди ти по тре ба ма
по се ти ла ца – ка же Сто ја но вић.

На рав но, за успе шно по сло ва ње и ви со ку
про дук тив ност кључ ни су са ми за по сле ни, па
се у скла ду са тим у на ред ном пе ри о ду пла ни-
ра и ис пи ти ва ње за до вољ ства за по сле них у РФ
ПИО, ка ко усло ви ма и са др жа јем са мог по сла,
та ко и ме ђу људ ским од но си ма и дру гим ва-
жним еле мен ти ма, а све са ци љем да рад Фон-
да у бу дућ но сти бу де још успе шни ји. 

В. Ка дић

– Са свим је ло гич но да ме ђу 
син ди ка ти ма по сто је раз ли чи-
ти на чи ни гле да ња на од ре ђе на 
пи та ња. СССС и Не за ви сност су 
и ра ни је са ра ђи ва ли, не пам тим 
ка да смо на Со ци јал но-еко ном-
ском са ве ту има ли раз ли чит 
став. Са да је та са рад ња из ра-
же ни ја и тзв. ак ци о на, при бли-
жи ли смо се у за јед нич кој ак-
ци ји у по гле ду За ко на о ра ду, 
све сни сво је од го вор но сти. За-
јед нич ки став нам је по вла че ње 
За ко на из про це ду ре, а ми слим 
да ни са дру гим син ди ка ти ма 
не ма су штин ских раз ли ка о нај-
ва жни јим пи та њи ма. Ми ми сли-
мо да је За кон о ра ду не мо гу ће 
по пра ви ти. Ни ко ни је иза шао и 
кон цеп циј ски об ја снио шта се 
хо ће но вим за ко ном и за што 
се ме ња ста ри. При ча да он ко-
чи за по шља ва ње не сто ји јер је 
и пре ма зва нич ним по да ци ма, 
ко је је из нео пр ви пот пред сед-
ник Вла де, пад не за по сле но сти 
око пет од сто. Ми ни стар Јо ван 
Кр ко ба бић је јед ном при ли ком 
тач но на вео ко је су пред ло зи 
Ми ни стар ства ра да, а ко је Ми-
ни стар ства при вре де и Ми ни-
стар ства фи нан си ја. Ја ми слим 
да ће За кон ипак би ти по ву чен 
и да ће сви со ци јал ни парт не ри 
до ћи до за јед нич ког до го во ра, 
али и до обра зло же ња за што 
се ста ри за кон ме ња. Ми смо 
као син ди кат ура ди ли фла је ре 
и оба ве сти ли јав ност, на при ме-
ру про сеч не за ра де, ко ли ко ће 
но ми нал но ма ње из но си ти њи-
хо ва пла та, али по ред то га што 
мо же кон крет но да се из ра чу-
на, но ви за кон сма њу је и чи та ву 
пле ја ду рад нич ких пра ва.

Ми ле на Јо ва но вић

поводи
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поводи

Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе-
о град обе ле жи ла је, 27. де цем бра,
све ча ном ака де ми јом у До му Бе жа-

ниј ска ко са три ју би ле ја – 50 го ди на пру жа-
ња услу га со ци јал не за шти те, 50 го ди на од
осни ва ња нај ста ри јег до ма у свом са ста ву,

До ма Ка ра бур ма, и три де це ни је До ма Бе-
жа ниј ска ко са, нај ве ћег у Ср би ји и јед ног
од нај ве ћих у Евро пи. На про сла ви ју би ле ја,
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град до био је две
ли цен це, за сме штај и за по моћ у ку ћи, обе
као пр ва уста но ва у Ср би ји. Ди рек тор ки
Уста но ве, Су за ни Ми шић, ли цен це је уру чи-
ла на чел ни ца Ин спек ци је со ци јал не за шти-
те, Би ља на Зе ка ви ца.

У име Ми ни стар ства ра да, за по шља ва ња
и со ци јал не по ли ти ке че стит ке је упу ти ла
др жав на се кре тар ка Бран ки ца Јан ко вић,
ко ја је из ра зи ла за до вољ ство што је до де-
ље на пр ва ли цен ца у Ср би ји. Из угла не ка-
да шње ди рек тор ке ове уста но ве, Бран ки ца

Јан ко вић је ис та кла дух ко ји је глав ни чи ни-
лац успе ха, дух истин ске по све ће но сти по-
слу ко ји је из над про фе си о нал них стан дар-
да, али и дух ко ји опле ме њу ју ко ри сни ци
ко ји жи ве у до му. Уста но ва Ге рон то ло шки
цен тар Бе о град, пре ма ње ним ре чи ма, по-
ста вља но ве стан дар де, но ву гра ни цу ква-
ли те та услу га за ста ре љу де, и за то је за да-
так ре сор ног Ми ни стар ства да у нај кра ћем

ро ку сви у си сте му со ци јал не за шти те до би-
ју ли цен цу.

Ди рек тор ка УГЦ Бе о град, Су за на Ми шић,
на гла си ла је да је ли цен ца по твр да ква ли те-
та ду го го ди шњег ра да, али и ве ли ки мо тив за
да ље уса вр ша ва ње, и за хва ли ла сви ма ко ји
су до при не ли да Уста но ва да нас има реј тинг
вре дан па жње ко ји омо гу ћа ва да ње ни ко ри-
сни ци жи ве на нај до сто јан стве ни ји на чин.

До ку мен тар ним фил мом о Уста но ви, кроз
ре тро спек ти ву, сли ку, реч и све до че ња ко-
ри сни ка, вер но је до ча ран жи вот у Ге рон-
то ло шком цен тру и ат мос фе ра у ње го вим
до мо ви ма. У про гра му све ча не ака де ми је
на сту пи ли су хор Пен зи о нер ског ама тер-
ског кул тур но-умет нич ког дру штва, гу дач-
ки квар тет „Ада ђо” и пе вач Жар ко Дан чуо,
као ду го го ди шњи при ја тељ Уста но ве.

На све ча но сти су уру че на и при зна ња
ор га ни за ци ја ма, удру же њи ма, по је дин ци-
ма и ме ди ји ма ко ји су сво јим за ла га њем
и ду го го ди шњом са рад њом са Уста но вом
да ли зна ча јан до при нос ква ли те ту жи во-
та ко ри сни ка – Бран ки ци Јан ко вић, Ге рон-
то ло шком дру штву Ср би је, Хри шћан ском
ху ма ни тар ном удру же њу „Хлеб жи во та”,
ре дак ци ји Ју тар њег про гра ма ТВ Сту дио Б
и Пен зи о нер ском ама тер ском кул тур но-
умет нич ком дру штву.

Све ча ној ака де ми ји при су ство вао је, по ред
ко ри сни ка и по што ва ла ца Уста но ве, и град-
ски се кре тар за со ци јал ну за шти ту, Не над
Ма тић, са са рад ни ци ма, као и пред став ни ци
град ских оп шти на, Ми ни стар ства здра вља,
цен та ра за со ци јал ни рад, ге рон то ло шких
цен та ра и дру гих уста но ва и удру же ња.

Спе ци јал но за ју би леј, у хо лу До ма Бе жа-
ниј ска ко са по ста вље на је из ло жба ра до ва
ко ри сни ка клу бо ва, а свим го сти ма уру че ни
су при год ни по кло ни – де ко ра тив ни пред-
ме ти из ра ђе ни у окви ру рад не те ра пи је, и
пу бли ка ци ја са крат ком исто ри јом раз во ја
Уста но ве и услу га ко је пру жа.

Јелена Оцић

ТРИ ЈУ БИ ЛЕ ЈА УСТА НО ВЕ ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР БЕ О ГРАД

Ли цен це као кру на 
до брог ра да

Ви ше па жње ста ри ји ма
По во дом ју би ле ја, Уста но ву Ге рон то ло шки цен тар Бе о град по се ти ли су пред сед ник 

Вла де Ср би је, Иви ца Да чић, ми ни стар са о бра ћа ја, Алек сан дар Ан тић, и ди рек тор

Јав ног пред у зе ћа ПТТ са о бра ћа ја „Ср би ја”, Ми лан Кр ко ба бић, ко ји су ру ча ли са ко-

ри сни ци ма услу га у До му Бе жа ниј ска ко са.

Иви ца Да чић је че сти тао но во го ди шње и бо жић не пра зни ке и ста на ри ма по кло нио

те ле ви зор. Пре ми јер је апе ло вао да се ви ше па жње по све ти ста ри јој ге не ра ци ји и

ко ри сни ци ма по же лео ле пе да не и дуг жи вот. Ста на ри До ма су за хва ли ли на по кло-

ну и пре ми је ру уру чи ли ико ну ко ју су са ми из ра ди ли.

Алек сан дар Ан тић и Ми лан Кр ко ба бић по кло ни ли су тор ту са бро јем 50, као че-

стит ку за пе де се то го ди шњи цу ра да. По се ти је при су ство ва ла и Бран ки ца Јан ко вић,

др жав на се кре тар ка у Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке.

У обиласку Дома Бежанијска коса: Алек сан дар Ан тић, Иви ца Да чић, Ми лан Кр ко ба бић, 

Бран ки ца Јан ко вић и Су за на Ми шић

Уручивање лиценци
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На осно ву јав ног по зи ва 
не за по сле ни ма за до де лу 
суб вен ци ја за са мо за по-

шља ва ње на те ри то ри ји гра да 
Но вог Са да у 2013. го ди ни, гра-
до на чел ник Ми лош Ву че вић 
уру чио је кра јем де цем бра уго-
во ре бу ду ћим пред у зет ни ци ма. 
Два на ест Но во са ђа на до би ло је 
суб вен ци је у из но су од 260.000 
ди на ра, јер је Ак ци о ним пла ном 
за за по шља ва ње из бу џе та Но вог 
Са да за ову на ме ну опре де ље но 
укуп но око три ми ли о на ди на ра.

– Че сти там на шим су гра ђа ни-
ма на хра бро сти и од ва жно сти 
да кре ну у са мо ста лан по сао, 
јер ти ме по ка зу ју да у на шем 
гра ду по сто је љу ди ко ји има ју 
пред у зет нич ки дух и ко ји не че-
ка ју са мо да им се на ђе по сао у 

јав ном сек то ру, већ су спрем ни 
да узму од го вор ност у сво је ру-
ке. Ово је пра ви пут ка ја ча њу 
при вре де Но вог Са да, ко ји мо-
же да из гле да као ма ли ко рак, 
али ко ји пред ста вља по слов-
ни кон цепт отва ра ња ре ал них 
рад них ме ста. Же ља нам је да 
не за по сле ни ко ји су до би ли ову 
нов ча ну по моћ ус пе ју у ре а ли-
за ци ји свог по слов ног кон цеп та 
– ре као је Ми лош Ву че вић.

Пред ност на кон кур су има ли 
су не за по сле ни са еви ден ци је 
НСЗ ко ји су за вр ши ли обу ку за 
за по чи ња ње соп стве ног по сла и 
ко ји ће по кре ну ти при ват ни би-
знис у про из вод ним де лат но сти-
ма, а при па да ју ка те го ри ји осо ба 
ко је се те же за по шља ва ју. Бу ду-
ћи пред у зет ни ци има ју оба ве зу 

да се при ја ве на оси гу ра ње и
да ре ги стро ва ну де лат ност оба-
вља ју нај ма ње 12 ме се ци.

Пре ма ре чи ма Го ра на Се чуј-
ског, чла на Град ског ве ћа за
при вре ду, овом ме ром за под-
сти ца ње за по шља ва ња Но ви
Сад ак тив но до при но си и сма-
ње њу си ве еко но ми је, јер не ки
од оних ко ји су до би ли суб вен-
ци ју већ оба вља ју сво ју де лат-

ност не ре ги стро ва но, а са да ће
пре ћи у ле гал ну зо ну при вре-
ђи ва ња. Се чуј ски је на ја вио да
ће Но ви Сад за под сти ца ње са-
мо за по шља ва ња у 2014. го ди ни
из дво ји ти ви ше сред ста ва – се-
дам ми ли о на ди на ра, и још три
ми ли о на за услу ге мен тор ства
но вим пред у зет ни ци ма око пла-
сма на про из во да на тр жи шту.

Ми ро слав Мек те ро вић

На це не све га што се про из ве де у Ср би-
ји до брим де лом ути че и це на енер ге на та,
а на ша зе мља, пре ма ста ти стич ким по ка за-
те љи ма, има ни ску енер гет ску ефи ка сност
при вре де у од но су на окру же-
ње. Ре ци мо, ми тро ши мо че ти ри
пу та ви ше енер ги је по је ди ни ци
про из во да од свет ског про се-
ка, и шест пу та ви ше не го што
је уоби ча је но за др жа ве чла ни-
це ОЕЦД-а, што ди рект но ути че
на кон ку рент ност на ших про-
из во да на тр жи шту. Са мим тим,
на ме ће се за кљу чак да би смо
уво ђе њем но вих из во ра јеф ти-
не, чи сте и без бед не енер ги је у
про цес про из вод ње, као што је са го ре ва ње
би о ма се, со лар на енер ги ја, енер ги ја ве тра
итд., има ли и кон ку рент ни је про из во де.

У скла ду са тим, по кра јин ска се кре тар ка за
енер ге ти ку и ми не рал не си ро ви не, На та ша
Па ви ће вић Ба јић, одр жа ла је у Но вом Са ду
са ста нак са фар ме ри ма ко ји су на не дав ном
кон кур су овог се кре та ри ја та до би ли сред-
ства за су фи нан си ра ње про је ка та за ко ри-
шће ње би о ма се на фар ма ма сви ња и за гре-
ва ње обје ка та на фар ма ма фа за на и пи ли ћа.
Циљ са стан ка био је еду ка ци ја, од но сно да се

кон крет но, у прак си, ука же на чи ње ни цу да
се при ме ном но вих тех но ло ги ја из обла сти
енер ге ти ке знат но мо же уна пре ди ти раз вој
сто чар ства, и да енер ге ти ка мо же до при не ти

по ди за њу про фи та бил но сти уз га ји ва ча сто ке
и по ве ћа њу сточ ног фон да код нас. Овај про-
грам суб вен ци о ни са ња про је ка та о за ме ни
фо сил них го ри ва до ма ћим ре сур си ма у сто-
чар ству по зи тив но су оце ни ли са ми сто ча ри,
као и пред став ни ци ве ћих по љо при вред них
ком би на та и пред у зе ћа ко ја се ба ве про из-
вод њом и ма сов ним уз го јем сто ке.

Пред став ник АД Пе рут ни на Птуј – То пи ко
из Бач ке То по ле, пред у зе ћа ко је за по шља ва
око 700 рад ни ка, а до би ло је суб вен ци ју од
15,2 ми ли о на ди на ра да за ме ни уре ђа је за

гре ја ње при род ним га сом за гре ја ње на би о-
гас, ис та као је да ће им тро шко ви про из вод-
ње би ти ни жи и да ће це ном сво јих про из-
во да мо ћи да кон ку ри шу стра ним по ну ђа чи-
ма на на шем тр жи шту. Они тре нут но тро ше
енер ги ју у вред но сти од шест до се дам цен-
ти за про из вод њу јед ног ки ло гра ма пи ле ћег
ме са, а кон ку рен ци ја из зе ма ља у окру же њу
два до три цен та за исту ко ли чи ну.

На та ша Па ви ће вић Ба јић је
на ја ви ла да ће у 2014, осим фар-
ми сви ња и пи ли ћа, у про грам
су фи нан си ра ња би ти укљу че не
и фар ме млеч них кра ва. На тим
фар ма ма би ће из гра ђе ни со лар-
ни па не ли за про из вод њу то пле
во де, а сви уз га ји ва чи жи во ти-
ња до би ће по др шку за из ра ду
про је ка та ма лих ко ге не ра тив-
них по стро је ња за про из вод њу
би о га са.

– Ове го ди не по др жа ли смо про јек те за
15 фар ми, али по ве ћа њем бро ја фар ми ко је
ко ри сте об но вљи ве из во ре енер ги је до би-
ће мо ста бил ну осно ву за про ме ну укуп ног
ам би јен та у ко ри шће њу то плот не и елек-
трич не енер ги је из до ма ћих ре сур са. На тај
на чин обез бе ди ће се и но ва рад на ме ста и
при вред ни раз вој – из ја ви ла је по кра јин ска
се кре тар ка за енер ге ти ку, и по зва ла фар-
ме ре да се, на кон при ме не ових про гра ма
у прак си, укљу че у еду ка ци ју оста лих уз га-
ји ва ча. М. Мек те ро вић

НЕ ЗА ПО СЛЕ НИМ НО ВО СА ЂА НИ МА ТРИ МИ ЛИ О НА ДИ НА РА ЗА ПО КРЕ ТА ЊЕ ПО СЛА

Пред ност за про из вод не 
де лат но сти

РАЗ ВОЈ СТО ЧАР СТВА ПРИ МЕ НОМ НО ВИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА

Ве ћа кон ку рент ност на тр жи шту

Ми лош Ву че вић и Горан Сечујски (у средини) са „газдама”
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између два броја

Ан ке та у ко јој је
про шле го ди не, у 
окви ру про гра ма 
„Здра во ра сти мо”, 
уче ство ва ло ско ро 
3.000 уче ни ка сед-
мих раз ре да ши ром 
Ср би је, а ко ју су 
спро ве ле ком па ни-
ја Ne stle Adri a tic и 
аген ци ја ИП СОС, по-
ка за ла је да се са мо 
јед на пе ти на де це 
ба ви фи зич ком ак-
тив но шћу у ме ри ко-
ја се пре по ру чу је за 
овај уз раст, а ско ро 
по ло ви на ис пи та-
них уче ни ка днев но 
про во ди два или ви ше са ти ис пред ТВ екра на.
По ред то га, јед на тре ћи на сед ма ка ви ше од два
са та сло бод ног вре ме на утро ши на ви део игри-
це, док исти про це нат де це про ве де два или
ви ше са ти на ин тер не ту, на феј сбу ку и дру гим
дру штве ним мре жа ма.

Ка да је реч о на ви-
ка ма у ис хра ни, ви ше
од по ло ви не ис пи та-
не де це има ма ње
од пет обро ка днев-
но, док осам про це-
на та осно ва ца има
ма ње од три обро-
ка на дан. Ско ро 40
про це на та уче ни ка
не сма тра жи та ри це
јед ном од основ них
на мир ни ца у ис хра-
ни. Исто вре ме но,
ви ше од че твр ти не
њих ве ру је да је го-
ја зно, док је чак 13
про це на та на ди је ти
или на дру ге на чи не

по ку ша ва да сма њи те ле сну те жи ну.
Ан ке та је об у хва та ла тест зна ња и на ви ка у

ис хра ни и по на ша њу, а уче ство ва ле су по три
шко ле из Бе о гра да, Но вог Са да, Кра гу јев ца, Ни-
ша, Зре ња ни на, Чач ка, Кру шев ца, Сом бо ра и
Но вог Па за ра.

На гра де мла дим
пред у зет ни ци ма

При зна ње „Вип биз-парт нер 2013”,
ко је ком па ни ја Вип мо бајл, у са рад-
њи са При вред ном ко мо ром Ср би је,
до де љу је пр ви пут, уру че но је нај у-
спе шни јим пред у зет ни ци ма мла ђим
од 30 го ди на, вла сни ци ма три ма ла
и сред ња по ро дич на пред у зе ћа из
обла сти про из вод ње, тр го ви не и
без бед но сти и за шти те на ра ду.

Пр ви до бит ни ци су Ми ро Се ку ло-
вић – „Три пласт” из Ни ша, Алек сан-
дра Трај ко вић – „A-Z mar ket” из Зе му-
на, и Фи лип То мо вић – „То мо вић ком па ни” из Кра гу јев ца.

На гра де укуп не вред но сти ми ли он ди на ра (по 300.000 ди на ра, те ле фон „сам сунг га лак си С4
смарт” из Ви по ве по ну де уз та ри фу „биз-парт нер за у век 1000” са по пу стом од 100 од сто у на ред не
две го ди не) ла у ре а ти ма су, на све ча но сти у При вред ној ко мо ри Ср би је, уру чи ли Ан дре ас Граф,
ди рек тор Вип мо бај ла, и Здрав ко Је лу шић, пот пред сед ник ПКС.

По клон Не го ти ну од Бад Хом бур га
Ва тро га сна слу жба Бад Хом бур га у Не мач кој, на ини ци ја ти ву на ше зе мља ки-

ње На де Стој ко вић из Ми хај лов ца, ко ја го ди на ма жи ви у Не мач кој, по кло ни ла
је оп шти ни Не го тин ком плет но опре мље но ва тро га сно во зи ло мар ке „мер це-
дес”.

Пре да јом кљу че ва ко ман ди ру Алек сан дру Тра ни ћу, пред сед ник оп шти не
Ми лан Уру ко вић усту пио је вред ну не мач ку до на ци ју Ва тро га сно-спа си лач кој
је ди ни ци. Во зи ло из Не мач ке би ће од ве ли ке по мо ћи, с об зи ром на то да ова
је ди ни ца тре нут но има са мо два за га ше ње по жа ра.

Ина че, пре ма про шло го ди шњој ста ти сти ци, у оп шти ни Не го тин је сва ко-
днев но ре ги стро ван по је дан по жар, чи ме је она, са ви ше од 365 слу ча је ва,
свр ста на у ка те го ри ју угро же них. Оп шти ни Не го тин има по вр ши ну од 1.089 ки-
ло ме та ра ква драт них али са мо 15 за по сле них ва тро га са ца спа си ла ца.

Ко нач ни
ре зул та ти
по пи са
по љо при вре де

У Скуп шти ни Ср би је кра јем го-
ди не пред ста вље ни су ко нач ни
ре зул та ти по пи са по љо при вре-
де ко ји су, од 1. ок то бра до 15. де-
цем бра 2012. го ди не, спро ве ли
Ми ни стар ство по љо при вре де и
Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку,
уз по др шку Европ ске уни је (де-
вет ми ли о на евра из прет при-
ступ них фон до ва).

Пр ви по пис по љо при вре де
по сле 50 го ди на по ка зао је да
је укуп на по вр ши на по љо при-
вред ног зе мљи шта Ср би је 3,8
ми ли о на хек та ра, да по љо при-
вред них га здин ста ва има ви ше
од 630.000 и да на њи ма ра ди
го то во ми ли он и по љу ди, од ко-
јих су 43 од сто же не. Про сеч на
по вр ши на ко ри шће ног зе мљи-
шта по га здин ству је 5,4 хек та ра,
трак то ри на га здин стви ма ста ри
су ви ше од де сет го ди на, а ма ли
део по љо при вред ног зе мљи шта
се на вод ња ва. По љо при вред-
ном про из вод њом, али за лич-
не по тре бе, ба ви се ви ше од сто
хи ља да до ма ћин ста ва на укуп но
45.000 хек та ра.

По пи сом је еви ден ти ра но
908.102 го ве да, 3.407.318 сви ња,
1.736.440 ова ца, 231.837 ко за,
26.711.220 жи ви не, 665.022 ко-
шни це пче ла. Од укуп ног бро ја
по љо при вред них га здин ста ва у
Ср би ји 77 од сто га ји сто ку. Та ко-
ђе, у Ср би ји има 410.894 трак то-
ра, од ко јих је 95 од сто ста ри је од
де сет го ди на.

До би је ни по да ци би ће осно ва
за бу ду ће пра ће ње и пла ни ра-
ње аграр не по ли ти ке и раз во ја
се ла.

Све ма ње спор та, све ви ше феј сбу ка
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Пет го ди на Би знис
ино ва ци о ног 
цен тра

Би знис ино ва ци о ни цен тар у Кра-
гу јев цу, ко ји је осно ван с ци љем да
мо ти ви ше мла де да за поч ну соп-
стве ни по сао, све ча но је обе ле жио
пет го ди на по сто ја ња и ра да.

Мла дим пред у зет ни ци ма на јед-
ном ме сту је омо гу ће на сва по треб-
на струч на по моћ, од бес плат ног
са ве то ва ња и по вољ но сти за за куп
кан це ла риј ског про сто ра, до тех нич-
ких усло ва по нај ви шим свет ским
стан дар ди ма. Пре по зна ва њем нај-
бо љих ино ва тив них по слов них иде ја
мла дих, Би знис ино ва ци о ни цен тар
је по стао ин ку ба тор за раз вој старт
ап пред у зе ћа на под руч ју цен трал-
не Ср би је. Под окри љем Цен тра је
у про те клих пет го ди на осно ва но 35
старт ап пред у зе ћа са осам де се так
за по сле них. Одр жа но је и 150 тре-
нин га, ра ди о ни ца и струч них се ми-
на ра, ко је је по ха ђа ло ви ше од 1.800
по ла зни ка.

Ста на ри из Би знис ино ва ци о ног
цен тра из ла зе пот пу но спрем ни за
оштру тр жи шну утак ми цу. У при лог
то ме го во ри ве ли ки број пред у зе ћа
ко ја су на ста ви ла успе шно да по слу ју
и уна пре ђу ју би знис и по сле из ла ска
из Цен тра.

По во дом пе те го ди шњи це ра да Би-
знис ино ва ци о ног цен тра успе шним
пред у зе ћи ма, на ста лим под ње го вим
окри љем, уру че на су при зна ња.

Ис пла та пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла де цем бар-
ских при ма ња пен зи о не ри ма из
ка те го ри је за по сле них по че ла је
10. ја ну а ра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат-
но сти при ми ли су де цем бар ске
пен зи је 30. де цем бра. Вој ним пен-
зи о не ри ма и бив шим по љо при-
вред ни ци ма ис пла ће не су це ле де-
цем бар ске пен зи је 6. ја ну а ра.

Кра гу је вац: 
нов ча не на гра де
за та лен то ва не

Упр кос те шкој фи нан сиј ској си ту-
а ци ји, Град ско ве ће Кра гу јев ца до-
не ло је од лу ку о рас пи си ва њу кон-
кур са Фон да „Ака де мик Дра го слав 
Сре јо вић” за школ ску 2013/2014. 
го ди ну, у окви ру ко јег ће нов ча но 
би ти на гра ђе ни та лен то ва ни кра гу-
је вач ки уче ни ци и сту ден ти.

Та ко ђе, од лу ком Град ског ве ћа, 
пр во ро ђе на бе ба у 2014. го ди ни 
у Кра гу јев цу до би ла је по клон че-
стит ку у вред но сти од 100.000 ди-
на ра, док је пе то ро де це па лих бо-
ра ца до би ло но во го ди шњу по клон 
че стит ку у из но су од по де сет хи ља-
да ди на ра.

Пре ма по да ци ма Ми ни-
стар ства тр го ви не, гра ђа ни 
Ср би је нај че шће ку пу ју пре-
храм бе не про из во де, и то оне 
нај о снов ни је – хлеб, мле ко, 
јо гурт, уље и ше ћер. Од ме са 
и ме сних пре ра ђе ви на нај ви-
ше се ку пу је свињ ски бут. Чи-
ње ни ца да се ра ди о про из во-
ди ма ег зи стен ци јал не при ро-
де ука зу је на ни зак жи вот ни 
стан дард у Ср би ји. Ме ђу тим, 
упр кос еко ном ској кри зи, не 
сма њу је се ку по ви на мо бил-
них те ле фо на, лап то по ва и 
та блет ра чу на ра, а про да ја 
ма ши на за веш и те ле ви зо ра 
по ра сла је за де сет про це на-
та у од но су на 2008. го ди ну.
С дру ге стра не, од по чет ка
еко ном ске кри зе дра стич но
је сма ње на про да ја ста но ва и
ауто мо би ла.

Гра ђа ни Ср би је у ку по ви ни 
по тро ше про сеч но 365 ди на-
ра, док про се чан ра чун у су-
пер мар ке ти ма из но си од 500 
до 700 ди на ра. Уку пан про-
мет у про дав ни ца ма пао је за 
8,6 про це на та, док је са мо у 

ма ло про да ји ума њен чак за
тре ћи ну. При ку по ви ни хра-
не по тро ша чи се нај ви ше
осла ња ју на до ма ће про из во-
ђа че, док про из во де за кућ не
по тре бе нај ви ше ку пу ју на ак-
ци ја ма.

Са вез са мо стал них син-
ди ка та Вој во ди не упри ли-
чио је кра јем де цем бра у
Но вом Са ду но во го ди шњи
при јем за но ви на ре ло кал-
них и до пи сни ке на ци о нал-
них и ре ги о нал них ме ди ја.
Том при го дом нај у же ру ко-

вод ство овог син ди ка та, на 
че лу са пред сед ни ком Го-
ра ном Ми ли ћем, за хва ли ло 
је пре га о ци ма „сед ме си ле” 
на ду го го ди шњој до број са-
рад њи.

У не фор мал ној ат мос фе-
ри раз го ва ра ло се о до са-

да шњим ак тив но сти ма Са-
мо стал ног син ди ка та и пла-
но ви ма за на ред ну го ди ну, 
као и о дру гим ак ту ел ним и 
за ни мљи вим те ма ма, ме ђу 
ко ји ма и о На цр ту За ко на о 
из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о ра ду.

Нов ча на по моћ
за бе о град ске
пен зи о не ре

Бе о град ски пен зи о не ри са нај-
ни жим при ма њи ма сре ди ном
ја ну а ра до би ће нов ча ну по моћ

ко ја се ис пла ћу је из град ског бу џе та, на ја вље но је из Се-
кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту. Не над Ма тић, град ски
се кре тар за со ци јал ну за шти ту, ка же да је град Бе о град за
ову ис пла ту из дво јио око 250 ми ли о на ди на ра.

Но ви на ри на но во го ди шњем при је му СССВ

У Ср би ји се нај ви ше тро ши на хра ну
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Под руч но удру же ње пен зи о ни са них
же ле зни ча ра, ко је је ко лек тив ни
члан Удру же ња пен зи о не ра гра да

Но вог Са да, одр жа ло је кра јем 2013. го ди-
шњу Скуп шти ну.

У Из ве шта ју о ра ду, ко ји је из ло жи ла Ве ра
По пов, пред сед ни ца Удру же ња, ис так ну то
је, из ме ђу оста лог, и не ре ше но пи та ње по-
слов ног про сто ра као осно ве за ома со вље-
ње ор га ни за ци је и за оку пља ње и ак тив ни-
ји рад чла но ва. Про сто ри ја ко ју су до би ли
на за јед нич ко ко ри шће ње са Вој во ђан ским
дру штвом за же ле зни цу и Шах клу бом, на
Же ле знич кој ста ни ци у Но вом Са ду, не а де-
кват на је за рад, јер је са мо де ли мич но уре-
ђе на и не ма до вољ но ин вен та ра. Ве ра По-
пов је на Скуп шти ни ис та кла и да су чла но-
ви удру же ња то ком го ди не под по вољ ним

усло ви ма ко ри сти ли раз ли чи те за нат ске
услу ге и снаб де ва ли се на мир ни ца ма, огре-
вом и дру гим про из во ди ма на от пла ту, пре-
ко Удру же ња пен зи о не ра гра да Но вог Са да.
Та ко ђе, чла но ви – пен зи о ни са ни же ле зни-
ча ри са ни ским при ма њи ма, до би ја ли су од
по ме ну тог удру же ња бес ка мат не по зај ми це
из њи хо вог Фон да со ли дар но сти, а ко ри сти-
ли су и бе не фи те при ли ком ор га ни зо ва ња
из ле та и од ла ска у Ба њу Врд ник, ко је има ју
њи хо ви чла но ви. Удру же ње пен зи о ни са них
же ле зни ча ра по вре ме но је до би ја ло и фи-
нан сиј ску по моћ од Удру же ња пен зи о не ра
гра да Но вог Са да, јер су сред ства ко ја при ку-
пе од чла на ри не не до вољ на за ре а ли за ци ју
свих ис пла ни ра них ак тив но сти.

Ве те ра ни ра да са же ле зни це оства ри ли су
и са рад њу са асо ци ја ци ја ма у окви ру Же ле-

зни ца Ср би је. Та ко су пре ко Са ве за удру же-
ња пен зи о ни са них же ле зни ча ра Ср би је по-
кре ну ли ини ци ја ти ву за из ме ну Пра вил ни ка
о пре во зу же ле знич ког осо бља на пру га ма
овог јав ног пред у зе ћа. Циљ ак ци је је да омо-
гу ћи да ле ги ти ма ци је за по вла шће ну во жњу
до би ју и пен зи о не ри ко ји су пен зи ју оства-
ри ли ра де ћи у фир ма ма, дру штви ма „ћер ка-
ма” Же ле зни це (Не га ко ла, За штит не ра ди о-
ни це, Жел ту рист итд.) ако су 11 го ди на свог
рад ног ве ка про ве ли на же ле зни ци.

Под руч но Удру же ње пен зи о ни са них же-
ле зни ча ра из Но вог Са да је на ве де не при о-
ри те те у ра ду, уз ак тив но сти на ома со вље-
њу члан ства и уче шће у ак ци ја ма Удру же ња
пен зи о не ра гра да Но вог Са да, на зна чи ло као
про јек то ва не ак тив но сти и у про гра му ра да
за ову го ди ну. М. Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА ПОД РУЧ НОГ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА НО ВИ САД

При о ри тет ре ша ва ње 
по слов ног про сто ра

С го ди на ма по сте пе но опа-
да функ ци о нал ност не у ро ми-
шић ног, кар ди о ва ску лар ног 
и ре спи ра тор ног си сте ма, и 
то до во ди до по ја ве
сла бо сти код ста ри јих
осо ба. Ово ме се, ме-
ђу тим, мо же ма кар де-
ли мич но ста ти на пут,
и то ве жба њем, што
по твр ђу ју ре зул та ти
ис тра жи ва ња не дав но
об ја вље ни у жур на-
лу „Age of the Ame ri can
Age ing As so ci a tion”.

У ис тра жи ва њу су,
на и ме, уче ство ва ле 
два де сет че ти ри осо-
бе, ста ро сти из ме ђу 91
и 96 го ди на, по де ље не
у екс пе ри мен тал ну и
кон трол ну гру пу. Уче-
сни ци у ис тра жи ва њу
ве жба ли су два пу та
не дељ но то ком два на-
ест не де ља, а тре нин-
зи су се са сто ја ли од ве жби 
осми шље них по себ но за љу де 
ста ри је од де ве де сет го ди на. 

Ком би но ва не су ве жбе за по-
бољ ша ње сна ге и рав но те же.

Два на ест не де ља спе ци-
фич ног тре нин га ре зул ти ра-

ло је по бољ ша њем у сна зи 
и ми шић ном тки ву код вре-
ме шних уче сни ка. Ве жба ње 

се по зи тив но од ра зи ло и на 
бр зи ну хо да ња, ве ћу спо соб-
ност са мо стал ног уста ја ња са 
сто ли це, бо љу рав но те жу и 

зна чај ни је сма ње ње уче ста-
ло сти па до ва. Ово ис тра жи-
ва ње охра бру је али и под се ћа 

да је упра во фи зич ка не ак тив-
ност је дан од основ них узро-
ка гу бит ка ми шић не ма се и 
сла бље ња функ ци о нал но сти 

ор га ни зма.
Ис тра жи ва ње је 

во дио про фе сор фи-
зи о те ра пи је Mi kel Iz-
qu i er do-Redín, ко ји је 
на осно ву до би је них 
ре зул та та за кљу чио да 
ре до ван тре нинг по ве-
ћа ва функ ци о нал ни ка-
па ци тет, сма њу је ри зик 
од па до ва и по бољ ша-
ва сна гу ми ши ћа код 
ста ри јих љу ди. Пре ма 
ње го вој оце ни, би ло 
би ко ри сно да се при-
ме њу ју по себ но ве жбе 
за раз вој сна ге ми ши-
ћа и ве жбе рав но те же. 
Бу ду ћи да тре нин зи 
овог ти па успо ра ва ју 
ста ре ње ор га ни зма, 
они са мим тим и знат-

но ути чу на по бољ ша ње ква ли-
те та жи во та ста ри јих осо ба.

Ј. Оцић

РЕ ДОВ НО ВЕ ЖБА ЊЕ И ПО СЛЕ ДЕ ВЕ ДЕ СЕ ТЕ

До ве ће сна ге и бо ље по кре тљи во сти
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Соб зи ром на то да смо дру-
штво ко је ста ри и по пу ла-
ци ја ко ја има ве ли ки број 

при пад ни ка тре ћег до ба, раз-
вој и ра зно вр сност обра зов них 
про гра ма на ме ње них ста ри ји-
ма од из у зет не су ва жно сти. Не-
што но во у по ну ди ка да су ови 
про гра ми у пи та њу по че ло је 
да се раз ви ја у окви ру Аген ци-
је „One2Grow” (www.one2grow.
net). О обра зов ној по ну ди за 
ста ри је у окви ру ове аген ци је, 
као и о при пад ни ци ма тре ћег 
до ба као по ла зни ци ма, раз го-

ва ра ли смо са ан дра го шки њом 
Љи ља ном Не сто ро вић, ме на џе-
ром обра зов них про гра ма на-
ме ње них ста ри ји ма.

– „One2Grow” ну ди раз ли чи те 
обра зов не про гра ме на ме ње не 
ка ко раз во ју по слов них ве шти-
на, та ко и ква ли тет ном и кре а-
тив ном ис пу ња ва њу сло бод ног 
вре ме на. Је дан сег мент Аген-
ци је чи ни огра нак „Grow4All” у 
окви ру ко га се, по ред оста лог, 
ор га ни зу ју про гра ми на ме ње-
ни по пу ла ци ји тре ћег до ба. У 
то ку су ра ди о ни це де ку па жа, 
па чвор ка и ка ли гра фи је, ко је 
су ја ко за ни мљи ве и кре а тив-
не и за ко је увек по сто ји ин те-
ре со ва ње. За тим, осми сли ли 
смо про грам Не га зре ле ко же 
и шмин ка ње, ко ји се одр жа ва у 
фор ми јед но днев не ра ди о ни це. 
Ту је та ко ђе и јо га за тре ће до ба, 

ко ја је по те жи ни и по кре ти ма 
пот пу но при ла го ђе на ста ри јој 
по пу ла ци ји и од из у зет не је ко-
ри сти – об ја шња ва Љи ља на Не-
сто ро вић.

Не што са свим но во што се, 
бар не на овај на чин, ни је сре та-
ло у ор га ни за ци ји ин сти ту ци ја 
ко је се ба ве про гра ми ма за тре-
ће до ба, је сте му зич ка ра ди о ни-
ца Му зи ка као лек, чи ја би пр ва 
гру па тре ба ло да кре не са ра-
дом по чет ком фе бру а ра.

– По ред слу ша ња му зи ке и 
раз го во ра о њој, кроз ову ра ди-

о ни цу ће се пред ста ви ти и ње-
на те ра пе ут ска свој ства. Дру гим 
ре чи ма, ис ти че се да код ра зних 
здрав стве них про бле ма ко ји 
се ја вља ју у ста ри јем до бу, као 
што су де мен ци ја, ви сок крв ни 
при ти сак и ра зни дру ги, му зи ка 
ути че пре вен тив но или у не ком 
сми слу мо же да по мог не да се 
бо лест не раз ви ја да ље. Са став-
ни део ра ди о ни це би ће и слу ша-
ње му зи ке из мла до сти, а уко ли-
ко не ко сви ра не ки ин стру мент, 
и за то ће би ти при ли ке. Та ко ђе, 
па жња ће се по све ти ти и јед ној 
вр ло рас про стра ње ној тех ни-
ци, а то је сви ра ње те лом или 
тзв. body per cus sion. У гру пи ће 
би ти од 10 до 15 по ла зни ка, а 
оно што по себ но тре ба ис та ћи 
је сте и вр ло ва жна уло га дру же-
ња у ова квом окру же њу – ка же 
Љи ља на Не сто ро вић.

Још је дан од про гра ма ко-
ји је у пла ну од фе бру а ра је сте
Шко ла бон то на ста ре ња, на ста-
ла на осно ву исто и ме не књи ге
мр Рад ми ле Уро ше вић, ко ја ће
ујед но би ти и пре да вач.

– Шко ла бон то на ста ре ња би
се ре а ли зо ва ла кроз се дам ин-
тер ак тив них ра ди о ни ца од по
два са та, кроз ко је се раз ма тра-
ју иза зо ви и мо гућ но сти „тре ћег
до ба”. Су шти на је за пра во осна-
жи ва ње и уче ње ка ко жи ве ти
жи вот у овом до бу, уз усва ја ње
не ких прин ци па и ала та ка ко

би смо у ста ро сти жи ве ли ква-
ли те тан, до сто јан ствен и кре а-
ти ван жи вот, она кав ка кав и до-
ли ку је, и пре све га ис ко ри сти ли
све сво је по тен ци ја ле, ко јих
осо бе у тре ћем до бу ап со лут но
има ју пу но – на во ди Љи ља на
Не сто ро вић.

Има ју ћи у ви ду сво је ду го го-
ди шње ан дра го шко ис ку ство,
по себ но у обра зов ном ра ду са
ста ри ји ма, на ша са го вор ни ца
ис ти че спе ци фич но сти при пад-
ни ка ста ри је по пу ла ци је као
обра зов не гру пе.

– При пад ни ци тре ћег до ба
као по ла зни ци ра зних обра-
зов них про гра ма вр ло ра до се
укљу чу ју у гру пе, во ле и же ле да
ра де и ме ђу њи ма по сто ји до бра
ин тер ак ци ја, а ту ће би ти са мо
ако осе те ува жа ва ње, по што ва-
ње и ако им је то што ра де и у

шта су укљу че ни ко ри сно у сми-
слу сти ца ња не ких но вих зна ња
и ве шти на. Ни ка ко им не при ја
од нос учи тељ–уче ник и не во ле
ту вр сту, услов но ре че но, ауто-
ри те та. Та ко ђе, вр ло им је ва-
жно да су до бро до шли у гру пи,
да вла да по зи тив на енер ги ја и
до бро рас по ло же ње и да не по-
сто је мно го чвр ста пра ви ла, већ
да је у пи та њу опу ште ни ја фор-
ма, јер го то во ни ко од њих ни је
ту због до би ја ња сер ти фи ка та,
већ због обра зов них ак тив но-
сти ко је им при чи ња ва ју за до-

вољ ство. Упра во то им је и нај-
ве ћи мо тив – раз ли чи та уче ња,
ак тив но сти и про гра ми ко је су
же ле ли да по ха ђа ју, а за ко је,
на жа лост, ра ни је ни су има ли
до вољ но вре ме на. По ред ви ше
сло бод ног вре ме на, иза шли су
из не ких ста рих уло га и до би ли
не ке но ве, та ко да и на том по љу
же ле да оја ча ју. У том кон тек сту,
ре ци мо, пла ни ра мо да ор га-
ни зу је мо и не ка са ве то ва ња за
ба ке и де ке, а сва ка ко има још
пу но про сто ра и мо гућ но сти
шта би се мо гло ра ди ти ка да је
тре ће до ба у пи та њу – об ја шња-
ва Љи ља на Не сто ро вић.

Це не про гра ма се кре ћу од
3.000 до 6.500 ди на ра, уз за ви-
сно сти од вр сте и ду жи не кур са,
а сви ко ји се при ја ве у ја ну а ру
оства ри ће по пуст од 30 од сто.

Ве сна Ка дић

УЧЕ ЊЕ У ТРЕ ЋЕМ ДО БУ

Вре ме по све ће но се би

При пре ма 
за пен зи о ни са ње
Вр ло че сто смо све до ци да од ла зак у 

пен зи ју мо же да де лу је ве о ма ло ше

по не ке осо бе, јер се гу бе функ ци је и 

уло ге ко је су би ле ва жне, а ула зи се

у дру ге, па уко ли ко за то не по сто-

ји спрем ност, по сле ди це мо гу би ти 

да ле ко се жне. Пре ма ре чи ма Љи ља не 

Не сто ро вић, упра во је из тих раз ло-

га осми шљен про грам При пре ма за 

пен зи о ни са ње, кроз ко ји ће се бу ду ћи 

пен зи о нер, уз по моћ ти ма струч ња ка, 

са пси хо ло шког, со ци о ло шког, здрав-

стве ног и прав ног аспек та аде кват но

при пре ми ти за све оно што га на пу ту 

до пен зи је и по сле то га че ка.

Полалалалазнзнзнзниции е ее рарарадииионононицицицее е дедедекукукупапапажажж
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кроз Србију

По љо при вред ни про из во ђа чи 
из Не го тин ске кра ји не ко ји су 
не дав но бо ра ви ли у Сло ве-

ни ји има ли су при ли ку да се упо зна-
ју са раз ли чи тим при ме ри ма до бре 
прак се у обла сти во ћар ства, сто чар-
ства, ра тар ства и ви но гра дар ства и 
про из вод ње ви на. Сту диј ско пу то-
ва ње за пе де се так успе шних кра-
јин ских про из во ђа ча фи нан си ра но 
је сред стви ма из аграр ног бу џе та, 
у ци љу уво ђе ња но вих стан дар да и 
по спе ши ва ња про из вод ње на под-
руч ју оп шти не Не го тин.

У окви ру пе то днев не по се те 
Сло ве ни ји, у ор га ни за ци ји не го-
тин ске оп штин ске упра ве, кра јин-
ски по љо при вред ни ци, чла но ви 
удру же ња ви на ра, во ћа ра и ви но-
гра да ра, сто ча ра, пче ла ра, ра та ра, 
до ма ћин ста ва ко ја се ба ве се о ским 
ту ри змом и про фе со ри По љо при-
вред не шко ле, по се ти ли су углед на 
по љо при вред на га здин ства и ви на-
ри је у ре ги ја ма По стој на и Бо хињ. 
Са сло ве нач ким ко ле га ма, вла сни-
ци ма фар ми ко ји су, осим уз го ју сто-
ке, по све ће ни и се о ском ту ри зму, 
Кра јин ци су раз ме ни ли ис ку ства, а 
у чу ве ној ви на ри ји Ви па ва код Бо-
хи ња, уз де гу ста ци ју ви на, ужи ва ли 
су и у јед ном при јат ном из не на ђе-
њу. На и ме, у вин ском по дру му пе-
смом су их до че ка ли чла но ви хо ра 
из Ви па ве, по бед ни ци нат пе ва ва ња 
на фе сти ва лу „Мо крањ че ви да ни” 
2009. го ди не. Не го тин ци су уз вра-

ти ли па жњу при ре див ши до ма ћи-
ни ма де гу ста ци ју кра јин ских ви на
и ме да.

Кра јин ски по љо при вред ни ци 
ка жу да им је по себ но за ни мљив
био бо ра вак у сир ни ци у ко јој се
про из во ди чу ве ни сир мо хат, а
оду ше вље ни су и план та жа ма тре-
ша ња. Сад ни це чу ве не тре шње од
ко је се про из во ди по зна ти ше ри
би ће, сход но до го во ру о са рад њи
са во ћа ри ма из Кра ји не, за сту пље-
не и у воћ ња ци ма до ма ћих про из-
во ђа ча, а ту ри стич ки по сле ни ци
Бо хи ња и Не го ти на до го во ри ли су
и за јед нич ку при пре му парт нер-
ских про је ка та у обла сти ту ри зма.

Оп шти на Не го тин је, ина че, до 
пре два де се так го ди на има ла ве-
о ма плод ну са рад њу са Сло ве ни-
јом, пре све га у обла сти про из-
вод ње без ал ко хол них пи ћа, ви на
и ра ки ја, за ко ју су си но ни ми би ли
не го тин ско „Кра ји на ви но” и сло-
ве нач ки „Сло вин”. По сле две хи-
ља ди те го ди не, Не го тин је био пр-
ви град ко ји је по се тио та да шњи
ам ба са дор Сло ве ни је у Ср би ји,
Бо рут Шу клје. За то се с раз ло гом
оче ку је да се са сту диј ским пу то-
ва њи ма ко ја се по след њих го ди на
ор га ни зу ју за успе шне по љо при-
вред не про из во ђа че из Кра ји не
ус по ста ве кон крет ни ји ви до ви са-
рад ње не го тин ске оп шти не и гра-
до ва у Сло ве ни ји.

Јо ван ка Ста но је вић

У Ни шу је кра јем де цем бра по-
че ло спровођење про јек та „Обу ка
не го ва те ља ста ри јих осо ба”, ко ји
ре а ли зу је ни шки По крет тре ћег
до ба у са рад њи са На род ним уни-
вер зи те том. Реч је о про јек ту ко ји
је Ми ни стар ство ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке оце ни-
ло ви со ком оце ном и фи нан сиј ски
по др жа ло са око 800.000 ди на ра.
Тим нов цем ће би ти фи нан си ра на
обу ка 28 не за по сле них ко ји су по-
ка за ли спрем ност да уз до дат но обра зо ва ње
по ве ћа ју сво је шан се да на ђу ста лан по сао.

– Сви по ла зни ци обу ке су са еви ден ци је

не за по сле них, а при ли ком из бо-
ра пред ност су има ли они ко ји на
по сао че ка ју ду го, као и са мо хра-
не мај ке. У Ни шу је ви ше од 35.000
не за по сле них, а пре ква ли фи ка-
ци ја пу тем ра зних ви до ва обу ке
по ка за ла се као ре ла тив но успе-
шан на чин пре ва зи ла же ња тог
про бле ма – ка же Ми ло рад Сто-
шић, пред сед ник по кре та Тре ће
до ба, и на гла ша ва да је иде ја ове
обу ке да се не за по сле ни ма по ве-

ћа ју шан се за по сао, а ста рим ли ци ма у Ни-
шу обез бе ди ква ли тет на и струч на бри га.

Обу ка тра је 39 рад них да на. Осам да на је

те о риј ски део, а пре о ста ло вре ме је пред ви-
ђе но за прак ти чан рад ко ји ће се спроводити
у ма њим гру па ма у Ге рон то ло шком цен тру у
Ни шу. Обу ка за по ла зни ке је бес плат на, а сви
ко ји је успе шно за вр ше до би ја ју ме ђу на род-
но при знат сер ти фи кат о оспо со бље но сти
да се ба ве за ни ма њем не го ва те ља, јед ним од
рет ких за ко је по сто ји тра жња на тр жи шту.

Ми ло рад Сто шић под се ћа да се осо бе
сред ње и ста ри је рад не до би по себ но те-
шко за по шља ва ју и њи ма је пре ква ли фи ка-
ци ја шан са да до ђу до по сла. Исто вре ме но,
мно гим уста но ва ма у Ни шу су по треб ни
оспо со бље ни и про фе си о нал но об у че ни
љу ди. Љ. Гло го вац

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ИЗ КРА ЈИ НЕ НА СТУ ДИЈ СКОМ ПУ ТО ВА ЊУ У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Об на вља ју и ши ре са рад њу

ПО КРЕТ ТРЕ ЋЕГ ДО БА НИ ША

Обу ка за не го ва те ље ста ри јих осо ба

Ми ло рад Сто шић

При јем код гра до на чел ни ка
Љу бља не
На при је ми ма ко је су за де ле га ци ју оп шти не Не го тин при-

ре ди ли Зо ран Јан ко вић, гра до на чел ник Љу бља не, и Франц 

Кра мер, пред сед ник оп шти не Бо хињ, до го во ре на је са рад-

ња са овим сло ве нач ким оп шти на ма.

– Ис точ на Ср би ја је из ра зи то леп крај и ме ни је дра го што

смо има ли при ли ку да у не по сред ном кон так ту уста но ви мо 

шта су ком па ра тив не пред но сти на осно ву ко јих мо же мо за-

по че ти са рад њу – ис та као је Зо ран Јан ко вић.

Де ле га ци ју оп шти не Не го тин пред во дио је пред сед ник оп-

шти не мр Ми лан Уру ко вић.

– За нас као оп шти ну на ис то ку Ср би је ве о ма је зна чај но 

да ус по ста ви мо са рад њу и пре у зме мо ис ку ства ко ја Зо ран

Јан ко вић, као ис ку сан при вред ник и ути ца јан по ли ти чар, 

већ го ди на ма при ме њу је и са успе хом во ди глав ни град Сло-

ве ни је. Сло ве ни ја је др жа ва ко ја нам по мно го че му мо же

по слу жи ти као узор – ре као је Уру ко вић.
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Из бор на скуп шти на Фон да со ли дар но сти 
Удру же ња но ви на ра Ср би је одр жа на је 17. 
де цем бра 2013. го ди не. Уче сни ке је по здра-
вио Ни но Бра јо вић, ге-
не рал ни се кре тар УНС, 
a сед ни ци је пред се-
да ва ла Мир ја на На ер-
ло вић, пред сед ни ца 
Скуп шти не Фон да УНС. 
На сед ни ци су усво је ни 
Из ве штај о ра ду и Фи нан сиј ски из ве штај о по-
сло ва њу Фон да со ли дар но сти УНС.

Пре ма Из ве шта ју о по сло ва њу Фон да, у 
2013. го ди ни ис пла ће но је 266 по зај ми ца по 

21.000 ди на ра. При хва ћен је пред лог да се
по чет ком иду ће го ди не про ши ри ра спон за
ко ри шће ње нов ча них сред ста ва на 30.000

ди на ра, а це ла су ма би-
ла би вра ће на Фон ду на
де сет ме се ци.

Као осо би то ва жан и
при ма ран за да так Фон-
да со ли дар но сти УНС
ис так ну то је удру жи ва-

ње мла дих но ви на ра, ко ји тре ба да бу ду за-
ма јац и по кре тач раз во ја и ја ча ња ак ци ја ху-
ма но сти и со ли дар но сти.

П. В. Кне же вић

По след њих да на де цем бра за вр ше на
је ин фор ма тич ка обу ка за же не на
се лу у три на ест вој во ђан ских оп шти-

на, ко ју је фи нан си рао По кра јин ски за вод за
рав но прав ност по ло ва. Обу ка је 
ор га ни зо ва на у оп шти на ма Бач ки 
Пе тро вац, Вр бас, Оџа ци, Ка њи жа, 
Се чањ, Али бу нар, Жа баљ, Ру ма, 
Жи ти ште, Бач ка То по ла, Ко ва чи ца, 
Те ме рин и Су бо ти ца.

Под се ти мо, За вод за рав но прав-
ност по ло ва је у ју лу про шле го-
ди не рас пи сао кон курс о до де ли 
бес по врат них сред ста ва за фи нан-
си ра ње про је ка та у обла сти ин фор-
ма тич ке обу ке на ме њен ло кал ним 
са мо у пра ва ма. Пред ност су има ле 
оне оп шти не ко је су мо гле да ор-
га ни зу ју обу ку у се о ским шко ла ма, 
да би же на ма уште де ле вре ме и но-
вац.

– Основ ни циљ обу ке био је да 
охра бри мо се о ске же не да уна-
пре ђу ју соп стве не пред у зет нич ке 
осо би не и ак тив но уче ству ју на 
тр жи шту ра да, да ло кал не са мо у-
пра ве ви ше про гра ма по све те се-
о ским же на ма као ва жној дру штве ној гру пи 
и да их укљу че у раз вој не по ли ти ке се ла. То
је исто вре ме но и мо дел ја ча ња ка па ци те та
ло кал них са мо у пра ва за уна пре ђе ње род-
них по ли ти ка – ка же за на ше но ви не Ве сна
Ши јач ки, ди рек тор ка По кра јин ског за во да
за рав но прав ност по ло ва.

У рум ској оп шти ни ло кал на са мо у пра-
ва је ин фор ма тич ку обу ку ор га ни зо ва ла у 
До брин ци ма и Пу тин ци ма, уз по моћ та мо-
шњих удру же ња же на.

– За 60 ча со ва, ко ли ко је тра ја ла обу ка, 
по ла зни це су се упо зна ле са ра чу на ром, са-
вла да ле су ко ри шће ње ин тер не та, скај па, 
гугл ма пе, феј сбу ка, за тим чу ва ње по да та ка, 
ске ни ра ње, и све оста ло што их је ин те ре-
со ва ло у ве зи са ра чу на ри ма – ка же Ба ји 
Жолт, тех нич ки ди рек тор у но во сад ском 

Цен тру но вих тех но ло ги ја, ко ји је био пре-
да вач же на ма у рум ској оп шти ни.

До брин чан ке су има ле ча со ве два пу та 
не дељ но, у ка би не ту ОШ „Иво Ло ла Ри бар”. 

Обу ку је за вр ши ло је да на ест 
по ла зни ца, ко је су, ка ко ка жу, 
за до вољ не пре да ва њи ма и 
на у че ним. Ме ђу њи ма је би-
ла и Ми ле ва Бор ко вац, ко ја се 
ба ви по љо при вре дом.

– Сма трам да би сва ка же на 
тре ба ло да бу де ин фор ма тич-
ки пи сме на. Мо ји уну ци има ју 
ра чу нар, а ја сам же ле ла да 
на у чим да ко ри стим ин тер нет, 
ка ко бих мо гла да пра тим нај-
но ви ја зби ва ња у по љо при-
вре ди и по том да но ва са зна-
ња при ме њу је мо на на шим 
њи ва ма – ис ти че Ми ле ва.

Би ло је на обу ци и мла дих 
же на, ко је ни су кре ну ле од ну-
ле.

– Има ла сам од ре ђе но пред-
зна ње, јер сам и до са да ко ри-
сти ла ком пју тер у на шој ку ћи, 
али сам же ле ла да на у чим не-

што ви ше ка ко бих мо гла да по мог нем де ци 
– ка же Ива на Бор ко вац из До бри на ца.

У 13 вој во ђан ских оп шти на и гра до ва за 
ин фор ма тич ку обу ку је би ло при ја вље но 
480 же на, а оспо со бљен је ве ћи број. У не-
ко ли ко ме ста сер ти фи ка ти су већ по де ље-
ни по ла зни ца ма кур са. Д. Р.

ПРО ЈЕ КАТ ПО КРА ЈИН СКОГ ЗА ВО ДА ЗА РАВ НО ПРАВ НОСТ ПО ЛО ВА

За вр ше на ин фор ма тич ка 
обу ка же на на се лу

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ УНС

При ву ћи мла де но ви на ре
ВРАЊЕ

Де бло ка да 
ра чу на

Удру же њу пен зи о не ра ин ва ли-
да гра да Вра ња, на кон пу не че ти-
ри го ди не, од бло ки ран је те ку ћи
ра чун. Са да ово удру же ње мо же
да по ма же сво јим чла но ви ма,
ко ји су по че ли да се вра ћа ју, а
све тран сак ци је мо гу не сме та но
да се оба вља ју пре ко ра чу на. У 
клуб су се вра ти ли ра дост и оду-
ше вље ње. 

Р. С.

СаСаСаСаСаСаСаСа о о оо о о о обубубубубубубубукекекекекекекеке у у ууу ууу Р Р Р Р Р РРРумумумумумумумуми и иииииии
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здрав живот

Од мор од пра зни каОд мор од пра зни ка
Пу ње не пе чур ке

Са стој ци: 600 г круп ни јих 
шам пи њо на, 100 г кач ка ва ља, 
цр ни лук, чен бе лог лу ка, ко мад 
мар га ри на, уље, со, би бер, ка-
ши ка пре зли, пер шу нов лист.

На чин при пре ме: шам пи њо-
не опра ти, одво ји ти ше ши ри ће. 
Цр ни и бе ли лук сит но исец ка ти 
и про пр жи ти на уљу. У ме ђу вре-
ме ну исец ка ти сит но и др шке 
пе чур ки па до да ти лу ку. Пр жи ти 

док ско ро не ис па ри теч ност ко ју пу сте шам пи њо ни. До да ти пре зле, со, би бер, сит но 
сец ка ни пер шун. Ше ши ри ће шам пи њо на по ре ђа ти у теп си ју та ко да отвор бу де го ре 
и у сва ки ста ви ти ко мад мар га ри на и из дин ста ни део шам пи њо на. По су ти рен да ним 
кач ка ва љем. Пе ћи на 200 сте пе ни да ле по по ру ме не и да се сир ото пи.

Чор ба 
од ше ћер ца 
и сла ни не

Са стој ци: 150 гр ме сна те сла-
ни не, три кром пи ра, цр ни лук, 
ма њи пра зи лук, 200 г ше ћер ца, 
коц ка су пе од по вр ћа, коц ка пу-
те ра, по ла ли тра мле ка, со, би-
бер, пер шу нов лист.

На чин при пре ме: сла ни ну 
исец ка ти на коц ки це. У ти гањ 
ста ви ти ма ло пу те ра, до да ти 
сла ни ну и пр жи ти да бу де хр ска-

ва. Из ва ди ти на ку хињ ски па пир да се оце ди. Коц ку су пе ста ви ти у по ла ли тра во де 
да се ску ва бу јон. Кром пир и лук исе ћи на коц ке, до да ти у бу јон. По сле два де се так 
ми ну та ку ва ња до да ти ше ће рац и мле ко. Ку ва ти на ти хо још 15 ми ну та. До да ти со, би-
бер, сит но сец кан пер шун, и у сва ки та њир чор бе по ка ши ку пр же не сла ни не.

То бле ро не
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 ти хој 
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 прет ход-
но пе чен су сам, 
пе чен и круп но 

са мле вен ки ки ри ки, а 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

За пе че ни пра зи лук
Са стој ци: око 1 кг пра зи лу ка, 250 г ли сна-

тог те ста, ја је, ка ши ка сен фа, 150 г фе те, со,
би бер.

На чин при пре ме: очи сти ти пра зи лук и
исе ћи на око 15 цм ду жи не. У ло нац ста ви-
ти во ду да про кљу ча, по со ли ти, па до да ти

пра зи лук и ку ва ти 7-8 ми ну та. Ли сна то те-
сто раз ву ћи и ста ви ти у теп си ју на па пир за
пе че ње. Ви шак те ста раз ву ћи у тра ке да има
за зи до ве теп си је. Иви це те ста пре ма за ти
во дом да би се тра ке лак ше за ле пи ле и ма-
ло при ти сну ти. Тра ке пре ма за ти уму ће ним
ја је том. На те сто ре ђа ти оба ре ни пра зи лук
је дан до дру гог. Пре ма за ти сен фом, до да ти
со и би бер. На то из рен да ти сир и пе ћи на
220 сте пе ни да ле по по ру ме ни.

Пи ре од ке ле ра бе
Са стој ци: 1 кг ке ле ра бе, 125 г па вла ке, со, би бер, пер шун, му скат ни орах.
На чин при пре ме: ке ле ра бу ољу шти ти, исе ћи на сит не коц ке. У ло нац 

ста ви ти во ду, по со ли ти је, а кад про ври, до да ти ке ле ра бу. Ку ва ти око 20 
ми ну та. Ку ва ну ке ле ра бу про це ди ти, пре ли ти хлад ном во дом. У по су ду 
ста ви ти ке ле ра бу, до да ти све за чи не и па вла ку и све за јед но из мик са ти. 
Укра си ти пер шу ном и слу жи ти као до да так уз ра зна ме са.

Те сте ни на са со сом
Са стој ци: па ко ва ње те сте ни не, две ма ње ти кви це, кон зер ва пе лат па-

ра дај за, цр ни лук, чен бе лог лу ка, ма њи пра зи лук, две ка ши ке пе че ног 
су са ма, со, би бер, уље.

На чин при пре ме: па ко ва ње те сте ни не оба ри ти. На уљу из дин ста ти све 
три вр сте сит но се че ног лу ка. До да ти ти кви це се че не на коц ки це. На кон кра-
ћег дин ста ња до да ти па ра дајз из кон зер ве и за чи не. Сос из ме ша ти са те сте ни-
ном. При ли ком слу же ња сва ку пор ци ју те сте ни не по су ти пе че ним су са мом.

На по ме на: те сте ни на се мо же ста ви ти у та њир а за тим пре ли ти со сом 
и су са мом.
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Основ ни Offi    ce To ol bar (27)

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јануар 2014.

Па ле та Trac king

Ко ри сти мо је да би смо мо гли да пра ти мо про ме не у тек сту. Са-
сто ји се из ико на:
Ико на Име  Ко ри сти се за:

 Track chan ges пра ће ње уне тих про ме на у 
текст ра ди ана ли зе и ко рек-
ци је;

 Fi nal: Show Mar kup из бор сти ла при ка зи ва ња 
пред ло же них про ме на у до-
ку мен ту;

 Show Mar kup из бор фор ма та у ко ји ма ће се 
при ка за ти про ме ње не ре чи;

 Re vi e wing Pa ne при ка зи ва ње про ме на у одво-
је ном про зо ру (по ја вљу је се 
са ле ве стра не вер ти кал но 
или ис под хо ри зон тал но).

Пра ће ње про ме на у тек сту

1. Мар ки ра мо реч ко јој же ли мо да до да мо пред лог за про ме ну;
2. клик не мо на стре ли цу по ред Track Chan ges;
3. иза бе ре мо оп ци ју Track Chan ges;
4. уку ца мо пре ко мар ки ра не ре чи пред лог за из ме ну тек ста;
5. текст ко ји се ме ња:
а) би ва пре цр тан и по ред ње га ће се по ја ви ти но ви под ву че ни 

текст уко ли ко је укљу че на оп ци ја Show all re vi si ons in li ne ико не 
Bal lons;

б) но ви текст ће се по ја ви ти у до ку мен ту на ме сту тек ста ко ји се 
ме ња, а текст ко ји се ме ња у ба ло ну ко ји се на ла зи на де сној мар-
ги ни до ку мен та уко ли ко је укљу че на оп ци ја Show re vi si ons in bal-

lons;

6. уко ли ко же ли мо да фор ма ти ра мо из ме не ра ди лак шег уоча ва-
ња про ме не, би ра мо оп ци ју Chan ge Trac king Op ti ons ико не Track 

Chan ges;
7. у по љу по ред оп ци је In ser ta ti ons би ра мо стил и бо ју при ка зи-

ва ња про ме ње не ре чи;
8. у по љу по ред оп ци је De le ti ons би ра мо стил и бо ју при ка зи ва-

ња ре чи ко ју же ли мо да ме ња мо;
9. уко ли ко же ли мо да при хва ти мо про ме не, мар ки ра мо ре чи (ко-

ју ме ња мо и про ме ну), па клик не мо на ико ну Ac cept, а уко ли ко не 
же ли мо, на ико ну Re ject (на ла зе се на па ле ти Chan ges);

10. на екра ну ће се тач но ви де ти реч ко ју же ли мо да ме ња мо и 
реч ко јом же ли мо да је за ме ни мо.

Па ле та Chan ges

Ко ри сти мо је за при хва та ње или од би ја ње по ну ђе них про ме на у 
тек сту. Ова па ле та уско је ве за на за па ле ту Trac king.

Ико на Име Ко ри сти се за:

Ac cept при хва та ње по ну ђе не про ме не у до-
ку мен ту;

 Re ject од би ја ње по ну ђе не про ме не у до ку-
мен ту;

Pre vi o us пре ба ци ва ње на прет ход ну про ме ну
у до ку мен ту;

 Next пре ба ци ва ње на сле де ћу про ме ну у
до ку мен ту.

Па ле та Com pa re

Ко ри сти мо је за упо ре ђи ва ње ви ше вер зи ја истог до ку мен та. Са-
сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за:

Com pa re  упо ре ђи ва ње ви ше вер зи ја истог
до ку мен та.

Па ле та Pro tect

Ко ри сти мо је за спре ча ва ње из ме на или фор ма ти ра ња у до ку-
мен ту ко ри шће њем од ре ђе не ло зин ке. Са сто ји се из ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за:

 Block Aut hors за бра ну из ме не до ку мен та по је ди-
ним осо ба ма;

Re strict Edi ting за бра ну по је ди них вр ста про ме на
на до ку мен ту.

За шти та до ку мен та

1. Клик не мо на ико ну Re strict Edi ting;
2. ис под на сло ва Edi ting re stric ti ons

че ки ра мо Al low only this type of edi ting

in the do cu ment да би смо иза бра ли ко-
је вр сте про ме на и ко ме до зво ља ва мо
(пред ла же мо read only);

3. уко ли ко че ки ра мо оп ци ју Everyone,
про ме не у до ку мен ту ће би ти до зво ље не
свим ко ри сни ци ма (пред ла же мо: не че ки-
ра ти);

4. уко ли ко клик не мо на Mo re users, уно-
си мо ко ри снич ка име на оних ко ји ма до зво-
ља ва мо при ступ за про ме не у до ку мен ту;

5. клик не мо на дуг ме Yes, Start En for-

cing Pro tec tion да би смо за шти ти ли до-
ку мент;

6. у по љу по ред оп ци је
En ter new pas sword (op-
ti o nal) уно си мо ши фру за
до ку мент;

7. у по љу по ред оп ци је
Re en ter new pas sword to

con fi rm по но во уно си мо
исту ши фру;

8. клик не мо на дуг ме
OK.

Уко ли ко же ли мо да укло ни мо за шти ту, клик не мо на дуг ме Stop

Pro tec tion и ра чу нар ће нам тра жи ти да уне се мо ло зин ку да би смо
ски ну ли за шти ту.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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кроз Србијукроз Србију

Про те кла два ме се-
ца су за Удру же ње
пен зи о не ра гра-

да Ни ша би ла ис пу ње на
број ним ак тив но сти ма.
До бро сав Ми лен ко вић,
се кре тар Удру же ња, ка-
же да су, осим ре дов них
ак тив но сти пред ви ђе них
пла ном и про гра мом, пр-
ви пут ор га ни зо ва ли спе-
ци ја ли стич ке пре гле де за
сво је чла но ве у про сто-
ри ја ма Удру же ња. Кра јем
но вем бра пен зи о не ри су
мо гли да про ве ре слух
и у за ви сно сти од оште-
ће ња да ку пе апа рат на
од ло же но пла ћа ње, а ор-
га ни зо ва на је и про ве ра
ви да. Од зив је био до бар
– ви ше од 120 пен зи о не-
ра, а ско ро тре ћи на њих
је од мах на ру чи ла на о ча ре под
по вољ ним усло ви ма, на че ти ри
ра те. Ка ко ис ти че Ми лен ко вић,
ни је ис кљу че но да се ова кве ак-
ци је ор га ни зу ју и убу ду ће.

Ни шко удру же ње је про шлог
ме се ца по де ли ло хи ља ду па ке-
та бо ле сним и нај си ро ма шни-
јим пен зи о не ри ма. Сто пе де-
сет па ке та је из до на ци је, а 850
су обез бе ди ли из соп стве них
сред ста ва. Ова ква ак ци ја се,

пре ма ре чи ма се кре та ра Удру-
же ња, во ди већ три го ди не и 
на ме ње на је нај у гро же ни јим 
чла но ви ма. 

Ина че, Удру же ње пен зи о не ра 
гра да Ни ша је 11. де цем бра би-
ло до ма ћин ску па о зна ча ју за-
шти те и стал не про це не на прет-
ка људ ских пра ва ста ри јих. Би ла 
је то пр ва у ни зу рас пра ва ко је 
се у не ко ли ко гра до ва Ср би је 
во де у окви ру про јек та „За до-
сто јан стве ни ји жи вот ста рих на 

ре зи дент ном сме шта ју”. Про је-
кат спро во ди Удру же ње гра ђа-
на „Сна га при ја тељ ства” Amity, 
у парт нер ству са Ауто ном ним 
жен ским цен тром и у са рад њи 
са Ти мом 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.

Го во ре ћи о то ме шта и ко ли-
ко се зна о људ ским пра ви ма 
ста ри јих, На де жда Са та рић из 
Amity-ја је на гла си ла да се по-
себ на па жња мо ра по све ти ти 

очу ва њу пра ва не моћ-
них ста ри јих осо ба, јер
су оне по себ но ра њи ве
на зло у по тре бу и под-
ло жне за не ма ри ва њу
и зло ста вља њу. Сто га
је нео п ход но, ис та кла
је На де жда Са та рић,
усво ји ти стан дар де и
пра ви ла ра да и по на-
ша ња пру жа ла ца услу га
ста ри ма да би се ис по-
што ва ла њи хо ва људ ска
пра ва. У рас пра ви се чу-
ло да су жи те љи Ни ша
са око ли ном ста ри ји од
про се ка у Ср би ји и да је
то раз лог ви ше да се о
овој по пу ла ци ји бри не
од го вор ни је. Град из-
два ја 390 ми ли о на ди-
на ра за со ци ја лу, али је
про блем што је ци вил-

ни сек тор при лич но раз је ди-
њен па пра вих ефе ка та од тих 
сред ста ва не ма. За то је је дан 
од за кљу ча ка ску па у Ни шу да 
се са зах те ви ма и пре по ру ка ма 
пре ма над ле жним ло кал ним и 
др жав ном ор га ни ма не на сту па 
по је ди нач но већ ује ди ње но, са 
ја сним ци љем да се уна пре де 
ме ха ни зми за за шти ту људ ских 
пра ва ста ри јих су гра ђа на.

Љ. Гло го вац

Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Жи то-
ра ђа ис ти че се у ху ма ни тар ним ак ци ја ма 
и по мо ћи, у пр вом ре ду нај си ро ма шни-
јим пен зи о не ри ма. За њих се обез бе ђу је 
бес по врат на по моћ у нов цу за ле ко ве и 
не ке хит не ин тер вен ци је.

Удру же ње одо бра ва бес ка мат не кре ди-
те на шест и ви ше ме сеч них ра та, а за све 
за ин те ре со ва не пен зи о не ре обез бе ђен 
је и угаљ за огрев, та ко ђе на ра те, као и 
па ке ти су хо ме сна тих про из во да.

Ни је за по ста вљен ни за бав но-ре кре а тив-

ни жи вот, те је ор га ни зо ва но не ко ли ко јед но-
днев них екс кур зи ја до по зна тих из ле ти шта и
зна ме ни тих ме ста. Али, оно што из два ја ово
удру же ње је сте по моћ при штам па њу књи ге
„Раз глед ни ца оп шти не Жи то ра ђа” пен зи о-
не ра Ми ро љу ба Ву ли ћа. На про мо ци ји књи-
ге, одр жа ној у Ет но ку ћи у Жи то ра ђи, аутор
је пен зи о не ри ма за хва лио на спон зор ству и
за уз врат по кло нио по књи гу свим чла но ви-
ма Из вр шног од бо ра Удру же ња.

Све ове ак ци је во ди ИО и пред сед ник
Удру же ња, Жив ко Ни ко лић.

– Ве ћи на на ших чла но ва при ма нај ни-
же пен зи је и сва ко кре ди ти ра ње и по моћ 
им до бро до ђе. Ин те ре со ва ње је све ве ће 
јер мно ги је два ус пе ју да са ста ве ме сец с 
ме се цом. По мо гли смо штам па ње књи го 
о оп шти ни Жи то ра ђа, а и убу ду ће ће мо, у 
гра ни ца ма сво јих скром них мо гућ но сти, 
по ма га ти све гра ђа не, у пр вом ре ду на ше 
чла но ве ко ји се ба ве пи са њем или не ким 
дру гим кул тур ним ак тив но сти ма – ис ти че 
Жив ко Ни ко лић.

М. Ву лић

ЖИ ТО РА ЂА

Спон зо ри са ли штам па ње књи ге

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША

Крај го ди не пре пун
ак тив но сти

На де жда Са та рић (стоји) на расправи о правима старијих у Нишу
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За Бо жи да ра Гру ји ћа, пен зи о не ра из
Жар ко ва, мо же се сло бод но ре ћи да
је са мо у ки умет ник. За вр шио је шко лу

за кро ја че, али сти ца јем окол но сти по чео је
да ра ди у гра ђе ви нар ству. Као гра ђе ви нар

про ме нио је је да на ест фир ми, об и шао де-
се так зе ма ља и бо ра вио на три кон ти нен та.
Са свим слу чај но от крио је љу бав и скло-
ност пре ма умет но сти.

Пу ту ју ћи по све ту имао је при ли ку да ви-

ди раз не кул ту ре и раз ли чи те об ли ке умет-
нич ког из ра жа ва ња. По чет ком се дам де се-
тих го ди на про бао је да ра ди ин тар зи ју са
фур ни ром и, по сле успе шног по ку ша ја, ура-
дио је не ко ли ко сли ка. Охра брен тим ре-

зул та ти ма, по чео је да из ра ђу је фи гу ре од
бе то на. Сва ка од тих фи гу ра је при ча за се-
бе: мај ка, краљ Пе тар Пр ви, срп ски вој ник,
сви рач, же на Жар ков ка, ко ми та итд. На њи-
ма су при ка за не ори ги нал не но шње са по-

сто ја ним бо ја ма. На пра вио је ви ше од два-
де сет та квих фи гу ра и све их је за др жао.

Из ра дио је и мно штво фи гу ра ве ли чи не
15 цен ти ме та ра, а по себ но се по но си ко лек-
ци јом од де вет Ју го ви ћа и ста рим Југ Бог да-
ном. Ни је се за до во љио овим ре зул та ти ма
и тех ни ка ма, не го је ишао да ље и опро бао
се у ре зба ре њу др ве та и у ра ду са гли ном.
Оку шао се и са кар то ном, од ко јег из ра ђу-
је гра ђе ви не ко је сам про јек ту је, или тра жи
ста ру ли те ра ту ру. Та ко са да ра ди ма на стир
Тро но шу, и то онај из вор ни. Же ли да са чу-
ва ста ро срп ско се ло од за бо ра ва у че му је,
та ко ђе, по ка зао ве ли ку уме шност и сна ла-
жљи вост. 

По ред свих ових тех ни ка, ни сли кар ство
му ни је стра но, па и ту има за па же них ра-
до ва.

За Бо жи да ра, иако је ду бо ко за шао у осму
де це ни ју, не ма од мо ра – стал но же ли не што
но во да осво ји и не што од пре да ка да са чу-
ва за мла ђа по ко ле ња. Све што је ура дио,
ура дио је сам, без ичи је по мо ћи, и за то је
још ви ше по но сан.

Са да овај са мо у ки умет ник же ли да у
свом скром ном до му уре ди не ки про стор
и да на пра ви по став ку ка ко би мла ђе ге не-
ра ци је ви де ле да во ља и љу бав увек по бе-
ђу ју.

Ми лан Ра до са вље вић

БО ЖИ ДАР ГРУ ЈИЋ, СА МО У КИ УМЕТ НИК ИЗ ЖАР КО ВА

Умет но шћу 
про тив за бо ра ва

И ове го ди не од га ји ва чи ко ња из Кра гу јев ца и око-
ли не, као и љу би те љи ових жи во ти ња, оку пи ли су се
на про сто ру ис пред „Шу ма ди ја сај ма” на дру гој „Бо-
жић ној фи ја ке ри ја ди”, ко ју су ор га ни зо ва ли чла но ви
Ко њич ког клу ба „Кра гуј”.

Ви ше од де сет фи ја ке ра са јед ним или ви ше ко ња
про шло је ули цом Са ве Ко ва че ви ћа, до тр га код Кр ста
у цен тру Кра гу јев ца, а глав но дру же ње одр жа но је на
кра гу је вач ком хи по дро му „Ста но вљан ско по ље”.

Циљ ове „Бо жић не фи ја ке ри ја де” би ло је оку пља ње
и дру же ње од га ји ва ча и љу би те ља ко ња, али и ожи-
вља ва ње не ка да тра ди ци о нал не во жње фи ја ке ри ма
ули ца ма Кра гу јев ца.

М. Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Дру га „Бо жић на 
фи ја ке ри ја да”
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погледи

ВАР ЉИ ВОСТ ИЗ О БИ ЉА

Пла не та де бе лих
На свим кон ти нен ти ма број го ја зних не пре кид но се по ве ћа ва,
а у зе мља ма у раз во ју чак је уче тво ро стру чен

Ти пич на по сле пра знич-
на си ту а ци ја: „Ди је та, под
хит но!” на ре ђу је мо се би

сто је ћи пред огле да лом и по-
сма тра ју ћи на сво јој фи гу ри
на сла га не тра го ве про ду же ног,
не кон тро ли са ног ужи ва ња за
кр ца том тр пе зом. Је ло се и пи-
ло као да нам је по след ње, ка ко
се обич но ка же.

Са да тре ба де ло ва ти бр зо и
од луч но, да би смо се не же ље-
них „ки пу ћих” до да та ка што пре
ота ра си ли. Да кле, ди је та, под
хит но, за и ста.

У про тив ном, ки ло гра ми се
ла ко мо гу оте ти кон тро ли, а ви
се од осо бе та ко зва не нор мал-
не кон сти ту ци је пре тва ра те у
не ког за ко га ће се нај пре ре-
ћи да је по пу њен, па уко ли ко
и да ље ни шта не пред у зи ма те,
на ста ви ће те да до би ја те на те-
жи ни и пре не го што и бу де те
све сни шта се де си ло, ући ће те
у ред уго је них. Ства ри су он да
већ за ка сне ле и вр ло озбиљ не.

Је сте да то не иде баш пре ко
но ћи, али сва ка ко знат но бр же
не го што се обич но прет по ста-
вља. И увек та но ва сли ка са мог
се бе до ђе као не при јат но из не-
на ђе ње. Та ко је са по је дин ци ма,
али и са чи та вом по пу ла ци јом.

Је ди но што су ме ри ла дру га-
чи ја, па док у ин ди ви ду ал ним
слу ча је ви ма го во ри мо о ра спо-
ну од не ко ли ко ме се ци, јед не
или две го ди не, на гло бал ном
пла ну и пе ри од од три де сет го-
ди на узи ма се као кра так.

Са мо то ли ко вре ме на, кон-
крет но од 1980. до да нас, би ло
је до вољ но да се број го ја зних,
и то са мо у зе мља ма у раз во ју,
уче тво ро стру чи. Од 250 ми ли-
о на пре три де це ни је сти гло се
до са да шње бли зу јед не ми ли-
јар де, од но сно 904 ми ли о на.

Ка да се ово ме до да 557 ми ли-
о на оних из бо га тог, раз ви је ног
све та, до би ја се ста ти стич ки по-
да так о ско ку са 23 на 34 од сто
„те шка ша”. Упро шће но, то зна чи
да је дан од три ста нов ни ка пла-

не те има про блем са ви шком 
ки ло гра ма.

Ове чи ње ни це, уз алар мант ни 
за кљу чак да се у ско рој бу дућ-
но сти мо же оче ки ва ти „огро ман 
по раст” обо ле ва ња од од ре ђе-
них об ли ка кар ци но ма, ди ја-
бе те са, ср ча ног или мо жда ног 
уда ра, пр вих да на но ве го ди не 

пре до че не су јав но сти у обим-
ној сту ди ји лон дон ског Ин сти-
ту та за пре ко мор ски раз вој, об-
ја вље ној под на зи вом „Ис хра на 
су тра шњи це”.

Окол ност да је нај ве ћи про-
це нат го ја зно сти за бе ле жен у 
си ро ма шни јем де лу све та и да 
су зе мље у раз во ју у том по гле-
ду до сти гле бо га те, за вре ђу је 
по себ на ту ма че ња из ви ше раз-
ло га. Пре све га, због мо гу ћег 
бр зо пле тог, по гре шног за кључ-
ка да ви ше пре те ра но ухра ње-
них зна чи ма ње не у хра ње них.

Ни је та ко, на жа лост. Не у хра-
ње ност је и да ље про блем сто-
ти на ми ли о на љу ди, шта ви ше 

че сто под истим кро вом жи ве 
и јед ни и дру ги. То је са мо до-
каз да је пре ко мер на го ја зност 
у зе мља ма тра ди ци о нал но по-
и сто ве ћи ва ним са не до стат ком 
хра не по сле ди ца ви ше стру ких 
про це са.

Сти хиј ска ур ба ни за ци ја, про-
ме ње не на ви ке у ис хра ни, за ме-

на тра ди ци о нал них на мир ни ца 
бр зом хра ном, али и по бољ ша-
на еко ном ска си ту а ци ја и по ве-
ћа ни при хо ди, све за јед но до-
ве ло је до не ких до ско ра не за-
ми сли вих по ме ра ња, да се број 
го ја зних у Ки ни удво стру чи, а у 
ју го и сточ ној Ази ји утро стру чи, 
да се се вер на Афри ка и Ла тин-
ска Аме ри ка, са не ких 58 од сто 
„де бе љу ца” у це ло куп ној по пу-
ла ци ји, из јед на че са Евро пом.

Са про цен том од 70 од сто ста-
нов ни ка „пре ко ме ре” Се вер на 
Аме ри ка је и да ље без прем ца, 
а Аме ри кан ци го ди шње по тро-
ше 60 ми ли јар ди до ла ра на про-
гра ме и про из во де за сма ње ње 

те жи не. Пра во ре ше ње из и ски-
ва ло би, ме ђу тим, дру га чи ји, 
све о бу хват ни ји при ступ.

Ауто ри по ме ну тог из ве шта ја
сма тра ју да је од го вор ност на вла-
да ма зе ма ља ко је до са да ни шта 
ни су учи ни ле да се си ту а ци ја про-
ме ни. Ако го ја зних има дво стру ко 
ви ше у си ро ма шним не го у бо га-
тим зе мља ма, то до вољ но го во ри 
ко ли ка је по шаст у пи та њу.

Пре ма по да ци ма Свет ског
про гра ма хра не, сва ког да на 
гла ду је 842 ми ли о на љу ди, ме-
ђу тим исто вре ме но је из ра чу-
на то да го ја зност уби ја три пу та 
ви ше осо ба не го не у хра ње ност. 
Го ди шње око три ми ли о на љу ди
гу би бит ку са бо ле шћу ди рект-
но или ин ди рект но по ве за ном 
са пре ко мер ном де бљи ном.

С јед не стра не, по ли ти ча ри су
не спрем ни да се упли ћу у лич на
и по ро дич на пи та ња ис хра не, 
са дру ге су моћ ни фар мер ски 
и пре храм бе но-ин ду стриј ски
ин те ре сни кру го ви, а на тре ћем 
ме сту је не до вољ на свест љу ди 
о то ме шта за пра во пред ста вља 
здра ву ис хра ну. Ре зул тат све-
га то га је по сто је ћа си ту а ци ја, 
и без по ди за ња овог про бле ма 
на ни во пи та ња од на ци о нал ног
ин те ре са не ће се мно го учи ни-
ти, сма тра ју упу ће ни.

У сту ди ји се на во де ре зул та ти
оства ре ни у Ју жној Ко ре ји, где је
др жа ва ус пе ла, за хва љу ју ћи сна-
жној кам па њи, али и исто вре ме-
ним ан га жо ва њем и об у ча ва њем
же на у спра вља њу тра ди ци о нал-
них је ла, да по ја ча ко ри шће ње
по вр ћа и во ћа и да вра ти ис хра-
ну у здра ве ко ло се ке.

Чу ју се и ми шље ња да би тре-
ба ло уве сти опо ре зи ва ње бр-
зе хра не и све га што иде у тај 
па кет, али огро ман си стем и 
огро ман ка пи тал по чи ва на мо-
де лу ко ји кроз ова кву ис хра ну 
оли ча ва цео кон цепт мо дер ног 
жи во та, те је те шко за ми сли ти 
из во дљи вост јед не та кве ме ре. 
А шта би тек „хам бур гер ло би ји” 
ре кли? Д. Дра гић
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Пен зиј ске ре фор ме су у про шлој го ди-
ни (и у они ма пре ње) би ле гло бал на
те ма, а си гур но је да ће би ти на днев-

ном ре ду и ове, тек за по че те го ди не, као и
да ће би ти ак ту ел не и у мно гим до ла зе ћим.
На овом ме сту до сад смо че сто пи са ли о ре-
ше њи ма у по је ди ним зе мља ма, о оно ме што
је сви ма за јед нич ко, а по го то во раз ли чи то,
а на по чет ку 2014. ево и крат ког во ди ча
кроз „џун глу” свет ских пен зиј ских си сте ма
(на рав но не свих), ко ја по ка зу је да је др жа-
ва не где мај ка, а не где ма ће ха – и да јој ни је
при јат но ни у јед ној уло зи.

САД: У нај ве ћој свет ској еко-
но ми ји, Сје ди ње ним Аме рич ким
Др жа ва ма, глав ни стуб си сте ма
је „сошл си кју ри ти” (со ци јал на
си гур ност). Фи нан си ра се опо-
ре зи ва њем за по сле них и по сло-
да ва ца (6,2 од сто на бру то за ра-
ду до 113.700 до ла ра го ди шње
за 2013). Пра во на ис пла те сти че
се по сле пен зи о ни са ња, од но-
сно од 66. го ди не за оне ро ђе не
из ме ђу 1943. и 1959, а би ће 67
го ди на за оне ко ји су на свет до-
шли по сле то га. Про сек те „пен-
зи је” је 1.269 до ла ра ме сеч но и
то си ро ма шни је сло је ве дру штва
одр жа ва из над „ли ни је си ро ма-
штва”. Ис пла ћу је се из фе де рал-
ног бу џе та и нај ве ћа је по је ди-
нач на став ка у ње му: око 1.300
ми ли јар ди до ла ра. Аме рич ки
пен зи о не ри део пен зи је мо гу да
при ма ју и од сво јих по сло да ва ца
и из лич ног из два ја ња на пер со-
нал ни пен зиј ски ра чун.

КИ НА: У дру гој по ве ли чи ни
свет ској при вре ди све је сла-
би ји при лив мла де рад не сна ге
(из ме ђу оста лог и због по ли ти ке
„са мо јед но де те”), што под ри ва
и те ме ље пен зиј ског си сте ма. Он
је да нас ре ла тив но да ре жљив
пре ма рад ни ци ма из ур ба них
цен та ра ко ји за пен зиј ски фонд
из два ја ју осам од сто од пла те,
на шта по сло дав ци до да ју још 20
од сто. Му шкар ци у пен зи ју мо гу
са 60, а же не из ме ђу 50 и 55. „Ур-
ба ним” пен зи ја ма по кри ве на је

са мо по ло ви на од ра слих Ки не за, док је од-
лу ка о пен зи ја ма за се ља ке, ко ја још ни је са-
свим при ме ње на, до не та 2009. Њен из нос је
из у зет но скро ман: са мо 12 до ла ра ме сеч но
(не што ма ње од 1.000 ди на ра).

ЈА ПАН: У зе мљи ко ја је тре ћа на еко ном-
ској топ ли сти све та све је уоч љи ви ји тренд
са ко јим се но си за пад ни свет: ста ре ње ста-
нов ни штва. Пен зиј ски си стем има три сту ба:
др жа ва ис пла ћу је део пен зи је на осно ву до-
при но са рад ни ка то ком ста жа, дру ги део је
та ко ђе за сно ван на лич ном ула га њу и за ви-

сан од укуп них упла та, док је тре ћи до бро-
во љан. Пр ви део пен зи је мо же да се при ма
већ по сле 25 го ди на ра да, а пу на пен зи ја,
са по ме ну тим дру гим де лом, тек по сле 40,
с тим да пр ва два де ла на док на ђу ју са мо че-
твр ти ну пла те при мље не не по сред но уочи
пен зи о ни са ња. У Ја па ну нај бо ље про ла зе
они ко ји су ште де ли за ста ре да не, че му је
ова на ци ја ина че скло на, ма да мла ђе ге не-
ра ци је у том по гле ду по ла ко „ла ба ве”.

НЕ МАЧ КА: До ми нант на европ ска еко но-
ми ја до не дав но је има ла да ре жљи ве пен зи-
је, али но ве ре ал но сти то ме ња ју. Да нас се
та мо у пен зи ју мо же са 65, док ће они ро ђе-
ни по сле 1964. мо ра ти да ра де две го ди не
ду же. Пен зи ја је у про се ку 58 од сто по след-
ње не то пла те. Пен зиј ски фонд се пу ни „у
хо ду”, што зна чи да са да шњи за по сле ни из-
др жа ва ју бив ше. Ви си на пен зи је, на рав но,
за ви си од ви си не пла те то ком рад ног ве ка,
а оно што се са да ме ња је сте да се пен зи-
је сма њу ју због не по вољ ни јег од но са за-
по сле них и пен зи о не ра (што на ма сва ка ко
зву чи ве о ма по зна то).

ФРАН ЦУ СКА: Фран цу зи и да ље мо гу пу-
ну пен зи ју да оче ку ју кад на пу не са мо 62

го ди не, али под усло вом да су
си сте му до при но си ли нај ма ње
41,5 го ди на, што зна чи да ово
не ва жи за оне са ви со ким обра-
зо ва њем, ко ји су се за по сли ли
по сле сво је два де се те. У пен зиј-
ски фонд упла ћу ју и рад ни ци и
по сло дав ци, а про сеч на пен зи ја
је 60,8 од сто од по след ње пла те
(у др жав ном сек то ру). Про шлог
ок то бра услов за пу ну пен зи ју је
по диг нут: рад ни стаж од 43 го-
ди не...

БРИ ТА НИ ЈА: Аген ци ја АП
кон ста ту је да је бри тан ски пен-
зиј ски си стем про јек то ван та ко
да пен зи о не ре за шти ти од бе де,
а не да им омо гу ћи при сто јан
жи вот. Они ко ји су ра ди ли у др-
жав ном сек то ру, на пен зи о нер-
ском че ку има ју са мо 38 од сто
од по след ње пла те, а они ко ји
су ра ди ли у при ват ном још ма-
ње: са мо 26 од сто. Пен зи је су
та ко ђе тро дел не: пр ви део је
осно ва ко ја је иста за све, дру-
ги за ви си од ни воа пла те то ком
ста жа, а тре ћи од упла та на лич-
ни пен зиј ски ра чун. Бри та ни ја
је про шле го ди не до би ла и свог
нај слав ни јег пен зи о не ра: пре-
сто ло на след ни ка прин ца Чар-
лса (да је пен зи ју у до бро твор не
свр хе), а да не ма ни го ди ну рад-
ног ста жа на по слу за ко ји је ро-
ђен: да кра љу је.

М. Бе кин

(У сле де ћем бро ју: Бра зил,
Ита ли ја, Аустра ли ја,

Ју жна Ко ре ја и Дан ска)

ВО ДИЧ КРОЗ СВЕТ СКЕ ПЕН ЗИЈ СКЕ СИ СТЕ МЕ

Др жа ва не где мај ка, 
не где ма ће ха
Ка ко се у по је ди ним зе мља ма ре ша ва пи та ње ег зи стен ци је 
оних ко ји ком пле ти ра ју свој рад ни век
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Убо жић ном ду ху ху ма но-
сти, кроз пе сму, игру и за-
ба ву, од 21. де цем бра про-

шле до 7. ја ну а ра ове го ди не у
Свр љи гу је тра јао ше сти Бо жић-
ни фе сти вал.

У тих пет на е стак да на мла ди
Свр љи жа ни су се дру жи ли и

до бро за ба вља ли. Про грам је
био са др жа јан и ра зно вр стан:
му зи ка, игре, дис ко и ве че ри
по е зи је, по зо ри шне пред ста ве,

кон цер ти, шко ле фол кло ра, ка-
ра о ке, ма скен бал.

Нај ве ћи део фе сти вал ског по-
сла оба ви ли су во лон те ри – Ива 
Ан тић, чла ни ца Оп штин ског ве-
ћа оп шти не Свр љиг за ду же на 
за мла де, и Сте фан Јо ва но вић, 
пред став ник Кан це ла ри је за мла-

де, во ди ли су ак тив но сти на овом 
фе сти ва лу и ка жу да је би ло див-
но. Ива Ан тић ис ти че да је то би-
ла и при ли ка да се мла ди оку пе, 

до ђу у Свр љиг и за ба ве се у бо-
жић ном ду ху, ду ху ху ма но сти са 
мно го ле пих же ља. На фе сти ва лу 
су на сту пи ле гру пе „Дол че ви та” и 
„Лап сус бенд”, а би ло је и мла дих 
из су сед них сре ди на. Драж фе-
сти ва ла по себ но су осе ти ли ма-
ли ша ни ко ји су пр ви пут уче ство-

ва ли и ра до ва ли се по кло ни ма, а 
пре ма ре чи ма Иве Ан тић, но во-
го ди шње јел ке су, по ред оне у у 
цен тру Свр љи га, ки ће не и у се ли-

ма Ла ли нац и Гу ше вац, где по сто-
је ис ту ре на оде ље ња Основ не
шко ле „До бри ла Стам бо лић”.

Де да Мраз је био на му ка ма.
Сне га не ма па је са о ни це оста-
вио за на ред ну зи му, али је ипак 
сти гао да оби ђе све шко ле и де-
цу, да им по де ли но во го ди шње 
па ке ти ће и по же ли пу но сре ће у 
2014. го ди ни. Свој но во го ди шњи 
ка ра ван за вр шио је у Град ском 
пар ку у Свр љи гу, где је сти гао на 
би ци клу и до ве зао бом бо не.

Сте фан Јо ва но вић из Кан це ла-
ри је за мла де ка же да је од аук-
циј ских про да ја и про да ја ула-
зни ца на фе сти ва лу при ку пље но
113.000 ди на ра. Ова сред ства би-
ће упла ће на у ху ма ни тар не свр хе
за ле че ње ма лог Фи ли па Ми ки ћа
и Зо ри ци Вуч ко вић  за до град њу
ку ће. Циљ ма ни фе ста ци је – дру-
же ње и за ба ва мла дих у бо жић-
ном ду ху, про же ти ху ма но шћу и
штед њом, пот пу но је оства рен,
сла жу се и Ива и Сте фан.

Ор га ни за то ри ше стог Бо жић-
ног фе сти ва ла би ли су Кан це ла-
ри ја за мла де, Цен тар за ту ри-
зам, кул ту ру и спорт, а по кро ви-
тељ оп шти на Свр љиг.

С. Ђор ђе вић

ШЕ СТИ БО ЖИЋ НИ ФЕ СТИ ВАЛ У СВР ЉИ ГУ

Де да Мраз, мла ди 
и до бра за ба ва

рр

У оп шти ни Кња же вац је, као и ра ни јих го ди-
на, све ча но обе ле жен Бо жић. Град укра шен
све тиљ ка ма, оки ће ним јел ка ма, а бад ња ци
већ ра но ују тру на Бад њи дан по ста вље ни по-
ред ула зних вра та. Сла ви ло се у ку ћа ма и на
тр го ви ма, уз по што ва ње оби ча ја у спре ма њу
по сних је ла – на Бад ње ве че, а за Бо жић пе че-
ни ца, пе че ње, ро штиљ и оста ло ка ко ко во ли.

Све ча но сти по све ће не нај ра до сни јем
хри шћан ском пра зни ку по че ле су на Бад-
њи дан све ча ном ли тур ги јом у осам ча со ва,
а на ста ви ле се ве чер њом слу жбом у цр кви
Све тог Ђор ђа. По за вр шет ку слу жбе ли ти ја
је про шла цен тром гра да и за у ста ви ла се
код До ма кул ту ре, где су ар хи је реј ски на ме-
сник Ми ла дин Са мар џић и пред сед ник оп-
шти не Ми лан Ђо кић гра ђа ни ма по ру чи ли

да све тлост бад ња ка тре ба да ис пу ни њи хо-
ва ср ца љу ба вљу пре ма бли жњи ма, при ја-
те љи ма, гра ду у ко ме жи ве и отаџ би ни.

Усле ди ло је па ље ње град ског бад ња-
ка ко ме је при су ство ва ло ви ше од хи ља ду
Кња жев ча на и ор ке стар тру ба ча. Пе ва ло
се и игра ло, а за нај мла ђе је ор га ни зо ва но
ло мље ње бо жић не че сни це. Нај ви ше сре-
ће у по тра зи за злат ни ком и сре бр ња ци ма
има ли су Ро ма на Сте фа но вић, Лу ка Или јић
и Ђор ђе Мар ја но вић. Па ље ње бад ња ка ор-
га ни зо ва но је и у ва ро ши ца ма Кал на и Ми-
ни ће во, као и у ве ћим се ли ма.

Бо жић су све ча но про сла ви ли и ко ри сни-
ци Ге рон то ло шког цен тра – До ма ста рих,
као и До ма ста рих у ви ли „Ка та ри на”.

Д. Ђор ђе вић

БО ЖИЋ У КЊА ЖЕВ ЦУ

Па ље ње бад ња ка у цен тру гра да
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Ко ле дар ске пе сме за род ну го ди ну,
здрав жи вот до ма ћи на и це лог се-
ла, на Бад њи дан, у су срет Бо жи ћу,

и да нас се не гу ју у кра јин ском се лу Мо-
кра њу. Та ко су и овог ја ну а ра на се о ске
ули це иза шла де ца ко ја су, но се ћи из ре-
зба ре не дре но ве мот ке, од ку ће до ку ће
пе ва ла ко ле дар ске пе сме за плод ну и бе-
ри ћет ну го ди ну. Они су са ко лен да ма, у

ку ћа ма до ма ћи на код ко јих су свра ћа ли,
џа ра ли ва тру и го во ри ли: „До бар је Бад-
њи дан, сти гао у пра ви час, ва ма до нео
пун тор ова ца, ја га ња ца и пра си ћа. Ко ли-
ко ће ра ми де на кро ву, то ли ко па ра у дво-
ру. Ко ли ко ли ста у ли сни ку, то ли ко па ра у
нов ча ни ку. Пу но здра ве де чи це, бе ри ће-
та и имет ка!”

Нај ве се ли је на Бад њи дан у Мо кра њу
би ло је у Ка ра ђор ђе вој ули ци, кроз ко ју је
про шло не ко ли ко гру па мла дих ко ле да ра,

пе ва ју ћи пе сме за род ну го ди ну, здрав жи-
вот до ма ћи на и це лог се ла.

Оби чај ко ле да ре ња у овом вла шком се лу 
у Кра ји ни је ве о ма стар али успе шно одо-
ле ва го ди на ма за хва љу ју ћи ге не ра ци ја ма 
ко је га сво јим по том ци ма пре но се с ко ле-
на на ко ле но. Да је тра ди ци ја у Мо кра њу 
ве о ма ста ра, по твр ђу је Ста но је Пе тро вић, 
пред сед ник Са ве та Ме сне за јед ни це, ко ји 
ка же да су мно ги да нас сре до веч ни љу ди 
не ка да и са ми би ли ко ле да ри.

– Не ка да смо има ли по пет-шест по вор-
ки ко рин ђа ша, углав ном су то би ла де ца 
уз ра ста од се дам до пет на ест го ди на. Ле-
по об у че ни де ча ци и де вој чи це ишли су на 
Бад њи дан од ку ће до ку ће и уз до зво лу до-
ма ћи на пе ва ли „че сти тар ске пе сме”, за ко је 
су на гра ђи ва ни ра зно ра зним ђа ко ни ја ма. 
Не ка да је по сто јао оби чај да до ма ћи ца 
сва ком „пе ва чу” да ру је по клип ку ку ру за, 
а ко ле да ри су од ла зи ли го во ре ћи „ку ку руз 
да ро ди – до ма ћи ца да жи ви”. С вре ме ном 
је тај оби чај про ме њен, па се ко ле да ри по-
след њих го ди на да ру ју хра ном са бо га те 
кућ не тр пе зе. То је део тра ди ци је да до ма-
ћи це оба ве зно на гра де ве сни ке Бо жи ћа, 
ко ле да ре – ка же Пе тро вић. 

У Мо кра њу се и дан-да нас у око три сто-
ти не до ма ћин ста ва по шту је оби чај на тра ди-
ци ја род ног кра ја, па се та ко не од у ста је ни 
од ко ле да, јед ног од нај ста ри јих оби ча ја на 
про сто ру ис точ не Ср би је. Слич но је и у дру-
гим кра јин ским се ли ма, углав ном вла шког 
го вор ног под руч ја, где, упр кос про ме на ма 
ко је су до не ли са вре ме ни усло ви жи вље ња, 
тра ди ци о нал ни оби ча ји успе шно одо ле ва ју 
вре ме ну. Јо ван ка Ста но је вић

У МО КРА ЊУ КОД НЕ ГО ТИ НА БАД ЊИ ДАН И БО ЖИЋ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ КО ЛЕ ДА РИ

На род ни оби чај за здра вље, 
оби ље и на пре дак

У су срет Бо жи ћу
Ко ле да ри су пр во бит но би ле гру пе де ча ка

и де вој чи ца у ини ци ја ци ји – уво ђе њу у ред 

од ра слих. Они су пред ста вља ли ду хо ве

при ро де ко ји до но се плод ност. Не ка да су 

му шке по вор ке би ле стро го одво је не од,

ина че ста ри јих, жен ских, а то се за др жа ло

ме ђу вла шким оби ча ји ма у ис точ ној Ср-

би ји до да на шњих да на. Ко ле да ре и са да

до че ку ју до ма ћи це, што по твр ђу је да је

ста рост оп хо да ве ли ка и да се у овом оби-

ча ју мо гу про на ћи оста ци ма три јар хал не

кул ту ре на овом про сто ру.

Ко ле да се, са же љом да се ути че на здра-

вље уку ћа на и да се до ча ра оби ље и

на пре дак ку ће, при пре ма ју пре Све тог Иг-

ња та, не где већ од Ни кољ да на, а тра ју до 

Бо жи ћа, или чак до Бо го ја вље ња.

Пре ви ше од пет го ди на Град ска 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о-
гра да фор ми ра ла је До бро вољ ни 
фонд со ли дар но сти. Ме ђу тим, у 
Удру же њу пен зи о не ра на бе о град-
ској оп шти на Па ли лу ла, на ко јој 
жи ви ви ше од 41.000 пен зи о не ра, 
ни су за до вољ ни бро јем од са мо 
две сто ти нак чла но ва овог Фон да.

– Же ли мо да на шим пен зи о не-
ри ма да мо бит не ин фор ма ци је о 

зна ча ју овог Фон да. Из два ја њем 
је дан од сто од пен зи је чла но ви, 
на кон шест ме се ци члан ства, 
мо гу да оства ре од ре ђе не вр сте 
по мо ћи: до би ја ње бес ка мат не 
нов ча не по мо ћи, раз не на бав ке 
по по вољ ни јим усло ви ма, пру-
жа ње раз ли чи тих услу га (адво-
кат ских до 50 од сто ни же, ту-
ри стич ких ни жих до 20 од сто), 
на бав ку ме ди цин ских по ма га ла, 

оф тал мо ло шке пре гле де, сто ма-
то ло шке и про те ти чар ске услу ге
до 50 од сто јеф ти ни је, бес плат-
ну обу ку за ра чу на ре, по вољ не
кре ди те, кућ не по прав ке, сме-
штај у Днев ном бо рав ку, као и у
ква ли тет ним до мо ви ма за не гу
ста рих, кон такт то ком 24 ча са за
ста ре ко ји жи ве са ми, раз ли чи-
те мо гућ но сти ре ха би ли та ци је
у ба ња ма и на мо ру, као и мно го

дру гих по год но сти. За то пред ла-
же мо на шим пен зи о не ри ма да
се учла не у овај Фонд, јер је од-
ли чан – ка же Је ли ца Дра го вић,
се кре тар УПО Па ли лу ла.

Ва жно је ис та ћи, до да је она,
да се на кон 100 упла та сред ства
вра ћа ју чла но ви ма Фон да со ли-
дар но сти. У слу ча ју смр ти чла-
на, по ро ди ци се ис пла ћу је јед на
ње го ва пен зи ју. Г. О.

БЕ О ГРАД, ПА ЛИ ЛУ ЛА

До бро вољ ни фонд со ли дар но сти за пен зи о не ре
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пензионерски кутак

КИ КИН ДА

Ро ђен дан
„Сун ча не 
је се ни”

У Ки кин ди је не дав но
одр жа на све ча ност у част
41. го ди шњи це успе шног
ра да Кул тур но-умет нич-
ког дру штва „Сун ча на је-
сен”. Свој до при нос овој
про сла ви да ли су и чла-
но ви КУД пен зи о не ра
„Иси дор Ба јић” из Но вог Са да, јер два ко лек ти ва са ра ђу ју одав но
а и по бра ти ми ли су се 1978. го ди не.

Сла вље ни ци и њи хо ви го сти на сту пи ли су пред мно го број-
ном пу бли ком у са ли ки кинд ског До ма пен зи о не ра, пред ста вив-
ши свој бо га ти ре пер то ар. Ју би лар на при зна ња до би ли су Ка та
Ге цић за 25, и Ар сен Ми цић и Пе тар Ко ста ди но вић за по пет го-
ди на на сту па ња. По бра тим ском но во сад ском КУД-у уру че на је
за хвал ни ца, ко ју је при ми ла пред сед ни ца Љи ља на Гру јић.

Око пе де сет Но во са ђа на ис ко ри сти ло је бо ра вак у Ки кин ди
и да по се ти ма на стир Све та тро ји ца, раз гле да ате ље Ин тер на-
ци о нал ног сим по зи ју ма скулп ту ре од те ра ко те Те ра, ре пли ку
ма му ти це Ки ке и зна ме ни то сти на град ском тр гу. С. З.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

По моћ угро же ним 
пен зи о не ри ма

У про сто ри ја ма кра гу је вач ке Ме сне за јед ни це „Бу бањ” уру-
че на је јед но крат на нов ча на по моћ пен зи о не ри ма са под руч-
ја гра да Кра гу јев ца ко ји има ју нај нижа при ма ња.

Новац је ис пла ће н из град ског бу џе та, а на осно ву од лу ке Град-
ског ве ћа, ко јом је пред ви ђе но да јед но крат ну нов ча ну по моћ од
по пет хи ља да ди на ра при ми 606 нај у гро же ни јих пен зи о не ра.

Од лу ком је пред ви ђе но да 350 нај у гро же ни јих пен зи о не ра у
Кра гу јев цу нов ча ну по моћ од пет хи ља да ди на ра до би је то ком де-
цем бра 2013, а пре о ста лих 256 у ја ну а ру ове го ди не.  М. С.

ПРО КУ ПЉЕ

Но во го ди шња
Бо жи но ва во жња

Пен зи о ни са ни суд ски ту мач из Про ку пља, Бо жин Јо ва но вић,
ни овог 1. ја ну а ра ни је про пу стио да се сво јим ка ја ком про во за
ре ком То пли цом. Тра ди ци о нал ну де о ни цу од Же ле знич ког до
град ског бе тон ског мо ста пре шао је пра ћен апла у зом број них
су гра ђа на и при ја те ља, а на кра ју је отво рен и шам па њац.

Овај спорт ски ен ту зи ја ста не у мор ног ду ха по по врат ку са
ра да у Аустри ји раз ми шљао је ка ко да пр вог да на сва ке го ди-
не об ра ду је сво је Про куп ча не.

– Имао сам ка јак и уз до го вор са при ја те љи ма од лу чио сам
да се про во зам То пли цом. Та ко је и по че ло 1. ја ну а ра пре 29
го ди на. Не мо же ни шта да ме спре чи да 1. ја ну а ра иза ђем на
То пли цу, а све је ви ше љу ди ко ји ме охра бру ју и до ла зе да ме
ви де – ка же Бо жин Јо ва но вић.

О ње го вој ис трај но сти све до че све ове го ди не. Ни је га оме ла
ни ле дом око ва на То пли ца 2002, ни тем пе ра ту ре од ми нус 10
сте пе ни. Бо жин сед не у ка јак и од во за сво ју де о ни цу. Ж. Д.

СВР ЉИГ

Сре ћа и здра вље сви ма
У Клу бу пен зи о не ра оп шти не Свр љиг, уз до ма ће спе ци ја ли те те

и пе сме из мла до сти, ве се ло је до че ка на Но ва 2014. го ди на. Дру же-
ње на ни воу, про вод за пам ће ње, го во ре сла вље ни ци ко ји су у пен-
зи о нер ском кут ку ис пра ти ли ста ру и до че ка ли но ву го ди ну. Њи хо-

ве же ље би ле су ја сне: на пр вом ме сту сре ћа и здра вље сви ма. У 
по ноћ је свим го сти ма но во го ди шње че стит ке упу тио Ми лен ко
Пе тро вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг.

По во дом но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка ово удру же ње
је за бо ле сне и нај си ро ма шни је пен зи о не ре при пре ми ло пре-
храм бе не па ке те, а сред ства за ову на ме ну обез бе ђе на су из бу џе-
та оп шти не кроз про је кат по мо ћи нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма.
На из нос од 60.000 ди на ра бу џет ских сред ста ва Удру же ње пен зи-
о не ра до да ло је сво ја сред ства и ку пље но је 120 пре храм бе них
па ке та, ка же То пли ца Ђор ђе вић, се кре тар Удру же ња. Пред ло зи за
до де лу па ке та сти гли су из ме сних ор га ни за ци ја јер се та ко зна ко-
ме је по моћ ове вр сте нај по треб ни ја. Свр љи шки пен зи о не ри су
по во дом пра зни ка ор га ни зо ва ли и тур нир у ша ху. С. Ђ.
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ЧА ЈЕ ТИ НА

Но ве клуп ске про сто ри је
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Ча је ти на је, у са рад њи са

ху ма ни тар ном ор га ни за ци јом „Зла ти бор ски круг”, ко ја по ма-
же ста ри јим гра ђа ни ма на овом под руч ју, у сво јим про сто ри-

ја ма опре ми ло клуб за ста ра ли ца. У Удру же њу ка жу да је клуб
пред ви ђен за дру же ње и ра зо но ду ста ри јих Ча је ти на ца, као
и оних са се о ског под руч ја.

Удру же ње пен зи о не ра је кра јем де цем бра ор га ни зо ва ло
ша хов ски тур нир на ко ме је уче ство ва ло 20 так ми ча ра из
Ча је ти не и са Зла ти бо ра, ме ђу ко ји ма су би ли и нај мла ђи. На
зах тев ша хи ста чла но ва, Удру же ње је свој но ви клуб за дру-
же ње ста ви ло на рас по ла га ње ша хов ском клу бу, да у ње му
мо гу да тре ни ра ју и одр жа ва ју тур ни ре. М. Ј.

ЛЕ НО ВАЦ КОД ЗА ЈЕ ЧА РА

Су срет вр шња ка
У ту пи жнич ком се лу Ле нов цу, род ном ме сту Хај дук-Вељ ка Пе-

тро ви ћа, не дав но је одр жан пр ви су срет вр шња ка ко ји су на вр-
ши ли се дам де це ни ја. На дру же ње у ме сном До му кул ту ре у Ле-
нов цу сти гло је 70 ме шта на из овог и су сед них за је чар ских се ла. 
Уз му зи ку и пе сму под се ти ли су се ђач ких да на, пр вих љу ба ви...

– Као ви ше го ди шњи ама тер фру лаш и ока ри ни ста са КУД 
„Мла дост” про шао сам број не ма ни фе ста ци је, од Ку пу си ја де 
у Мр ча јев ци ма до Бел му жи ја де у Свр љи гу, и вра ћао сам се са 

при зна њи ма за свој ама тер ски рад – ре као нам је пен зи о нер 
Ди ми три је Љуп ко вић, је дан од ини ци ја то ра овог дру же ња 
70-го ди шња ка.

Овим су сре том ме шта ни Ле нов ца обе ле жи ли су и ју би леј – 
200 го ди на од по ги би је Хај дук-Вељ ка Пе тро ви ћа. М. С.

БЕ О ГРАД

Ју би леј пен зи о не ра
ПТТ са о бра ћа ја

Удру же ње пен зи о не ра пред у зе ћа По шта Ср би је и Те ле ком
Ср би ја АД кра јем 2013. про сла ви ло је 40 го ди на од осни ва ња.
Овај зна чај ни ју би леј све ча но је обе ле жен у ре сто ра ну До ма
Вој ске у Бе о гра ду. При су ство ва ло је 180 пен зи о не ра, пред-
став ни ка по дру жни ца ко је чи не ово ве ли ко удру же ње са ви-
ше од 3.000 чла но ва.

По ред чла но ва удру же ња на све ча но сти су би ли и пред став-
ни ци ру ко вод ста ва ма тич них пред у зе ћа, пред став ни ци ре пре-
зен та тив них син ди ка та ових пред у зе ћа, са ве за пен зи о не ра
Ср би је и Бе о гра да, ко ле ге пен зи о не ри из Но вог Са да, Ни ша,
Ва ље ва, Зре ња ни на, Су бо ти це и По штан ске ште ди о ни це.

У све ча ном де лу по де ље на су при зна ња – за хвал ни це и пла-
ке те за слу жним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма ко ји су да ли
до при нос ду го го ди шњем по сто ја њу удру же ња. На дру же ње и
ви ђе ње са не ка да шњим ко ле га ма до шли су и нај ста ри ји пен зи-
о не ри од ко јих су не ки и у де ве тој де це ни ји, а не ки је и пре шли,
та ко да је то био по себ но дир љив су срет. По сле све ча ног де ла,
Удру же ње је ор га ни зо ва ло ру чак за све го сте уз при год ну му зи-
ку ко ја је до при не ла још бо љем рас по ло же њу. Љ. Ч.

ТР СТЕ НИК

Ро ђен дан ан сам бла
„Све ти Ни ко ла”

Не за бо рав ним кон цер том у тр сте нич ком До му кул ту ре, Фол-
клор ни ан самбл „Све ти Ни ко ла” про сла вио је че твр ти ро ђен дан. 
На ступ је про пра ћен бур ним апла у зом пу бли ке, а пред ста ви ли 
су се и при ја те љи ан сам бла – фол кло ра ши из Но вог Се ла, Ра ти-
не и Дер вен те. На сту пи ла је и гру па мла дих пи о ни ра ко ји ма је 
ово би ло пр во по ја вљи ва ње на фол клор ној сце ни.

Пре ма ре чи ма пред сед ни це УО „Све ти Ни ко ла”, Љи ља не 
То шић, за сва ки кон церт при пре ме по не ку но ву ко ре о гра фи-
ју, а овог пу та из ве де на је ко ре о гра фи ја под на зи вом „Ко сов-
ско По мо ра вље”. Љи ља на То шић ка же да овај ан самбл има 
мно го пла но ва за 2014. го ди ну – већ на про ле ће их оче ку је 
ве ли ки ус кр шњи кон церт са го сти ма, али и за ка за на го сто ва-
ња у зе мљи и ино стран ству. Д. И.
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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

То ком 2013. го ди не Вр хов ни ка са ци о ни суд Ср би је до нео је че ти ри
пре су де ко ји ма је утвр ђе но пра во сво ји не Ре пу блич ког фон да ПИО
на објек ти ма спе ци ја ли зо ва них бол ни ца за ре ха би ли та ци ју „Зла тар” 
код Но ве Ва ро ши, „Жу бор” у Кур шу млиј ској ба њи, „Мер кур” у Вр њач-
кој Ба њи, и јед ним објек том спе ци јал не бол ни це у Но во па зар ској ба-
њи. Ови објек ти су са да у фа зи укњи жа ва ња. Прав ни основ за од лу ке
је сте чи ње ни ца да су спе ци ја ли зо ва не бол ни це за ре ха би ли та ци ју из-
гра ђе не сред стви ма оси гу ра ни ка, ко ја су се кроз до при но се сли ва ла
у Фонд ПИО, а ко ји ма је Фон д упра вљао у сво је име, а за ра чун оси гу-
ра ни ка. Оно што је био основ за утвр ђи ва ње на ме не за из град њу спе-
ци јал них бол ни ца јесте и основ за бу ду ће упра вља ње том имо ви ном,
што зна чи уна пре ђе ње ин ва лид ске за шти те и ства ра ње ма те ри јал них
усло ва за пре вен ци ју ин ва лид но сти, опо ра вак и ре ха би ли та ци ју рад-
ни ка и за по шља ва ње ин ва ли да ра да, као и бри га о дру штве ном стан-
дар ду пен зи о не ра. Ј. О.

Са на то риј умско, бањ ско и кли мат ско ле че ње
На ша три бањ ска ле чи ли-

шта: у Ко ви ља чи, Ла шком и у 
Вр њач кој Ба њи, има ју укуп но 
240 кре ве та. Ле чи ли ште у Вр-
њач кој Ба њи ће се са да про ши-
ри ти. Опо ра ви ли шта има мо 
че ти ри: у Ка син до лу, на Кр ку, 
на Па ли ћу и на Ра бу. Они има ју 
укуп но 380 кре ве та. У Ка син до-
лу је на ме сту до тра ја лих ба-
ра ка из гра ђен леп но ви па ви-
љон са ле жа о ни ца ма на кро ву 
згра де. На ша опо ра ви ли шта 
на коп ну и на мо ру слу же ле че-
њу ре кон ва ле сце на та и бо ле-
сни ка ко ји ма тре ба кли мат-

ско ле че ње или ку па ње у мо ру. 
Она слу же углав ном про фи лак-
си од ту бер ку ло зе. Са на то риј 
Бре сто вац и Кле но вик за ле-

че ње бо ле сти плу ћа има ју 365
кре ве та. Об да ни ште у Загре бу 
има 120 кре ве та, но во о тво ре-
но об да ни ште у Сом бо ру има

20 кре ве та. Ту се ле че пре ко да-
на бо ле сни ци са за тво ре ном
по чет ном ту бер ку ло зом ко ји
не ма ју хи ги јен ског ста на ни
кућ не не ге. Има мо да нас здрав-
стве них за во да за све бо ле сни-
ке ко ји ма тре ба са на то риј ско,
бањ ско и кли мат ско ле че ње.
Да нас за и ста не ма ви ше по-
тре бе да се чла но ви оси гу ра-
ња упу ћу ју у стра не ба ње или
са на то ри је.

(Из ве штај о по сло ва њу и

за вр шним ра чу ни ма Сре ди-

шњег уре да за оси гу ра ње

рад ни ка за 1935, За греб, 1936)

По твр ђе но вла сни штво Фон да

Пензионери поклонили инхалатор
За хва љу ју ћи Ме сној ор га ни за ци ји пен зи о не-

ра из До њег Ми ла нов ца деч је оде ље ње Здрав-
стве не ста ни це у До њем Ми ла нов цу има на
рас по ла га њу но ви ин ха ла тор. На и ме, нај ста ри ји
До њо ми ла нов ча ни од лу чи ли су да сред стви-
ма свог пен зи о нер ског удру же ња фи нан си ра ју
на бав ку апа ра та по треб ног овој здрав стве ној
уста но ви.

Пен зи о не ри су јед но гла сно од лу чи ли да се
ку пи ин ха ла тор за деч је оде ље ње са же љом да
апа рат по тра је, али да се што ма ње ко ри сти, од-
но сно да ов да шња де ца бу ду здра ва. Сма тра ју
да је све што се уло жи у ову здрав стве ну уста но-
ву за до бро бит свих љу ди ко ји ов де жи ве. При-
ли ком пре да је до на ци је, пред сед ник МО пен зи-
о не ра Жи ка Пе шић на ја вио је да је у при пре ми
ак ци ја при ку пља ња до бро вољ них при ло га ме-
ђу пен зи о не ри ма, а сред ства ће би ти усме ре на
за при о ри тет не по тре бе Здрав стве не ста ни це.

Др Сне жа на Ба ла но вић из До ма здра вља „Ве-
ро љуб Ца кић” Мај дан пек ре кла је да је да нас

пра ва рет кост да љу ди има ју до бру во љу да соп-
стве ним ан га жо ва њем по мог ну уста но ви ко ја
је од ин те ре са за ло кал ну сре ди ну, као што је
здрав стве на ста ни ца. На гла си ла је да по др жа ва
ова кве ак ци је уз на ду да ће их би ти још, јер је
по моћ увек до бро до шла.

На до на ци ји је по себ но за хва лио др Ми ло рад
Ни ко лић, управ ник Здрав стве не ста ни це До-
њи Ми ла но вац, ис ти чу ћи да је ово спе ци фич на
уста но ва овог ти па у Ср би ји ко ја ра ди 24 са та
днев но свих 365 да на у го ди ни. Он је по себ но
на гла сио да се Здрав стве на ста ни ца, да би обез-
бе ди ла кон ти ну и ра ни рад, све ви ше осла ња на
соп стве не сна ге и на ло кал ну за јед ни цу, па би
би ло до бро да се што ви ше љу ди укљу чи и по ђе
при ме ром МО пен зи о не ра До њи Ми ла но вац.

На Здрав стве ну ста ни цу До њи Ми ла но вац
усме ре но је ста нов ни штво из де се так окол них
на се ља ко ја гра ви ти ра ју До њем Ми ла нов цу.

Ј. Б. К.,

До њи Ми ла но вац
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?
Иван Па ре за но вић: Имам услов за оства ри ва ње пра ва на 

пен зи ју по осно ву пу ног рад ног ста жа. При ват ни сам пред-

у зет ник. Да ли мо рам да за тво рим аген ци ју да бих под нео 

зах тев за пен зи ју по што пла ни рам да ра дим и у пен зи ји?

Пред у зет ни ци и ста ро сна пен зи ја

Од го вор: Ви мо же те под не ти 
зах тев за оства ри ва ње пра ва на 
ста ро сну пен зи ју без од ја вљи ва-
ња пред у зет нич ке рад ње. Сход-
но чл. 82а За ко на о ПИО, пред у-
зет ни ци не ма ју оба ве зу бри са ња 
сво је рад ње из ре ги стра уко ли-
ко же ле да на ста ве да оба вља ју 
са мо стал ну де лат ност као пред-
у зет ни ци, ра ди оства ри ва ња 
пра ва на ста ро сну пен зи ју.

Уз зах тев за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју, по-

ред дру ге уоби ча је не до ку мен-
та ци је, по треб но је при ло жи ти 
уве ре ње о оба вља њу са мо-
стал не де лат но сти ко је је из дао 
над ле жни ор ган (до 31. 12. 2005. 
оп штин ски ор ган, од но сно 
удру же ње или са вез, а од 31. 12. 
2005. ре ше ње АПР) и уве ре ње о 
пла ће ним до при но си ма за ПИО 
са ис ка за ним осно ви ца ма и из-
но сом до при но са, из да то од 
По ре ске упра ве за пе ри од оба-
вља ња де лат но сти.

?
Си ни ша Ран ко вић: Мој отац је од не дав но ин ва лид ски пен-

зи о нер. Да ли он мо же да до би је по моћ за не гу тре ћег ли-

ца на осно ву при вре ме ног ре ше ња о ин ва лид ској пен зи ји

или тре ба да про сле ди ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко ју има?

?
Би ља на То до ро вић: Мо ја де ца и ја при ма мо по ро дич ну 

пен зи ју у из но су од 17.200 ди на ра, и по то ме не при па да-

мо гру пи за при ма ње јед но крат не по мо ћи, али ту пен зи ју 

сам мо гла да раз дво јим у три де ла, тј. син ко ји има 19 го ди на 

да при ма свој део, ћер ка (16) свој део и ја 10 од сто од пен зи је. 

Мо лим вас да ми об ја сни те да ли то зна чи да би тре ба ло по моћ 

да при ми мо и ћер ка и син и ја, јер по је ди нач но ти де ло ви не 

пре ла зе про пи са ну су му?

Ста ти сти ка о пен зи о не ри ма 

по чл. 15 За ко на о ПИО

?
Алек сан дар Дра кић: У ста ти стич ком ме сеч ном бил те ну РФ

ПИО об ја вљен је број ко ри сни ка пен зи ја у ка те го ри ја ма

за по сле них, са мо стал них де лат но сти и по љо при вред ни-

ка. Ин те ре су је ме шта је са ко ри сни ци ма пен зи ја ко ји су са ми

упла ћи ва ли до при но се по чла ну 15 За ко на о ПИО, по што их не-

ма у ста ти сти ци. Да ли су при по је ни не кој од ове три на ве де не

ка те го ри је или у Фон ду не по сто ји ни је дан ко ри сник пен зи је

ко ји је то пра во оства рио на осно ву по ме ну тог чла на?

Од го вор: Ко јој ка те го ри ји
пен зи о не ра при па да сва ки по је-
ди ни ко ри сник пен зи је од ре ђу је
се пре ма то ме на ко ји је на чин
оства рен пре те жни део ста жа
оси гу ра ња, а не пре ма по след-
њем оси гу ра њу. То зна чи да сва-
ка ко по сто је ко ри сни ци пен зи је
ко ји су у јед ном пе ри о ду упла ћи-

ва ли до при но се по чл. 15 За ко на
о ПИО, али су ка те го ри са ни пре-
ма пре те жно оства ре ном ста жу.

Бу ду ћи да је упла та до при но-
са по чл. 15 За ко на о ПИО уве-
де на за ко ном из 2003. го ди не,
за са да не по сто ји ко ри сник ста-
ро сне пен зи је ко ји је оства рио
стаж са мо по овом осно ву.

Пра во на ту ђу по моћ и не гу

Пра во на јед но крат ну по моћ

Од го вор: Пра во на нов ча ну
на кна ду за ту ђу по моћ и не гу
мо гу да оства ре ко ри сни ци и
оси гу ра ни ци ко ји не мо гу да
се бри ну са ми о се би (да се са-
мо стал но кре ћу по ку ћи, хра не,
обла че, одр жа ва ју хи ги је ну),
под усло вом да та ко оце ни над-
ле жни ор ган ве шта че ња Фон да
ПИО.

По сто ја ње по тре бе за ту ђом
по мо ћи и не гом утвр ђу је се на

осно ву под не тог зах те ва и при-
ло же не ме ди цин ске до ку мен та-
ци је и пре гле да. То зна чи да Ваш
отац не мо же оства ри ти пра во
на ту ђу по моћ и не гу на осно ву
утвр ђе ног пра ва на ин ва лид ску
пен зи ју, већ је по треб но да под-
не се по се бан зах тев на осно ву
ко га ће се спро ве сти по сту пак
и утвр ди ти да ли су ис пу ње ни
усло ви за оства ри ва ње пра ва
на ову вр сту на кна де.

Од го вор: По ро дич на пен зи-
ја се уоби ча је но ис пла ћу је као 
јед на пен зи ја, не за ви сно од 
бро ја ње них ко ри сни ка. Ме ђу-
тим, ко ри сник или сви ко ри сни-
ци пра ва на по ро дич ну пен зи ју 
мо гу зах те ва ти да им се пен зи ја 
ис пла ћу је одво је но (чл. 116 За-
ко на о ПИО). Уку пан из нос је-
дин стве не пен зи је де ли се на 
јед на ке де ло ве, при че му је по-
треб но да се до не се од го ва ра ју-
ће ре ше ње на осно ву ко га би се 
ис пла та пен зи је вр ши ла на овај 
на чин, тј. сва ком ко ри сни ку по-
на о соб.

При ли ком про це не ис пу ње-
но сти усло ва за до би ја ње јед-
но крат не по мо ћи Вла де Ср би је 
на ве де но је да по ро дич ни пен-
зи о не ри има ју пра во на ис пла ту 
ове вр сте по мо ћи при че му се 
за ко ри сни ке пра ва на де љи ву 
по ро дич ну пен зи ју узи ма у об-
зир по је ди нач ни из нос пен зи је.

Ви мо же те под не ти зах тев да 
се пен зи ја Ва ма и Ва шој де ци 
ис пла ћу је одво је но, ме ђу тим, то 
не зна чи да са да мо же те оства-
ри ти пра во на јед но крат ну по-
моћ ко ја је већ ис пла ће на, јер 
ову вр сту по мо ћи мо гу оства-

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

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

?
Љу би ша Пе тро вић: До био сам ре ше ње за ста ро сну пен зи ју

и пр ва ис пла та пен зи је ми је би ла на кућ ну адре су. Ме ни ви-

ше од го ва ра да пен зи ју при мам пре ко те ку ћег ра чу на, па

ме за ни ма ко ме да се обра тим и шта је по треб но да под не сем да

бих ре гу ли сао бу ду ћу ис пла ту пен зи је пре ко те ку ћег ра чу на.

Од го вор: Уко ли ко же ли те да 
Вам се пен зи ја упла ћу је на те ку-
ћи ра чун, по треб но је да отво ри-
те те ку ћи ра чун у иза бра ној бан-
ци уз пен зиј ско ре ше ње. Бан-
ка ће вам да ти овла шће ње да 
пен зи ја мо же да се упла ћу је на 

те ку ћи ра чун. Ово овла шће ње, 
за јед но са ин фор ма ци ја ма о ра-
чу ну (број ра чу на, име и адре са 
бан ке), пре дај те ис плат ној слу-
жби фи ли ја ле ко ја вам ис пла ћу је 
пен зи ју, или ће бан ка све ре гу-
ли са ти по слу жбе ној ду жно сти.

ри ти са мо они ко ри сни ци ко ји
су про пи са не усло ве ис пу ња-
ва ли у мо мен ту ис пла те пен зи ја
за ме сец но вем бар. С об зи ром
на то да спи ском ис пла те пен-
зи ја за но вем бар, ко ји је узет
као опре де љу ју ћи, ни сте би ли
ко ри сни ци де љи ве по ро дич не
пен зи је, Ви ни сте ни ис пу ни ли
услов за ис пла ту ове вр сте по-
мо ћи, без об зи ра да ли ће те у

ме ђу вре ме ну и на кнад но утвр-
ди ти пра во на ис пла ту де љи ве
по ро дич не пен зи је.

Ако у бу дућ но сти бу де пред-
ви ђе на још не ка вр ста ова кве
по мо ћи Вла де Ре пу бли ке Ср би-
је ко ри сни ци ма пен зи ја и на ве-
де но под ко јим усло ви ма, о то-
ме ће те сва ка ко бла го вре ме но
би ти оба ве ште ни пу тем сред-
ста ва јав ног ин фор ми са ња.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

РУСКИ

ШАХИСТА, 

ГАРИ

ПАДИНА

БРДА

ВРСТА

ЗАГОНЕТКЕ, 

АНАГРАМ

МУШКО ИМЕ
ЖЕНА

ОЗИРИСА

ПРОДАВАЦ 

ВИНА (МН.)

АВАР 

(ДУЖИ 

ОБЛИК)

ВРСТА

БИЉКЕ,

ЖАРУЉА

ДИЈАМАНТ

(ЛАТ.)

СРЕДЊИ ДЕО,

ЦЕНТАР

СНОБ

СТРАНО 

ЖЕНСКО

ИМЕ

ДЕО НЕКЕ 

ОТПЛАТЕ, 

ОБРОК

СИМБОЛ

ИРИДИЈУМА

НЕПОБИТНА

ЧИЊЕНИЦА

ВРСТА МОРСКЕ 

РИБЕ (МН.)

ПРИПАДНИК

РОМАНСКОГ 

ПЛЕМЕНА СТ.

РЕЦИЈЕ

ВРСТА

ДУГАЧКЕ 

ХАЉИНЕ

ОЗНАКА 

ЗА ВОЛТ

14. СЛОВО

АЗБУКЕ

АНТИКВАР

ГУТЉАЈ 

ТЕЧНОСТИ

ОРГАН ЧУЛА 

СЛУХА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ПРЕВОЗНО 

СРЕДСТВО

НЕМАН, 

СТРАШИЛО

МЕТНУТИ

АД АКТА 

(СКР.)

РЕКА

У РУСИЈИ

ВРСТА ВИНА

БРУТО РЕГИ-

СТАР. ТОНА 

(СКР.)

БАЊА У 

ПИРИНЕЈИМА

ПУСТИЊА

У ЧИЛЕУ

ЖИЧАНИ 

МУЗИЧКИ ИН-

СТРУМЕНТ

18. И 13. 

СЛОВО

ЗЛАТО (ФР.)

СТРУЧЊАЦИ 

ГРАЂЕ И 

СКЛОПА 

ТЕЛА

РАНИЈИ 

СПОРТСКИ 

РАДНИК, 

ХУАН

ВЕШТА ВАРКА

СИМБОЛ ЗА

НАТРИЈУМ

ЉУТИ КОРЕН

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

СТАРИЈИ 

(СКР.)

ЈУЖНО ВОЋЕ

НА ОВОМ

МЕСТУ

СИМБОЛ

ЗА НИКЛ

АЕРОКЛУБ

(СКР.)

ЖЕНСКО ИМЕ

ТУЦАНИ

КАМЕН

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: бакстер, амарела, ветеран, ар, јана, рион, ир, 
скрад, и, каоник, ан, овас, кварт, гаранти, ини, оп, прогони, силос, ц, идила, 
истина, ви, ниро, астатин, нар, иса, акна, ај

СКАНДИНАВКА

Мат у два по те за

Ша хов ски про блем

Ре ше ње из про шлог бро ја:
Сц4!
Вар ке: 1.Сб3?-Дб4!, 1.Сф3?-
Де4!, 1.Сф1?-Дх7!, 1.Лг6?-Дф6!
Жа ри шна по ља цр не да ме 
(е1, х4) са вар ка ма.

Ју риј Фо кин

Про блем, 1977.

Ре ше ње про бле ма
у сле де ћем бро ју.

М
ил
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(Х)умор не ми сли
Кад ме не не ко ого ва ра, то је го вор мр жње. Кад ја

ого ва рам дру ге, то је из но ше ње исти не на чи стац.

До стој но смо про сла ви ли Ње го ше ву го ди ну. Це ле го ди-
не ме ша ли смо ча шу ме да са ча шом жу чи.

По не кад и три до бра мо гу за јед но. Кад не мам ни за хлеб,

ни за мле ко, ни за но ви не, не мо рам из ку ће на мраз.

Ка ко то да у ова ко до бро ду шном на ро ду има то ли ко ло-
по ва? За то што до бро ду шни те шко раз ли ку ју шта је мо је,
шта тво је, шта др жав но...

За при сва ја ње ту ђе имо ви не кри ва је не пи сме ност.

Од свих при свој них при де ва ло по ви зна ју са мо при-

дев мо је.
Да на шње но ви не су иза шле без по тре бе. Ниг де ни по жа-

ра, ни пљач ке, ни уби ства... Ви то мир Те о фи ло вић

За и про тив
Кад смо сти гли до кра ја ту не ла пр во смо ви де ли

све тло, а он да нас је уда рио воз.

Све је кре ну ло низ бр до. У том сме ру се бр же на пре ду је.
Поч ни те да ми сли те сво јом гла вом. Ма на чи јим ра-

ме ни ма би ла!

Из ба чен сам из клу ба успе шних при вред ни ка. Ис по ста-
ви ло се да мо ја фир ма ни је у ми ну су.

Не пи јем ал ко хол из здрав стве них раз ло га. Пи јем

из за до вољ ства.

От пла тио сам кре дит на вре ме. Та ко да сад имам пу но
вре ме на, али не мам па ра.

Нај срећ ни ји сам кад не мам шта да је дем. Знам да

тај дан не ћу пра ти су до ве.

Они ко ји су за нек по диг ну ру ке. Они ко ји су про тив –
ру ке увис!

У жи во ту сам сва шта ра дио. То је за то што сам био

без по сла. Не над Ћо ри лић
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Да ли сте зна ли ...

– да је ју жно па ци фич ко 

остр во Са моа због еко ном-

ских раз ло га пре две го ди не 

 – да сва ка ше ста осо ба у Ве ли кој Бри та ни ји и да ље ша ље 

про ме ни ло вре мен ску зо ну, 

Де да Мра зу пи смо са спи ском же ља, а сва ка пе та ра до од-

па од та да у но ву го ди ну ула-

ла зи да га ви ди? Тре ћи на од ра слих Бри та на ца мла ђих од 55 

зи пр во, у 11 са ти по сред-

го ди на оста вља ча ра пу по ред јел ке. Оми ље не пра знич не на-

ви ке Бри та на ца су и ки ће ње јел ке, по сма тра ње све тло сних 

де ко ра ци ја, отва ра ње и ку по ви на по кло на и про сла ва уз ма-

ми но пе че ње.

го ди ну ула зе по след њи, од но сно 24 са та на кон Са мое, иако 

их де ли са мо 80 ки ло ме та ра.

њо е вроп ском вре ме ну, а не 

упо след ње као ра ни је? Ста нов ни ци Аме рич ке Са мое у но ву 

– да се рас по ред да на 

 на ка лен да ру из 1986. 
го ди не у пот пу но сти по-
кла па са 2014? Ово по-

– да је у но во го ди шњој но-

– да сва ки Ја па нац 

ћи код нас раз ме ње но око 140 

на пи ше на де се ти не, 

 ми ли о на по ру ка ра чу на ју ћи 

а не ки и на сто ти не 

сва три до ма ћа опе ра те ра? 

че стит ки, ко је ша љу 

То ком нај ин тен зив ни јег пра-

чла но ви ма по ро ди це 

знич ног сла вља, од 20 ча со ва 
 31. де цем бра до 12 ча со ва 1. ја ну а ра раз ме ње но је ви ше од 

30 ми ли о на по ру ка са нај леп шим же ља ма у МТС мре жи. У Те-
 ле нор мре жи то ком но во го ди шњег сла вља и пр вог ја ну а ра 

раз ме ње но је 43.898.000 по ру ка, док Вип мо бајл Ср би ја то-
ком истог пе ри о да бе ле жи раз ме ну од 63.376.000 по ру ка.

и при ја те љи ма, ко-
ле га ма и по слов ним 
парт не ри ма? Нај че-

 кла па ње на дах ну ло је 
твор це ка лен да ра да ис-

 ко ри сте ста ре фо то гра фи је и по но во их об ја ве, ово га пу та у 
2014. го ди ни. Та ко ђе, на сај то ви ма ко ји се ба ве ин тер нет про-
да јом, ка лен да ри из 1986. го ди не по ста ли су ве о ма тра же ни.

шће руч но ди зај ни ра не, че стит ке не са др же ис кљу чи во нај-
леп ше же ље за при ма о це, већ и оба ве ште ња о нај но ви јим 

 де ша ва њи ма из при ват ног жи во та по ши ља о ца, по пут бра ка 
или ро ђе ња де те та. До бра ор га ни за ци ја ја пан ске по ште омо-
гу ћа ва да сва ка че стит ка бу де пе дант но ис по ру че на при ма о-
цу пр вог ја ну а ра.

Образ
У шу ми љу ди чо век је рет ко др во.

Ис пли вао бих ја из ре ке бри га, али ме че ка мо ре про бле ма.

Они што не ма ју образ има ју нај бо љи – од раз!

Од ле пих ре чи са мо су бај ке леп ше.

Нај бо ље ви де они ко ји гле да ју кроз пр сте.

Да по бе ди прав ду и за кон, ко ри сти на клон и за клон.

Од по тро шач ке кор пе оста ла је са мо – кор па.

Зе мља је то ли ко плод на да се и не ма шти на раз мно жи ла.

Мо ти ком пле вим ба шту, мо зак олов ком.

Го во рим не ко ли ко свет ских је зи ка, али ме ни ко не раз у ме.

Јед на смо од па мет ни јих на ци ја, тек кад пре ђе мо гра ни цу.

Сва ис тра жи ва ња по ка зу ју да смо ис ко ре ни ли не пи сме ност.
Ви ше је пи са ца не го чи та ла ца.

Сте во Бзди лик

Мо лим за реч
Но ва го ди на до не ла је но ве иза зо ве. Ка ко пре жи ве ти до

пр вог фе бру а ра?

До че као сам већ две но ве го ди не, али ни ка ко да до че кам сво-
јих пет ми ну та.

За ко је пра се се мо же ре ћи да је успе шно. За оно ко је мо же

да ис при ча сво је ути ске по сле до че ка но ве го ди не.

Ма да је бо жић ни пост за вр шен, пен зи о не ри га на ста вља ју до
кра ја го ди не.

У Ен гле ској се вра ћа ју „Мућ ке”. У на шој при вре ди ни кад ни-

су ни пре ста ја ле.

Да би на род по чео да се бу ди тре ба ин ве сти ра ти у фа бри ку бу-
дил ни ка.

У но во го ди шњој но ћи мно ги су де ло ва ли пе тар ди ра но.

Бо жић Ба та је из Ср би је оти шао раз о ча ран. Ни је до био по кло-
не.

Има мо ми план за из ла зак из кри зе, са мо нам се не где за-

ту рио.

Мно ги да нас жи ве од пен зи је. Ма ми не и та ти не.
Де јан Па та ко вић
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