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Јед на аме рич ка по ро ди ца је кра јем про шле
го ди не од лу чи ла да жи ви без мо бил ног те-
ле фо на, без ком пју те ра, мо дер не оде ће. На

ова ко ра ди ка лан и, за да на шње вре ме, екс цен-
три чан ко рак Блер и Мор ган, ро ди те љи јед ног
дво го ди шња ка и јед ног пе то го ди шња ка, од-
лу чи ли су се нај ви ше из здрав стве них раз ло га
ка да су схва ти ли да је ин тер нет је ди ни свет у
ко јем од ра ста ју њи хо ви си но ви, а те ле фон је ди-
на играч ка. У пе ри о ду 1986. го ди не, ка ко су од-
лу чи ли, жи ве ће це лих го ди ну да на. Опре де ли ли
су се баш за ту го ди ну јер су у њој ро ђе ни и пам-

те вре ме ка да су се ак тив но дру жи ли с дру гом
де цом и ка да се дру га чи је од ра ста ло. Пре ма
њи хо вим ре чи ма, од ка да ова ко жи ве, они нор-
мал но до руч ку ју, а ви део игре у че ти ри зи да за-
ме ни ла је игра са псом и лоп том у дво ри шту.

И док ова по ро ди ца у Он та ри ју жи ви сво ју 1986.
го ди ну, у Бе о гра ду је у то ку из ло жба „Жи вео жи-
вот”, на ко јој је из ло же но све оно што је про сеч-
ном чо ве ку са на шег под не бља од 1950. до 1990.
го ди не би ла сва ко дне ви ца. Из ло жба ево ци ра
успо ме не на вре ме цр ве них ки о ска са вир шла ма,
учи о ни це са спо ме на ри ма, не кад по пу лар не ауто-
мо би ле и спорт ске успе хе. Пр ви део ове из ло жбе
„ле пог жи во та”, у ле то про шле го ди не, да под се ти-
мо, об ра до вао је чак 40.000 по се ти ла ца, а дру ги,
ко ји је у то ку, тра ја ће до 28. фе бру а ра. По се ти о ци
мо гу да се вра те у пе ри од од пре не ко ли ко де це-
ни ја и да у аутен тич ним во зи ли ма из тог до ба си-
му ли ра ју во жњу ули ца ма та да шњег Бе о гра да, да
обу ку уни фор му рад ни ка тог вре ме на и још мно-
го то га. Јед ном реч ју, да се се те јед ног де ла свог
жи во та, док мла ди има ју при ли ку да осе те жи вот

ста ри јих ге не ра ци ја, а ту ри сти да се упо зна ју са 
де лом на ше но ви је исто ри је.

И ову из ло жбу у Бе о гра ду и по ме ну ту по ро-
ди цу у Аме ри ци, не про стор но али вре мен ски 
сва ка ко, по ве зу је још јед на за ни мљи вост, а то је 
да се ка лен дар за те ку ћу го ди ну пот пу но по кла-
па са ка лен да ром из 1986. Ово нео бич но по ду-
да ра ње под ста кло је твор це но вих ка лен да ра 
из це лог све та да пре не су фо то гра фи је ко је су 
би ле на ка лен да ри ма из 1986. и про ме не са мо 
ак ту ел ну – 2014. го ди ну. Нај ви ше су за до вољ но 
тр ља ли ру ке хо би сти и ко лек ци о на ри, јер је на 

сај то ви ма за ин тер нет про да ју осва ну ла се ри ја 
ста рих ка лен да ра ко ји су на пра сно по ста ли тра-
же на ро ба.

Ра зни су на чи ни да се вра ти мо у бив ше вре ме, 
а са мо је дан је кроз књи гу „При ват ни жи вот у Ср-
ба”, ко ја све до чи да је од се дам де се тих го ди на та-
ко зва на сред ња со ци ја ли стич ка кла са све ви ше 
осва ја ла но ве при ват не сло бо де и при хва та ла 
но ве мо де ле по угле ду на та да шњи За пад. Упо-
тре ба кућ них апа ра та, ТВ-а, ку по ви на ауто мо би-
ла и слич но, ства ра ли су те рен за на ста нак но вих 
об ли ка при ват ног жи во та ко јим смо по ла ко до-
сти за ли раз ви је не зе мље. То је би ло пре се че но 
рат ним де ша ва њи ма на про сто ру бив ше Ју го-
сла ви је, што нас под се ћа да се сло бо де у при ват-
ном жи во ту те шко осва ја ју, а ла ко гу бе у бур ној 
исто ри ји.

По све му су де ћи, нај бо ље је ипак по слу ша ти 
са вет струч ња ка и жи ве ти да нас, у са да шњо сти, 
а у све му, што је че сто и нај те же, на ћи ме ру. И, на-
рав но, ра до ва ти се пра вим вред но сти ма и сит-
ни ца ма ко је чи не да жи ви жи вот. Ј. Оцић

КА КО ДА ЖИ ВИ ЖИ ВОТ

Вре ме плов или 
ре цепт за са да шњост
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Ре пу блич ком фон ду за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње то ком 2013.
го ди не сти гло је 527.375 зах те ва за

оства ри ва ње не ког од пра ва из ове обла-
сти, што је 50.000 ви ше не го у 2012. Укуп но
је ре ше но 94 од сто под не тих зах те ва, од че-
га је 92 од сто ре ше ња до не то у за кон ском
ро ку до 60 да на, што зна чи да је у од но су на
2012. ажур ност по ве ћа на за се дам про це-
на та, ре че но је на ре дов ној кон фе рен ци ји
за но ви на ре на ко јој је пред ста вљен рад РФ
ПИО у про шлој го ди ни.

Ле ка ри ве шта ци Фон да то ком 2013. оба-
ви ли су пре гле де и ве шта че ња ви ше од
110.000 под но си ла ца зах те ва за оства ри ва-
ње пра ва на ин ва лид ску пен зи ју, пра ва на
ту ђу по моћ и не гу, те ле сно оште ће ње, зах-
те ва пре ко цен та ра за со ци јал ни рад или по
За ко ну о про фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји
ин ва лид них ли ца. У истом пе ри о ду оба ви ли
су ви ше од 800 кућ них по се та ра ди ве шта-
че ња не по крет них и не моћ них ли ца.

Пла ни ра ни при хо ди и при ма ња Фон да у
овој го ди ни из но се 600,4 ми ли јар де ди на-
ра. Из из вор них при хо да би ће обез бе ђе но
58 од сто, а из до та ци ја др жа ве око 42 про-
цен та. Од укуп них рас хо да 98,4 од сто би ће
из дво је но за ис пла ту пен зи ја и оста лих пра-
ва из ПИО. Оче ку је се по ве ћа ње бро ја пен-
зи о не ра за 1,2 од сто, а пла ни ра на су и два
ре дов на ускла ђи ва ња пен зи ја – у апри лу
(0,5 од сто) и ок то бру (је дан од сто).

То ком про шле го ди не ме ђу на род ни стан-
дар ди ИСО 9001 за ква ли тет и ИСО 27001 за
без бед ност ин фор ма ци ја им пле мен ти ра ни
су у све по слов не про це се у Фон ду. Ура ђе-
но је ви ше од 1.000 но вих до ку ме на та по
по себ ној ме то до ло ги ји и по слов ни про це си
су у це ли ни де фи ни са ни. Кре и ран је пор тал
са до ку мен ти ма и про це ду ра ма, ко ји је као
из ван ред но ин фор ма тич ко ре ше ње до био
при зна ње Је дин стве не асо ци ја ци је ин фор-
ма ти ча ра Ср би је. Уз по моћ до на ци је швед-
ске вла де Фонд је по чео са при пре ма ма за
ус по ста вља ње пор та ла за раз ме ну по да та ка
са ино но си о ци ма оси гу ра ња, ко ји ће, већ
за не ко ли ко ме се ци, омо гу ћи ти без бед ну и
кон тро ли са ну елек трон ску раз ме ну по да-
та ка, а у ко нач ном и бр же до но ше ње ре ше-
ња за све оси гу ра ни ке ко ји у сво јој рад ној
би о гра фи ји има ју еле мен те ино ста жа.

У 2013. го ди ни Фонд је до био и че ти ри
суд ске пре су де ко ји ма је утвр ђе но пра во

сво ји не РФ ПИО на објек ти ма спе ци јал них
бол ни ца за ре ха би ли та ци ју – „Зла тар”, „Жу-
бор”, „Мер кур” у Вр њач кој Ба њи и на јед-
ном објек ту Спе ци јал не бол ни це у Но вом

Па за ру. Сви ови објек ти су тре нут но у фа зи
укњи жа ва ња и циљ је да се вра те на ме ни
због ко је су и из гра ђе ни сред стви ма из до-
при но са.

Кра јем де цем бра про шле го ди не Фонд
ПИО је до био из ве штај Др жав не ре ви зор-
ске ин сти ту ци је (ДРИ) у ко ме су у 26 та ча ка
кон ста то ва не не пра вил но сти у по сту па њу,
а у осам та ча ка је скре ну та па жња, и да то
је 39 по је ди нач них пре по ру ка за от кла ња-
ње сла бо сти. Нај ве ћи број не пра вил но сти
од но си се на на чин књи же ња и ра чу но вод-
стве не еви ден ци је, ко је не ма ју фи нан сиј ску
по сле ди цу и ис пра вље не су то ком тра ја ња
по ступ ка ре ви зи је. Део пре по ру ка од но си
се на си стем ска ре ше ња на ко ја Фонд не
мо же да ути че, а не ко ли ко пре по ру ка ће
би ти спро ве де но у да том ро ку од три ме се-
ца. Ге не рал на оце на ДРИ је да у Фон ду не ма
зло у по тре ба, пре ва ра ни ти дру гих кри ми-
но ге них рад њи.

На кон фе рен ци ји је би ло ре чи и о при-
вре ме ним ре ше њи ма по ко ји ма су пен зи о-

не ри че сто у оба ве зи да вра ћа ју од ре ђе ни
из нос. Ди рек тор ка Фон да, Дра га на Ка ли но-
вић, по ја сни ла је због че га на пу ту до ко нач-
ног ре ше ња ко ри сни ци ма пен зи ја мо же да
бу де из да то и ви ше при вре ме них ре ше ња.

– Да би не ко што пре мо гао да поч не да
при ма пен зи ју, Фонд до но си ре ше ње на
осно ву по да та ка ко ји ма тог тре ну та ка рас-
по ла же мо, а ко ји су ва лид ни. На пу ту до ко-
нач ног ре ше ња мо же да бу де до не то још јед-
но или ви ше при вре ме них, јер сва ки пут кад
до би је мо но ви по да так о ста жу и за ра да ма,
ми до но си мо ре ше ње ко јим се то ве ри фи ку-
је – об ја сни ла је Дра га на Ка ли но вић.

Пред став ни ци Фон да ПИО на ве ли су да
го ди шње око 100.000 оси гу ра ни ка оства ри
пра во на пен зи ју, а њих 99,9 од сто до би је
пр во ре ше ње као при вре ме но, уз обра-
зло же ње раз ло га при вре ме но сти. Нај ни жи
за кон ски из нос пен зи је из ка те го ри је за по-
сле них и са мо стал них де лат но сти тре нут но
је 13.221 ди нар и то ли ко при ма 17,5 од сто
укуп ног бро ја пен зи о не ра.

При сут не но ви на ре по себ но је за ни ма ло
и да ли ће по след ња го ди на рад ног ста жа
ула зи ти у об ра чун пен зи ја бу ду ћим ко ри-
сни ци ма.

– Би ло је раз ли чи тих пред ло га о то ме да
ли по след ња го ди на тре ба да ула зи у об ра-
чун пен зи ја, а све због ре ша ва ња про бле ма
из ме ђу ко нач них и при вре ме них ре ше ња.
Ме ђу тим, све ин сти ту ци је ко је су укљу че не
у из ме ну За ко на мно го су бли же пред ло гу
да по след ња го ди на оста не у об ра чу ну, а
са да ра ди мо на то ме да се про на ђе ста ти-
стич ки по ка за тељ са ко јим би та за ра да мо-
гла да се упо ре ђу је да ко ри сни ци ни на ко ји
на чин не бу ду оште ће ни – ре кла је Дра га на
Ка ли но вић, ди рек тор ка РФ ПИО.

В. Ана ста си је вић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ У ФОН ДУ ПИО

Ви ше зах те ва и бр же 
ре ша ва ње у про шлој го ди ни
Го ди шње из ме ђу 80.000 и 90.000 гра ђа на оства ри пра во на пен зи ју

И ове го ди не у ба ње
Ка да је реч о ре ха би ли та ци ји пен зи о не-
ра о тро шку РФ ПИО, у про шлој го ди ни
за те на ме не је из дво је но 275, 6 ми ли о-
на ди на ра, а ову мо гућ ност оства рио је
10.261 пен зи о нер са нај ни жим при ма-
њи ма. У 2014. за ту свр ху је пред ви ђе но 
339,6 ми ли о на ди на ра, те се оче ку је да 
ће око де сет хи ља да пен зи о не ра и ове
го ди не мо ћи да оства ри ту погодност.

Дра га на Ка ли но вић
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По ве ћа ној ажур но сти и
ква ли тет ни јем ре ша ва-
њу зах те ва на ни воу РФ

ПИО дао је, као нај ве ћа ор га-
ни за ци о на је ди ни ца, свој пу ни
до при нос и По кра јин ски фонд,
на рав но у од лич ној
ко му ни ка ци ји и ква-
ли тет ном са деј ству са
Ди рек ци јом Бе о град.
У овим окви ри ма те-
као је и раз го вор са
Слав ком Имри ћем,
ди рек то ром По кра-
јин ског фон да ПИО.

Да ли су у 2013.
го ди ни
оства ре ни сви
по ста вље ни
ци ље ви
за још бо ље
по сло ва ње
ПФ ПИО,
у од но су
на већ од лич не
ре зул та те
по стиг ну те
у прет ход ној
го ди ни?

– При мар ни за да так
По кра јин ског фон да
у 2013. го ди ни био је да се до-
стиг не мак си мум у ре ша ва њу
по зах те ви ма ко ри сни ка пра ва
и оси гу ра ни ка у за кон ском ро-
ку од 60 да на, и мо же се ре ћи
да је тај за да так до брим де лом
оства рен. На кра ју 2013. го ди не
про це нат зах те ва ко је смо ре-
ши ли у за кон ском ро ку од два
ме се ца био је на про сеч ном
ни воу од 93 од сто, што је ско-
ро гор њи мак си мум на ших мо-
гућ но сти, јер су у пре о ста лом
де лу ма хом зах те ви ко ји се из
објек тив них раз ло га (не пла ће-
ни до при но си, по да ци ко ји нам
ни су до ступ ни) не мо гу ре ши ти
у за да том ро ку. Оства ри ли смо
и је дан од зна чај ни јих за да тих
ци ље ва, да кван ти та тив но све-
де мо број не ре ше них зах те ва
на кра ју го ди не на јед но ме сеч-

ни при лив но вих зах те ва. Чак 
смо по сти гли и бо љи ре зул тат, 
јер смо у 2014. го ди ну пре не ли 
8.569 не ре ше них зах те ва, што 
је ис под јед но ме сеч ног при-
ли ва зах те ва у 2013. Је дан од 

ва жни јих за да та ка био је и да 
до не се мо што ви ше ко нач них 
ре ше ња та мо где већ по сто је 
при вре ме на ре ше ња о пен зи о-
ни са њу, ка ко би што ма ње пен-
зи о не ра мо ра ло да вра ћа но-
вац ко ји су при ми ли као ви шак 
(пре пла ту), јер је у око 80 од сто 
слу ча је ва из нос пен зи је ве ћи у 
при вре ме ном не го у ко нач ном 
ре ше њу, што је углав ном по-
сле ди ца стрикт не при ме не За-
ко на о ПИО. Мо гу да ка жем да 
смо за око 50 од сто ових при-
вре ме них ре ше ња у 2013. го ди-
ни до не ли ко нач на ре ше ња о 
пен зи ји, а рад на ово ме на ста-
ви ће мо и у овој го ди ни, и оче-
ку јем да ће мо, у нај ве ћем де лу, 
тај по сао при ве сти кра ју, осим 
у оним слу ча је ви ма где нам за-
кон то не омо гу ћа ва.

Осим пру жа ња услу га 
оси гу ра ни ци ма 
и ко ри сни ци ма пен зи ја, 
ПФ ПИО је низ го ди на 
и осло нац и по др шка 
у ра ду ор га ни за ци ја ма 

ин ва ли да 
и пен зи о нер ским 
ор га ни за ци ја ма. 
Да ли је та са рад ња 
про ши ре на 
у ми ну лој го ди ни?

– По кра јин ски фонд сво ју 
дру штве ну уло гу ви ди и у са-
рад њи са ор га ни за ци ја ма пен-
зи о не ра и ин ва ли да, и она је 
већ ду ги низ го ди на раз ви је на 
та ко да је у 2013. го ди ни са мо 
на ста вље на. У про шлој го ди ни 
огле да ла се у од ре ђе ним за јед-
нич ким ак тив но сти ма, при мар-
но код упу ћи ва ња пен зи о не ра 
на ре ха би ли та ци ју у РХ цен тре 
и ба ње Ср би је о тро шку Фон да. 
Овај за да так је у прет ход ној го-
ди ни вр ло успе шно окон чан, те 
је у 2013. ви ше од 2.500 вој во-

ђан ских пен зи о не ра бес плат но
ко ри сти ло бањ ске услу ге у на-
шој зе мљи. Та ко ђе, По кра јин-
ски фонд је уче ство вао на свим
зна чај ни јим ску по ви ма ових
ор га ни за ци ја (го ди шњим скуп-

шти на ма, обе ле жа-
ва њу ју би ле ја итд.), а
са Са ве зом ин ва ли да
ра да Вој во ди не је чак
био су ор га ни за тор и
ак тив но је уче ство-
вао на три би на ма о
по ло жа ју ин ва ли да
ра да, и мо гућ но сти-
ма по бољ ша ња тог
по ло жа ја.

Ка ко се у 
По кра јин ском 
фон ду од ви ја 
по сту пак 
увођења 
ИСО 
стан дар да 
у ве зи са 
ква ли те том 
и без бед но шћу 
ин фор ма ци ја?

– Ми смо у свом
де лу ра да укљу че ни
у овај про цес ко ји је

вр ло зна ча јан за Фонд у це ли-
ни, јер ће до при не ти ујед на ча-
ва њу и уна пре ђи ва њу про це-
ду ра и у крај њем ре зул та ту бо-
љем ра ду Фон да. Циљ уво ђе ња
стан дар ди за ци је у наш про цес
ра да је да Фонд ПИО сво је по-
сло ве оба вља ефи ка сни је, бр-
же и ква ли тет ни је, и то је пре
све га у ин те ре су оси гу ра ни ка и
ко ри сни ка на ших услу га, а до-
при не ће и бо љој сли ци Фон да
у јав но сти.

Ко ји су прав ци 
уна пре ђе ња 
по сло ва ња ПФ ПИО 
у 2014. го ди ни?

– Ка да го во ри мо о за да ци ма
По кра јин ског фон да за 2014.
го ди ну, мо рам да по но вим да

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

На ста вак од лич них ре зул та та
Оства рен је пла ни ра ни циљ, проценат решених захтева скоро максималан,
а број не ре ше них ма њи од јед но ме сеч ног при ли ва

СлСлСлСлававаа  к коо ооооо ИмИмИмИмИмририририрр  ћ ћћ ћћћ ћћ
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су нам објек тив ни кван ти-
та тив ни ре зул та ти ра да већ
на гор њој гра ни ци мо гу ћег,
ма да ће мо и да ље на сто ја-
ти да то по бољ ша мо. Ме-
ђу тим, у жи жи ће сва ка ко
би ти уна пре ђи ва ње ква ли-
те та по сло ва ња, и то ће мо
до брим де лом оства ри ти
упра во кроз уво ђе ње ИСО
стан дар да. Стан дар ди за ци ју
за и ста мо ра мо да схва ти мо
као по тре бу да се она при-
ме њу је не по сред но у на шем
про це су ра да, да стан дар ди
и про це ду ре до ђу до сва ког
за по сле ног, да их они при-
ме њу ју на ва љан на чин, а
по себ но оне ко је се на њих
од но се, али исто та ко и да,
ако уоче про стор за њи хо-
во уна пре ђе ње, у скла ду са
пред ви ђе ном про це ду ром
то и пред ло же. Ово мо ра мо
на сва ки на чин про бу ди ти и
под сти ца ти код за по сле них,
јер љу ди ко ји из во де опе ра-
тив не рад ње у Фон ду нај бо-
ље мо гу и да ви де на ко ји на-
чин се оне мо гу по бољ ша ти
и уна пре ди ти. 

Ка дров ски по тен ци јал у
ПФ ПИО је аде ква тан у струч-
ном сми слу, и оспо со бљен
је да од го во ри иза зо ви ма
ко ји пред сто је, а уз пу ну ан-
га жо ва ност за по сле них на
сво јим рад ним за да ци ма ни
до бар ре зул тат не ће из о ста-
ти. С дру ге стра не, на дам се
да ће мо ус пе ти да на ба ви мо
још но ве ра чу нар ске опре ме,
па ће мо и на том пла ну уна-
пре ди ти по сло ва ње. У том
кон тек сту мо рам да на гла сим
да је не дав но у По кра јин ски
фонд сти гао но ви сер вер,
па оче ку јем да ће уво ђе ње
но вих софт вер ских ре ше ња
олак ша ти рад за по сле ни ма,
пре све га на те ре ну. Ове го-
ди не ће у По кра јин ском фон-
ду би ти за вр ше не две ве ли ке
ин ве сти ци је, а то су адап та-
ци ја по слов них згра да фи ли-
ја ла у Су бо ти ци и Вр ба су, а
оче ку је мо и по че так из град-
ње по слов не згра де фи ли-
ја ле РФ ПИО у Но вом Са ду и
на до град њу згра де фи ли ја ле
у Срем ској Ми тро ви ци, што
ће сва ка ко по ди ћи ква ли тет
услу га ко је пру жа мо на шим
ко ри сни ци ма пен зи ја и оси-
гу ра ни ци ма.

Ми ро слав Мек те ро вић

УРе пу блич ком фон ду за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу-УУра ње од по чет ка 2012. ин-

тен зив но је ра ђе но на про јек ту 
им пле мен та ци је и еду ка ци је 
за по сле них за стан дар де ИСО 
9001:2008 и ИСО 27001:2005.

Ин фра струк ту ру пројeкт а са-
чи ња ва Са вет за ква ли тет и без-
бед ност, на чи јем че лу је Дра-
га на Ка ли но вић, ди рек торка 
Фон да ПИО, Рад на гру па за 
при ме ну и уна пре ђе ње си сте ма 
упра вља ња ква ли те том услу га у 
скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар дом ИСО 9001:2008, ко јом 
ру ко во ди по моћ ник ди рек то-
ра Фон да Ен вер Ник шић, као и 
Рад на гру па за при ме ну и уна-
пре ђе ње си сте ма без бед но сти 
ин фор ма ци ја у скла ду са ме-
ђу на род ним стан дар ди ма ИСО 
27001:2005, на чи јем че лу је 
био Зо ран Јо си по вић, за ме ник 
ди рек то ра Фон да. Во ђа Ад ми-
ни стра тив но-струч не слу жбе за 
ко ор ди на ци ју, са рад њу и пра ће-
ње ра да на ре а ли за ци ји про јек-
та (Опе ра тив ни тим) је Ма ри ја 
Бал тић, по моћ ни ца на чел ни ка у 
Сек то ру за прав не и оп ште по-
сло ве у РФ ПИО, а фор ми ра но 
је и још де сет гру па ко је су део 
Опе ра тив ног ти ма.

– Стан дар ди у по сло ва њу 
Фон да су нео п ход ни за ква-
ли те тан, уни фи ци ран и ја сан 
на чин ра да. Да би смо све по-
слов не про це се де фи ни са ли 
на је дин ствен на чин, да би смо 
ускла ди ли про це ду ре и омо гу-
ћи ли да се де лат ност оба вља у 
скла ду са ме ђу на род ним стан-
дар ди ма ква ли те та и без бед но-
сти ин фор ма ци ја, мо ра ли смо 
да уло жи мо мно го тру да. Ура ђе-
но је и усво је но око 100 но вих 
до ку ме на та и сви за по сле ни 
има ју при ступ пор та лу где су 
до ку мен ти сме ште ни. Сам по-
сту пак уво ђе ња стан дар да унео 
је до ста но ви на у по слов не про-
це се, де фи ни сао од го вор но сти, 
што је сва ка ко, пре све га, у ин-
те ре су свих на ших ко ри сни ка и 
оси гу ра ни ка. Сер ти фи ка ци о но 

те ло SGS d.o.o. оба ви ло је 15. ја-
ну а ра пре до це ну, од но сно пр ву
фа зу сер ти фи ка ци је, и до би ли
смо Из ве штај оце њи ва ча, а дру-
га фа за сер ти фи ка ци је – оце на
пла ни ра на је кра јем мар та. Са да
смо у фа зи из ме ђу пре до це не

и оце не, од но сно ин тен зив не
при пре ме за фа зу оце не, и по-
треб но је ис пра ви ти до ку мен та-
ци ју и от кло ни ти не у са гла ше но-
сти ко је су на ђе не у пре до це ни.
Мо ра мо обез бе ди ти при ме ну
до ку ме на та да би се си стем и
све што је опи са но у до ку мен та-
ци ји при ме њи ва ло. Нео п ход но
је и да се пре ко ко ор ди на то ра
при пре ме и об у че за по сле ни у
свим ор га ни за ци о ним је ди ни-
ца ма, а на ро чи то у они ма ко је
ће би ти оце њи ва не пре ма пла-
ну оце њи ва ча – ис ти че Ма ри ја
Бал тић, по моћ ни ца на чел ни ка у
Сек то ру за прав не и оп ште по-
сло ве РФ ПИО и во ђа Опе ра тив-
ног ти ма овог про јек та.

У про је кат је укљу чен ве ли-
ки број за по сле них у Фон ду: 19
чла но ва Са ве та, 22 чла на Рад не
гру пе за ква ли тет, 20 чла но ва
Рад не гру пе за без бед ност ин-
фор ма ци ја, 12 чла но ва Опе ра-
тив ног ти ма, ви ше од 170 чла-
но ва гру па и под гру па (од ко јих

су не ки чла но ви ви ше гру па) и
88 ко ор ди на то ра ква ли те та и
без бед но сти ин фор ма ци ја.

– Осим не ко ли ко обу ка ко је су
кон сул тан ти одр жа ли за за по-
сле не пре пр вог до ла ска сер ти-
фи ка ци о ног те ла, ор га ни зо ва на

је и обу ка на кон пре до це не, ка-
ко би чла но ви Опе ра тив ног ти-
ма и ко ор ди на то ри за ква ли тет
и без бед ност ин фор ма ци ја при-
пре ми ли за по сле не у сво јим
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма за
оце ну пред став ни ка сер ти фи-
ка ци о ног те ла SGS d.o.o. – на во-
ди Ма ри ја Бал тић.

Ина че, Гру па за софт вер ску по-
др шку при ме ни си сте ма, на чи-
јем је че лу са вет ник ди рек то ра
Фон да ПИО, Зо ран Су та ра, уз зна-
чај но ан га жо ва ње ко ле га из Сек-
то ра ИТ, по себ но Ива на Ку ли ћа
из Ди рек ци је По кра јин ског фон-
да, при пре ми ла је и апли ка ци ју
за упра вља ње до ку мен та ци јом
си сте ма уз по моћ ала та MSSha-
re Po int-пор тал ИСО стан дар ди
ко ја обез бе ђу је при ступ до ку-
мен ти ма, кон тро лу до ку ме на та и
дру го. Ова апли ка ци ја је до би ла
и при зна ње „Дис ко бо лос” Је дин-
стве ног ин фор ма тич ког са ве за
Ср би је за 2013. го ди ну.

Је ле на Оцић

ОБИ МАН ПО САО УВО ЂЕ ЊА МЕ ЂУ НА РОД НИХ СТАН ДАР ДА У РФ ПИО

Из вр ше на пр ва фа за
сер ти фи ка ци је

р р
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Не бој ша Ку кић, ди рек тор По кра јин-
ске слу жбе за за по шља ва ње, са оп-
штио је у Но вом Са ду да је на кра ју

2013. го ди не на ни воу Ре пу бли ке Ср би је
ре ги стро ва но 769.546 не за по сле них осо-
ба, од то га 393.500 или
51,1 од сто же на. У истом
пе ри о ду на еви ден ци ји
вој во ђан ских фи ли ја ла
На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње по сао је
че ка ло 199.770 не за по-
сле них, од ко јих 99.955
же на, што је око 50 од сто
од укуп ног бро ја оних
ко ји су без за по сле ња.
У од но су на крај 2012.
не за по сле ност у По кра-
ји ни је сма ње на за 1.186
осо ба.

Го во ре ћи о ста ро сној
струк ту ри не за по сле-
них, Ку кић је на вео да је
на еви ден ци ји вој во ђан-
ских фи ли ја ла НСЗ 31. де-
цем бра 2013. би ло 54.170
мла дих од 15 до 29 го ди-
на ста ро сти (27,1 од сто
од укуп ног бро ја не за по сле них), што је за
839 или 1,5 од сто ма ње не го у истом пе ри о-
ду 2012. Ста ри јих од 50 го ди на на еви ден ци-
ји фи ли ја ла НСЗ у Вој во ди ни има око 51.000,
од но сно 25,5 про це на та од укуп ног бро ја.

Ди рек тор По кра јин ске слу жбе за за по-
шља ва ње је из нео и да је то ком 2013. на
сај мо ви ма за по шља ва ња у АПВ уче ство-
ва ло ско ро 19.000 не за по сле них и 523 по-
сло дав ца, ко ји су ис ка за ли по тре бу за за по-

шља ва њем 1.995 осо ба. На овим сај мо ви ма
за по сле но је 1.067 љу ди, док се у пе ри о ду
од шест ме се ци на кон одр жа ва ња сај мо ва
за по сли ло још 3.885. То ком 2013. го ди не
ура ђе на је и про це на рад не спо соб но сти, у

са рад њи са дру гим над ле жним ин сти ту ци-
ја ма (чла но ви ко ми си ја су и ле ка ри ве шта-
ци из РФ ПИО), за 1.616 осо ба.

Не бој ша Ку кић је на вео и ко ја су де фи-
ци тар на за ни ма ња у Вој во ди ни. То су: ге-

рон то до ма ћин, ка сир, 
ад ми ни стра тор оси гу-
ра ња, на став ник не мач-
ког је зи ка, ди пло ми ра-
ни со ци јал ни рад ник, 
спе ци ја ли ста док тор ме-
ди ци не, ми кро би о лог, 
ин фор ма ти чар итд. Те-
же до по сла до ла зе НКВ 
рад ни ци, ауто ме ха ни-
ча ри, бра ва ри, ме та ло-
стру га ри, гра ђе вин ски 
тех ни ча ри, ма ту ран ти 
гим на зи је и ди пло ми ра-
ни еко но ми сти.

Пре ма по да ци ма По-
кра јин ске слу жбе за за-
по шља ва ње, нај ве ћа 
не за по сле ност у Вој во-
ди ни ре ги стро ва на је у 
оп шти на ма Бе ла Цр ква, 
Ма ли Иђош, Ириг, Но ва 
Цр ња, Опо во, Срем ски 

Кар лов ци и Ср бо бран.
С дру ге стра не, нај ма ње не за по сле них

има у оп шти на ма Бач ки Пе тро вац, Но ви
Сад, Су бо ти ца, Зре ња нин и Ста ра Па зо ва.

М. Мек те ро вић

НА КРА ЈУ 2013. У СР БИ ЈИ НА ПО САО ЧЕ КА ЛО 769.546 ОСО БА

Не за по сле ност сма ње на 
и у Вој во ди ни

„Слу жбе ни гла сник” је по сле го ди-
ну да на ра да по ста вио ба зу про пи са, 
слу жбе них гла си ла и дру гих по да та-
ка о прав ном си сте му Ср би је. Ин тер-
нет пор тал Прав но-ин фор ма ци о ни 
си стем Ре пу бли ке Ср би је (www.prav-
no-in for ma ci o ni-si stem.rs) гра ђа ни ма 
пру жа ла ко до сту пан при ступ про-
пи си ма Ср би је и прав ној ре гу ла ти ви 
Европ ске уни је. Бес пла тан ће би ти 
при ступ де лу пор та ла на ко ме се на-
ла зе „Слу жбе ни гла сник” у елек трон-
ској фор ми, основ ни и не зва нич но 

про чи шће ни тек сто ви про пи са и
лин ко ви на про пи се ЕУ, док ће ба за
суд ске прак се би ти до ступ на уз на-
док на ду, а ши фре за при ступ том де-
лу ба зе већ су да те свим су до ви ма у
Ср би ји.

„Слу жбе ни гла сник” ће на ста ви-
ти рад на ба зи, у ко јој се већ на ла зи
15.000 до ку ме на та, уно се ћи у њу и од-
лу ке скуп шти не, пред сед ни ка и ми ни-
стар ста ва, док у де лу о суд ској прак си
не ће би ти уно ше не све, већ са мо ре-
пре зен та тив не суд ске пре су де. В. К.

ПО СТА ВЉЕН ПОР ТАЛ ПРАВ НОГ СИ СТЕ МА СР БИ ЈЕ

Јед на од нај ве ћих збир ки 
прав них по да та ка

Че твр та ра та по мо ћи за
бе о град ске пен зи о не ре

Ис пла та че твр те ра те по мо ћи пен зи о не ри ма са 
нај ни жим при ма њи ма у Бе о гра ду по че ла је 28. ја-
ну а ра. Ову вр сту по мо ћи при ми ће око 110.000 нај-
у гро же ни јих пен зи о не ра чи ја су при ма ња ни жа од 
20.000 ди на ра, ре као је град ски се кре тар за со ци-
јал ну за шти ту, Не над Ма тић.

– Град је за ову вр сту по мо ћи из дво јио бли зу 250 
ми ли о на ди на ра. Пен зи о не ри чи ја су при ма ња ни жа 
од 15.684 ди на ра при ми ће по 1.000 ди на ра по мо-
ћи. Они су у де цем бру из ре пу блич ке ка се до би ли 
по 4.000 ди на ра. Пен зи о не ри ко ји има ју пен зи је од 
15.684 до 18.090 ди на ра при ми ће по моћ од 5.000 ди-
на ра, а они чи је су пен зи је од 18.090 до 20.100 ди на-
ра до би ће по 4.000 ди на ра – на вео је Ма тић.  Г. О.

Не бој ша 
Ку кић



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2014. 7

Кад стиг не у по зно жи вот но до ба, ве ћи-ККна љу ди поч не да раз ми шља о то ме на
ко ји на чин да по де ли сво ју имо ви ну

на след ни ци ма или, у слу ча ју да не ма ју де це
ни бли ских ро ђа ка, о то ме ко ће им се на ћи
у ста ро сти и евен ту ал ној бо ле сти. По сто ји
не ко ли ко прав них по сло ва ко ји ма се мо же
ре гу ли са ти на сле ђи ва ње имо ви не. За ко ји ће
се не ка осо ба од лу чи ти за ви си ис кљу чи во од
ње не во ље, од но сно од лу ке о то-
ме ко ме же ли да оста ви оно што је
сте кла, по себ но не по крет но сти. О
то ме ка ко на вре ме раз ре ши ти ова-
кве не до у ми це раз го ва ра ли смо са
адво ка том Све тла ном Мар ја но вић.

– Пр ва по ми сао ка да је реч о оста-
вља њу имо ви не на след ни ци ма је
си гур но оно што ве ћи на љу ди на зи-
ва те ста мент, а уства ри прав ни тер-
мин је за ве шта ње. То је би ло ка кав
пи са ни траг во ље јед не осо бе ко јим
она оста вља сво ју имо ви ну од ре-
ђе ном ли цу, све сна сво јих рад њи,
ори јен ти са на у вре ме ну и про сто ру,
без при ну де и при си ле. За ве шта ње
мо же би ти у пи са ној фор ми, сво је-
руч но на пи са но и пот пи са но, мо же
би ти да то пред све до ци ма, или из ја вље но и
де по но ва но у су ду – ове ре но за ве шта ње пред
су ди јом, у при су ству два све до ка, где за ве шта-
лац из ја вљу је на ко ји на чин и ко ме тре ба да
бу де по де ље на ње го ва имо ви на кад ње га ви-
ше не бу де би ло. По не кад ова ква за ве шта ња
не ну де прав ну си гур ност, од но сно, на су ду се
мо гу оспо ри ти уко ли ко на след ни уче сни ци
по кре ну по сту пак, ма да ти по ступ ци мо гу да
по тра ју – об ја шња ва на ша са го вор ни ца.

Мно ги љу ди кад за ђу у го ди не, уко ли ко
не ма ју по том ке или бли ске срод ни ке на
ко је би мо гли да се осло не, или чак и ка да
има ју де цу а са мо јед ном од њих (пре ма до-
го во ру или из не ких сво јих раз ло га) же ле да
оста ве имо ви ну, са чи ња ва ју уго вор о до жи-
вот ном из др жа ва њу.

– Уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу за-
кљу чу је се из ме ђу уго вор них стра на: при ма-
о ца из др жа ва ња (осо бе ко ја по се ду је имо-
ви ну и по треб на јој је не ка вр ста по мо ћи) и

да ва о ца из др жа ва ња (осо бе ко ја ће бри ну ти
о при ма о цу из др жа ва ња и на сле ди ти имо ви-
ну). Ова кав уго вор се за кљу чу је у су ду, пред
над ле жним су ди јом и све до ци ма. Адво кат са-
ве ту је да та кав уго вор при ма лац из др жа ва ња
за кљу чи са љу ди ма ко је по зна је, у ко је има
по ве ре ње и про ве ре не при ја тељ ске, род-
бин ске или ду го го ди шње ком шиј ске ве зе. За
ове ру ова квог уго во ра пла ћа ју се са мо суд ске

так се, ко је ни су ви со ке. На кон смр ти при ма-
о ца из др жа ва ња, ка да овај уго вор сту па на
сна гу, да ва лац из др жа ва ња, од но сно осо ба
ко ја је на сле ди ла не по крет ност, пла ћа по рез
на пре нос ап со лут них пра ва (по зна ти ји као
по рез на про мет) у ви си ни од два и по од сто
про це ње не вред но сти имо ви не. Про це ну
вр ши Ми ни стар ство фи нан си ја, Оде ље ње
упра ве при хо да где се не по крет ност на ла зи.
Тре ба ре ћи и то да се да ва лац из др жа ва ња
уго во ром о до жи вот ном из др жа ва њу оба ве-
зу је и да оба ви са хра ну у скла ду са оби ча ји ма
сре ди не у ко јој жи ве. Ина че, ова вр ста уго-
во ра се нај те же „оба ра” на су ду по сле смр ти
при ма о ца из др жа ва ња. Рас ки ну ти га са успе-
хом мо же са мо онај ко га је и пот пи сао, да кле
при ма лац из др жа ва ња, уко ли ко ни је за до во-
љан оним што од да ва о ца из др жа ва ња до би-
ја, што ни је рет кост код нас. На и ме, онај ко ре-
ши да на ова кав на чин збри не се бе у ста ро сти
не рет ко оче ку је 24-ча сов ну па жњу и по моћ,

а не са мо бри гу о снаб де ве но сти и ле ко ви ма,
па ка да то не до би је, јер да ва о ци из др жа ва ња
има ју и сво је по ро ди це и оба ве зе, при ма лац
из др жа ва ња је склон да за кљу че ни уго вор
рас ки не. То се та ко ђе мо ра ура ди ти суд ским
пу тем, под но ше њем ту жбе – по ја шња ва Све-
тла на Мар ја но вић.

Још је дан на чин да се не ко по бри не за
сте че ну имо ви ну је сте и уго вор о по кло ну.

– Ово је нај бр жи и нај е фи ка сни ји
на чин ко јим се ре ша ва пи та ње имо-
ви не. Уго вор се ове ра ва на шал те ру
су да и у овом слу ча ју по кло но да-
вац по кла ња сво ју имо ви ну по кло-
но прим цу. Уго вор не стра не се том
при ли ком до го ва ра ју да ли ће и
ка ко ће по кло но при мац бри ну ти
о оно ме ко му да је по клон (слич но
као и код уго во ра о до жи вот ном из-
др жа ва њу). Овај уго вор на кон смр ти
по кло но дав ца мо гу, ра ди ре дук ци је,
на па да ти са мо ну жни за кон ски на-
след ни ци, си но ви и кће ри, на след-
ни ци пр вог сте пе на срод ства – ја сна
је на ша са го вор ни ца.

По след њих го ди на је ве о ма ак-
ту е лан и при су тан уго вор о ку по-

ви ни не у се љи вог стам бе ног про сто ра, ста-
на или ку ће.

– Не у се љив стам бе ни обје кат про да вац
про да је по це ни знат но ни жој од тр жи шне,
на ста вља да жи ви у свом про сто ру до кра ја
жи во та, а ку пац ула зи у стан тек по сле смр ти
про дав ца. Про дав ци, ма хом ста ри је осо бе, од
нов ца до би је ног про да јом омо гу ћа ва ју се би
да до кра ја жи во та не ма ју фи нан сиј ских бри-
га, има ју до вољ но нов ца да пла те не гу ако им
је по треб на, од ла зак у ба њу, на мо ре, и око
ова квих про да ја и уго во ра нај ма ње је суд ских
спо ро ва – за кљу чу је Све тла на Мар ја но вић,
адво кат из Бе о гра да.

Тре ба ре ћи још и то да се, без об зи ра на
вр сту уго во ра, при ли ком њи хо ве ре а ли-
за ци је пла ћа по рез на пре нос ап со лут них
пра ва, јер уго вор не стра не углав ном ни су у
нај бли жем срод ству да би би ле осло бо ђе не
пла ћа ња овог по ре за.

Ве сна Ана ста си је вић

УГО ВО РИ КО ЈИ МА СЕ РАС ПО ДЕ ЉУ ЈЕ СТЕ ЧЕ НА ИМО ВИ НА

За ве шта ње, по клон 
или до жи вот но 
из др жа ва ње
Мно ги љу ди у по зни јем жи вот ном до бу, уко ли ко не ма ју по том ке 
или бли ске ро ђа ке на ко је би се у ста ро сти мо гли осло ни ти, на сто је
да имо ви ном ко ју по се ду ју оба ве жу не ког да бри не о њи ма

СвСвСвСвСвССве еее ее еееетлтлттлтллтттт а а ааанананана 
МаМаМаМаМааМ р р рр ррррр рјајајајајајајаајајаа н н н ннн ноо о о овивиивићћћћ
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између два броја

Без об зи ра на скром на фи-
нан сиј ска сред ства у бу џе ту,
оп шти на Кнић је по ве ћа ла на-
кна де за не за по сле не по ро ди-
ље са шест хи ља да на се дам
хи ља да ди на ра ме сеч но. Те на-

док на де су ни же не го у окол-
ним оп шти на ма, али се, ка ко 
ис ти чу у кни ћан ском Цен тру 
за со ци јал ни рад, ре дов но ис-
пла ћу ју.

Пра во на ис пла ту ове на док-

на де по је ди нач но тра је два на-
ест ме се ци. Број не за по сле них
по ро ди ља ва ри ра, али, пре ма
по да ци ма Цен тра за со ци јал-
ни рад у Кни ћу, кре ће се од 45
до 50 ме сеч но.

Ми лош Ву че вић, гра до на чел ник Но вог Са да, 
за јед но са глум ци ма из еми си је „Др жав ни по сао”, 
спор ти стом Не на дом Па го ни сом, и пред став ни-
ци ма ком па ни ја „Уни ве рек спорт” и „ОМ ка фе”, по-
се тио је Свра ти ште за де цу ули це и ко ри сни ци ма 
ове уста но ве уру чио по кло не.

– Зна чај Свра ти шта за Но ви Сад је не сум њив 
и град мо ра по др жа ти ен ту зи ја зам и рад за по-
сле них у овој уста но ви – ис та као је Ву че вић.

Гра до на чел ник је на гла сио да су град ским бу-
џе том за 2014. пред ви ђе на и сред ства за из град-
њу При хва ти ли шта за ма ло лет не осо бе.

Да ли бор ка Ба тр нек Ан то нић, ко ор ди на тор ка 
у Свра ти шту, ре кла је да је од осни ва ња пре две 
го ди не ова уста но ва има ла 8.000 по се та и да се 
тре нут но ра ди са око 380 де це.

– Сва де ца ко ја ов де до ђу до би ју то плу оде ћу 
и обу ћу, хра ну, мо гу и да се оку па ју, а тру ди мо се 

и да се укљу чи мо и у школ ски си стем да би де ца 
ре дов но пра ти ла на ста ву. Исто вре ме но же ли мо 
да за хва ли мо су гра ђа ни ма ко ји сва ко днев но до-
но се оде ћу, обу ћу и дру ге по треп шти не – ис та-
кла је Далиборка Ба тр нек Ан то нић.

У Скуп шти ни 
гра да Кра гу јев ца 
одр жа на је кон-
сти ту тив на сед-
ни ца Са ве та за 
уна пре ђе ње по-
ло жа ја Ро ма на 

те ри то ри ји Кра гу јев ца. Са вет има 
че тр на ест чла но ва, а чи не га пред-
став ни ци Град ског ве ћа, уста но ва 
со ци јал не и здрав стве не за шти те 
и обра зо ва ња, и ром ских ор га ни-
за ци ја, ко је су и до са да ра ди ле на 
по бољ ша њу њи хо вих усло ва за 
жи вот. Пре ма не зва нич ним про це-
на ма, у Кра гу јев цу има око пет на-
ест хи ља да Ро ма.

На ме ра но во фор ми ра ног Са ве та 
је да се, у скла ду са ис ка за ним по-
тре ба ма, фор ми ра ју ти мо ви и рад-
не гру пе из си сте ма обра зо ва ња, 
кул ту ре, со ци јал не и здрав стве не 
за шти те, ко ји ће по ма га ти у оства ре-
њу кон крет них про гра ма. Из град ске 
ка се би ће из дво је на два и по ми ли о-
на ди на ра за ове про јек те.

Ина че, и до са да је ло кал на са-
мо у пра ва, кроз ак тив но сти Кан це-
ла ри је за ром ска пи та ња, по мо гла 
да ве ли ки број Ро ма до би је лич на 
до ку мен та ко ја су и да ље основ-
ни про блем у уна пре ђе њу жи во та 
ових љу ди.

Сред ства за уна пре ђе ње
по ло жа ја ОСИ

Др жав на се кре тар ка Ми ни стар ства ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке, Бран ки ца Јан ко вић, пот-
пи са ла је 28. ја ну а ра уго во ре о фи нан си ра њу про је ка та 
на ме ње них ре а ли за ци ји про грам ских ак тив но сти са 
33 са ве за ор га ни за ци ја осо ба са ин ва ли ди те том. Је да-
на ест са ве за је из Вој во ди не а 22 из цен трал не Ср би је, 
и они оку пља ју 526 ло кал них ор га ни за ци ја. Сред ства 
на ме ње на овим ак тив но сти ма у укуп ном из но су од 
222.969.800,85 ди на ра обез бе ђе на су у бу џет ском фон ду 
за про гра ме за шти те и уна пре ђе ња по ло жа ја осо ба са 
ин ва ли ди те том.

Бран ки ца Јан ко вић је ис та кла да је и по ред те шке еко-
ном ске си ту а ци је др жа ва и у 2014. ус пе ла да обез бе ди 
сред ства за про гра ме ко ји до при но се по бољ ша њу по ло-
жа ја осо ба са ин ва ли ди те том и да се ре а ли за ци јом ових 
про гра ма обез бе ђу је кон ти ну и тет у ра ду са ве за и ло кал-
них ор га ни за ци ја ОСИ то ком це ле го ди не.

При о ри тет кон кур са био је уна пре ђе ње по ло жа ја 
осо ба са ин ва ли ди те том кроз раз вој ино ва тив них сер-
ви са и по др шка раз во ју и ре а ли за ци ји сти му ла тив них 
и ин клу зив них про гра ма за со ци јал ну ин те гра ци ју и 
ин клу зи ју ОСИ.

У част Све тог Са ве, пр вог срп ског
ар хи е пи ско па и про све ти те ља, у
Кња жев ско-срп ском те а тру у Кра-
гу јев цу одр жа на је тра ди ци о нал на
Све то сав ска ака де ми ја, цен трал на
све ча ност по во дом школ ске сла ве
и да на ду хов но сти.

Умет нич ки про грам от по чео је
Ака дем ски ка мер ни хор „Ли це ум” 
из во ђе њем Све то сав ске хим не, а
у бе се ди о прин цу ко ји је пре зрео
цар ске дво ре, му дром и ис трај ном

ар хи е пи ско пу, чу до твор цу, из ми-
ри те љу, гра ди те љу цр ка ва и све-
то гор ских ма на сти ра, го во рио је
све ште ник кра гу је вач ке Са бор не
цр кве Алек сан дар Мир ко вић.

Пра зник Све ти Са ва уста но вљен
је за школ ску сла ву 2. ја ну а ра дав-
не 1840, на пред лог Ата на си ја Ни-
ко ли ћа, рек то ра кра гу је вач ког
Ли це ја, а пр ва про сла ва Са вин да-
на у Ср би ји одр жа на је упра во у
овом гра ду.

Све то сав ска ака де ми ја 
у Кња жев ско-срп ском те а тру

Уна пре ђе ње
по ло жа ја Ро ма

Но ви Сад: ху ма ни тар на ак ци ја за Свра ти ште

ККККККннниииићћћћ::: вввввеееее ћћћеее ннннаааа кккнннааа дддддее ззаа ппппоо ррррроооо ддддииии љљљљљљљљљљљљљљееееее
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Осло ба ђа ње од 
пла ћа ња пар ти ци па ци је

Оси гу ра ни ци ко ји има ју пра во на осло ба ђа-
ње од пла ћа ња пар ти ци па ци је за здрав стве не
услу ге (пре ма Пра вил ни ку ко ји до но си РФ ЗО)
мо гу да оду у фи ли ја ле или ис по ста ве овог
фон да у ко ји ма им је ове ре на књи жи ца да би
до би ли по твр ду за ову го ди ну. Пла ћа ња пар ти-
ци па ци је за здрав стве не услу ге за ко је је она
пред ви ђе на (нпр. пре гле ди код иза бра ног ле-
ка ра, ле ко ви за ко је се пла ћа фик сна пар ти ци-
па ци ја од 50 ди на ра, ла бо ра то риј ске ана ли зе,
ре ха би ли та ци ја, про цен ту ал но уче шће у це ни
им план та та, ме ди цин ско-тех нич ких по ма га-
ла...) осло бо ђе не су од ре ђе не ка те го ри је гра-
ђа на (рат ни вој ни ин ва ли ди, ци вил ни ин ва ли-
ди ра та, сле па и трај но не по крет на ли ца, осо бе
ко ја оства ру ју на кна ду за ту ђу по моћ и не гу,
до бро вољ ни да ва о ци кр ви и дру ге со ци јал но
угро же не ка те го ри је).

Ис пла та 
пен зи ја

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

П е н  з и  о  н е  р и
са мо стал них де-
лат но сти при ми-
ће це ле ја ну ар-
ске пен зи је 4. фе-
бру а ра, а вој ни и
по љо при вред ни
пен зи о не ри 6.
фе бру а ра.

Од упла те за фе бру ар 2014. го ди не ва же но ве осно ви це оси гу ра ња по чла ну
15 ко је су у од но су на прет ход ни пе ри од ви ше за 5,06 од сто (због ускла ђи ва ња
са кре та њем за ра да у прет ход ном квар та лу).

РФ ПИО под се ћа гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је да мо гу да
се опре де ле за јед ну од 13 осно ви-
ца оси гу ра ња, не за ви сно од струч-
не спре ме ко ју има ју. По За ко ну о
до при но си ма за оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца
из но си 35 од сто про сеч не ре пу-
блич ке за ра де из прет ход ног тро-
ме сеч ја, што је 22.282 ди на ра, а нај-
ви ша пет про сеч них пла та, од но сно
318.320 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње је 24 од сто, што
зна чи да ће се ме сеч ни из да так
кре та ти у ра спо ну од 5.347,68 до
76.396,80 ди на ра. Ови из но си при-
ме њи ва ће се за упла те до при но са
за фе бру ар, март и април 2014. го-
ди не.

Де цем бар ска
за ра да
50.820 ди на ра

Про сеч на не то за ра да у де цем бру 
2013. у Ср би ји из но си ла је 50.820 ди-
на ра, што је но ми нал но за 15,2, а ре-
ал но за 15 од сто ви ше у од но су на 
прет ход ни ме сец.

У од но су на де цем бар 2012. го ди-
не, про сеч на не то за ра да у де цем бру 
про шле го ди не би ла је но ми нал но 
ве ћа за 8,3, а ре ал но за шест од сто, 
са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста-
ти сти ку.

Про сеч на не то за ра да у 2013. го ди-
ни би ла је но ми нал но ви ша за 6,2 од-
сто, а ре ал но ни жа за 1,5 од сто у од-
но су на прет ход ну го ди ну.

НИС за по шља ва мла де

Но ве осно ви це

На ша нај ве ћа нафт на ком па ни ја НИС „Га спром њефт” при-
ми ла је 13. ја ну а ра ове го ди не у рад ни од нос 78 мла дих
оства ру ју ћи та ко про грам „НИС шан са”, ко ји ова ком па ни ја
спро во ди у Ср би ји већ пет го ди на. Про грам је на стао из са-
рад ње на про јек ту за по шља ва ња Ре пу бли ке Ср би је „Пр ва
шан са” и НИС-а, и до сад је, у парт нер ству са ор га ни ма АПВ
и ло кал ним са мо у пра ва ма и са На ци о нал ном слу жбом за
за по шља ва ње, у НИС-у по сао до би ло 670 мла дих љу ди.

По чет ком ове го ди не за по сле но је још 54 кан ди да та са
ви со ком струч ном спре мом, углав ном ин же ње ра ру дар-
ства и ор га ни за ци је ра да, ди пло ми ра них еко но ми ста и
ди пло ма ца тех но ло шког и тех но ло шко-ме та лур шког фа-
кул те та, као и 24 кан ди да та са сред њом струч ном спре мом
– нај ви ше ма шин ских и елек тро тех ни ча ра. Сви они су при-
мље ни на го ди ну да на у свој ству при прав ни ка.
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Ан ке та о обра зо ва-
њу од ра слих део 
је европ ског ста ти-

стич ког си сте ма о це ло-
жи вот ном уче њу. Спро во-
ди се у свим зе мља ма чла-
ни ца ма ЕУ, др жа ва ма чла-
ни ца ма EF TA и зе мља ма 
кан ди да ти ма за члан ство 
у ЕУ, а с об зи ром на то да 
се вр ши пре ма је дин стве-
ној ме то до ло ги ји Евро ста-
та, по да ци ме ђу зе мља ма 
мо гу да се по ре де.

Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку (РЗС) не дав но 
је об ја вио ре зул та те пр-
ве Ан ке те о обра зо ва њу 
од ра слих спро ве де не у 
Ср би ји 2011. го ди не. Ово 
ис тра жи ва ње, ко јим је об-
у хва ћен узо рак од 4.138 
по је ди на ца ста ро сти од 25 
до 64 го ди не, по ка за ло је 
да је про се чан мо дел ко ји 
уче ству је у це ло жи вот ном 
обра зо ва њу му шка рац 
ста ро сти од 25 до 34 го ди-
не, са за вр ше ним ви со ким 
обра зо ва њем, ко ји је за по-
слен и жи ви у гра ду.

У 2011. го ди ни 16,5 од-
сто ста нов ни ка Ср би је 
ста ро сти од 25 до 64 го ди-
не уче ство ва ло је у не ком 
об ли ку фор мал ног (ФО) 
или не фор мал ног обра зо-
ва ња и обу ка (НФО), од ко-
јих ве ћи на при па да ста ро-
сној гру пи 25-34 го ди не, 
док их је нај ма ње у до би 
из ме ђу 55 и 64 го ди не.

Ан ке та је по ка за ла да уче шће
у обра зо ва њу и обу ка ма у ве ли-
кој ме ри за ви си од ни воа обра-
зо ва ња, па је та ко у њи ма уче-
ство ва ло око јед на тре ћи на ви-
со ко о бра зо ва них, 14,26 од сто
по пу ла ци је са за вр ше ном сред-
њом шко лом и ма ње од је дан
од сто ста нов ни ка са основ ним
обра зо ва њем. У ФО или НФО
нај ви ше су уче ство ва ли за по-
сле ни, а нај ма ње не за по сле ни,
од ко јих је ви ше уче ство ва ло и
не ак тив но ста нов ни штво, као
што су пен зи о не ри, сту ден ти,
ли ца не спо соб на за рад и сл.

У не фор мал ном обра зо ва њу,
ко је под ра зу ме ва ра ди о ни це,
кур се ве, обу ке, се ми на ре, при-
ват не ча со ве итд., уче ство ва ло
је 13,6 од сто ис пи та ни ка. Не што
је ви ше же на не го му шка ра ца,
а нај ви ше њих (54,7 од сто) је у
ста ро сној гру пи 35-54 го ди не.

Пре ма ре зул та ти ма ан ке те, же-
не се ви ше опре де љу ју за про-
гра ме из обла сти обра зо ва ња 
и ху ма ни стич ких на у ка и умет-
но сти, а му шкар ци за обла сти 
тех ни ке, про из вод ње и гра ђе-
ви нар ства, по љо при вре де, ве-
те ри не и услу га.

Нај ве ћи број про гра ма не-
фор мал ног обра зо ва ња у ко ји-
ма уче ству ју од ра сли, ви ше од 
76 про це на та, у ве зи је са по-
слом, у ци љу по ве ћа ња мо гућ-
но сти за за по шља ва ње, на пре-
до ва ња у по слу, за др жа ва ња 
по сто је ћег или до би ја ња но вог 
по сла и сл., и ве ћи ну тих про-
гра ма ор га ни зу ју и фи нан си ра ју 
тре нут ни или по тен ци јал ни по-
сло дав ци.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка-
за ли су и да 19,1 од сто од ра слих 
ста нов ни ка Ср би је до но вих 
зна ња и ве шти на до ла зи на ин-
фор ма ти ван на чин, од но сно учи 

од чла но ва по ро ди це, ко ле га, 
при ја те ља, ко ри сти ком пју тер и 
ин тер нет, књи ге и штам па ни ма-
те ри јал, ТВ и сл. Ве ћи на (70,5 од-
сто) оних ко ји на овај на чин уче 
не ко ри сти ни је дан дру ги на чин 
сти ца ња зна ња.

Ка да је реч о пре пре ка ма, 
од но сно те шко ћа ма ко је спре-
ча ва ју од ра сле да уче ству ју у 
обра зо ва њу, ис пи та ни ци су 
нај че шће на во ди ли ви со ке тро-
шко ве, а за тим по ро дич не и по-
слов не раз ло ге и оба ве зе. Они 
ко ји су уче ство ва ли у обра зо ва-
њу и обу ка ма, ка ко ис тра жи ва-
ње по ка зу је, има ли су по зи ти-
ван од нос и по зи тив на оче ки ва-
ња од обра зо ва ња, а као раз ло-
ге за уче шће нај че шће су на во-
ди ли: же љу да се уве ћа ју зна ња 
и спо соб но сти из обла сти ко ја 
их ин те ре су је (54,7 од сто), да се 
по сао ра ди бо ље или да се на-
пре ду је у ка ри је ри (45,5), да се 

стек ну зна ња и ве шти-
не по треб не за сва ко-
днев ни жи вот (40,9), да
се стек не сер ти фи кат/
ди пло ма (38,4).

Нај ве ћи број уче сни-
ка у обра зо ва њу и обу-
ка ма (36,2 од сто) на во-
ди да је од то га имао
лич ну ко рист, у сми слу
упо зна ва ња но вих љу-
ди и уна пре ђи ва ња оп-
штих зна ња и ве шти на,
11,6 од сто је до би ло
или про ме ни ло по сао,
док не што ви ше од че-
твр ти не њих не ви ди
ко рист од обра зо ва ња.

Ан ке том се до шло и
до по да та ка да ви ше
од 90 про це на та од-
ра слих не уче ству је у
дру штве ном и по ли-
тич ком жи во ту, а ка да
је реч о кул тур ним ак-
тив но сти ма, нај че шће
се упра жња ва чи та ње
– ви ше од 90 од сто ан-
ке ти ра них чи та но ви-
не, а књи ге 42,4 од сто.
Око 20 про це на та од-
ра слих ста нов ни ка Ср-
би је по се ћу је по зо ри-
шта, кон цер те, опе ру,
ба лет, а 19,8 спорт ске
до га ђа је. У би о скоп
иде око 13 од сто од-
ра слих, док сај то ве са
кул тур ним са др жа ји ма
по се ћу је њих око 10
про це на та.

Не што ма ње од 63
од сто ста нов ни ка на ше зе мље, 
пре ма соп стве ној про це ни, зна 
стра ни је зик. Је дан стра ни је зик
ко ри сти 47,7 про це на та, 12,3 
два и 2,8 од сто од ра слих ко ри-
сти три или ви ше стра них је зи-
ка. Нај ви ше ис пи та ни ка, не што 
ма ње од две тре ћи не, ко ри сти 
ен гле ски је зик, 28,5 ру ски, не-
мач ки го во ри 15,3, а фран цу ски 
9,5 про це на та.

Пре ма уче шћу од ра слих у
обра зо ва њу и обу ка ма, Ср би ја 
је са 16,5 од сто у 2011. го ди ни 
знат но ис под про се ка зе ма ља 
чла ни ца ЕУ, у ко ји ма 40,8 од сто 
од ра слог ста нов ни штва уче-
ству је у обра зо ва њу. Ни жу сто-
пу уче шћа у обра зо ва њу од ра-
слих од на ше зе мље има ју са мо 
Грч ка и Ру му ни ја, док нај ви шу 
сто пу уче шћа, ви ше од 70 од сто,
има ју Лук сем бург и Швед ска.

В. Ка дић

АН КЕ ТА О ОБРА ЗО ВА ЊУ ОД РА СЛИХ

Ср би ја ме ђу 
по след њи ма 

у Евро пи
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Број на ис тра жи ва ња ко ја 
се у све ту спро во де по ка-
зу ју да хо да ње, иако је дан 

од нај о снов ни јих об ли ка кре та-
ња и ве жба ња, има број на бла-
го твор на деј ства, ка ко на те ло, 
та ко и на ум.

Ка да се го во ри о по бољ ша њу 
пам ће ња и одр жа ва њу мо зга 
ак тив ним, пр во на па мет па да-
ју раз не „ве жбе за мо зак”, као 
што су укр ште не ре чи, су до ку 
и слич но. Ме ђу тим, по ка за но је 
да и ше та ње мо же да по бољ ша 
пам ће ње и да до во ди до во лу-
ме триј ских про ме на у мо згу. 
За пра во, кар ди о ва ску лар не 
ве жбе до во де до ве ћег про то-
ка кр ви у мо зак, до но се ћи ки-
се о ник и хран љи ве ма те ри је. 
Сту ди ја об ја вље на у ча со пи су 
„Na tu re Com mu ni ca ti ons” по ка-
за ла је да су ста ри ји љу ди ко ји 
су хо да ли 40 ми ну та днев но, 
три пу та не дељ но, го ди ну да на 
ка сни је има ли по ве ћа ње од два 
од сто у за пре ми ни хи по кам-
пу са, јед не од глав них струк ту-
ра мо зга укљу че не у ме мо ри ју. 
За пре ми на хи по кам пу са ина че 
опа да за око је дан од сто сва ке 
го ди не на кон пе де се те. Има ју ћи 

то у ви ду, по ве ћа ње од два од-
сто је и те ка ко ве ли ка ствар, јер 
ука зу је на то да пе ша че ње мо же 
да „про ме ни” ти пич но опа да ње 
за пре ми не мо зга ко је је по ве за-
но са ста ро шћу.

По ред ути ца ја на мо жда не 
функ ци је, ше та ње има још мно го 
пред но сти. Не дав но ис тра жи ва-
ње об ја вље но у ча со пи су „Cancer, 
Epidemiology & Prevention” по ка-
зу је да ве жба као што је пе ша че-
ње мо же да сма њи ри зик за обо-
ле ва ње од ра ка. Ис тра жи ва чи су 
на осно ву фи зич ких ак тив но сти 
73.615 же на у пост ме но па у зи 
от кри ли да су оне ко је су сва ког 
да на уче ство ва ле у енер гич ним 
фи зич ким ак тив но сти ма има ле 
25 од сто ма њи ри зик за обо ле-
ва ње од ра ка дој ке, док је же на-
ма ко је су хо да ле нај ма ње се дам 
са ти не дељ но тај ри зик био сма-
њен за 14 од сто. Да кле, чак и без 
ика квих дру гих об ли ка ве жба ња, 
же не ко је пе ша че има ле су ве ће 
шан се да рак дој ке др же на од-
сто ја њу. Као пред ност пе ша че-
ња по ка за ло се и да бр за шет ња 
мо же по мо ћи у сма ње њу ри зи ка 
за ви сок крв ни при ти сак, ви сок 
хо ле сте рол и ди ја бе тес.

Сва ки ле кар ће ре ћи да пе-
ша че ње мо же сма њи ти ри зик
од ср ча ног на па да. Ме ђу тим,
на уч ни ци су са да от кри ли ко-
ли ко тач но ко ра ка је по треб но
на пра ви ти да би се ср це одр-
жа ло здра вим. У но вом ис тра-
жи ва њу, об ја вље ном у ча со пи-
су „Lancet”, на уч ни ци на во де
да је осо ба ма са ра ним зна ци-
ма пре-ди ја бе те са пра вље ње
до дат них 2.000 ко ра ка днев но,
што је јед на ко 20 ми ну та хо да
уме ре ним тем пом, по мо гло да
сма ње сво је шан се за ср ча не
про бле ме. Ис тра жи вач ки тим
је пре гле дао по дат ке 9.306 од-
ра слих из 40 зе ма ља, ко ји су
уче ство ва ли у екс пе ри мен ту
зва ном „На ви га тор”. Сви до-
бро вољ ци су до би ли про грам
да из гу бе те жи ну и ве жба ју
150 ми ну та не дељ но. Они су
до би ли пе до ме тре ко је су но-
си ли не де љу да на на по чет ку
сту ди је, и по но во го ди ну да-
на ка сни је. Ис тра жи ва чи су
про у ча ва ли ве зу из ме ђу бро ја
ко ра ка ко је су уче сни ци у про-
се ку на пра ви ли и ре ла тив ног
ри зи ка за ср ча не про бле ме у
тој го ди ни, во де ћи ра чу на и о

по тен ци јал ним фак то ри ма ко-
ји би мо гли ути ца ти на ср ча не
бо ле сти, као што су ис хра на и
прет ход не исто ри је уче сни ка
у ве зи са ста њем ср ца.

Ис по ста ви ло се да је 2.000 ко-
ра ка тај ма гич ни број. На и ме,
за хва љу ју ћи 2.000 ко ра ка днев-
но ви ше, ко је је је дан уче сник
те жио да на чи ни у од но су на
пе ри од пре по чет ка ис тра жи ва-
ња, он је до кра ја го ди не имао
10 од сто ни жу сто пу ри зи ка од
ср ча них про бле ма. То ком го ди-
не ис тра жи ва ња ри зик од ср ча-
них бо ле сти био је за још осам
од сто ма њи уко ли ко је уче сник
пра вио још до дат них 2.000 ко-
ра ка днев но.

Ше та ње, по ред свих на ве-
де них здрав стве них бе не фи та,
има и зна чај ну со ци јал ну ком-
по нен ту, уко ли ко се у шет њу
иде са парт не ром, при ја те љем,
гру пом, чак и са љу бим цем.
Шет ња у дру штву мо же до ве сти
до ве ће мо ти ва ци је за хо да њем,
а раз го во ри то ком шет ње до
по бољ ша ња мен тал ног здра-
вља, со ци јал не по др шке и при-
ја тељ ства.

Весна Ка дић

 БЛА ГО ДЕ ТИ ШЕТ ЊЕ

Јед но став ним ко ра ци ма 
до бо љег здра вља

р
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кроз Србију

ОП ШТИ НА КИ КИН ДА 
ПО МА ЖЕ МА ЛОЈ ПРИ ВРЕ ДИ

По чет ни ци ма 
по вла шће на 
за куп ни на

Оп ште удру же ње пред у зет ни ка у оп-
шти ни Ки кин да има око 1.100 чла но ва
ко ји за по шља ва ју још 2.700 љу ди. С об-
зи ром на то да би, пре ма пла ну еко ном-
ског раз во ја, те жи ште тре ба ло да бу де
на ма лим и сред њим пред у зе ћи ма, нео п ход на је ве ћа по моћ ма лој при-
вре ди.

Ло кал на са мо у пра ва ће, из ме ђу оста лих ме ра, пред у зе ти и оне ко је 
се од но се на обез бе ђи ва ње по вољ ни јих усло ва за по слов ни про стор. 
Пред ло же но је да ло ка ли и објек ти у вла сни штву оп шти не бу ду из да ва ни 
у за куп по по вла шће ној це ни. У пр вој го ди ни по пуст ће из но си ти 75, а у 
дру гој 50 од сто од еко ном ске це не. Тек у тре ћој го ди ни по сло ва ња при-
ме њи ва ла би се пу на це на за ку па. С. З.

Ужит ни ци Ма чви и по цер ским се ли маУУши ре се воћ ња ци. Тра га ју ћи за рен-
та бил ни јом про из вод њом, по љо при-УУ

вред ни ци на све ве ћем бро ју њи ва уме сто
пше ни це и ку ку ру за са де ја бу ке, ја го де,
ви шње, а нај ви ше тре шње по што град ска
упра ва већ тре ћу го ди ну кре ди ти ра по ди-
за ње за са да ове воћ ке.

Бу ду ћи во ћа ри су до сад пре у зе ли 130.000
сад ни ца тре шње ко ја је за са ђе на на око 200
хек та ра. Ви ше од 300 до ма ћин ста ва из че-
тр де сет се ла ша бач ке оп шти не је по ди гло
за сад, а за овај про је кат из град ског бу џе та
је из дво је но 55 ми ли о на ди на ра. По љо при-
вред ни ци ће тек у пе тој го ди ни у град ски
бу џет мо ра ти да вра те про тив вред ност сад-
ни ца и то без ка ма те.

Сад ни це су ква ли тет не и от пор не јер су
ка ле мље не на „колт” под ло гу, ко ју је Цен-
тар за опле ме њи ва ње би ља ка у Мр ђе нов цу
уве зао из Не мач ке и Пољ ске. Тре шња има
про сеч ну це ну од 2,5 евра по ки ло гра му,
што је ви ше стру ко ис пла ти ви је у од но су на
пше ни цу и ку ку руз, ко ји се тра ди ци о нал но
про из во де на нај ве ћим по вр ши на ма у овом
кра ју. Уз по год но сти ква ли тет ног зе мљи шта
про из во ђа чи мо гу да оче ку ју при нос из ме-
ђу 10 и 12 то на ро да по хек та ру и да оства ре
бру то при ход од 25 до 30 хи ља да евра.

– Про из вод ња и про да ја тре шње тре нут-
но је нај рен та бил ни ја у во ћар ству. Сма тра-
мо да ова про из вод ња мо же да по бољ ша
фи нан сиј ске при ли ке на се о ском под руч ју

и за то је град Ша бац осми слио про је кат са
ци љем да се у ро ку од три до че ти ри го ди-
не по диг не за сад тре шње на око 300 хек та-
ра. Ти ме би под руч је Шап ца по ста ло цен тар
про из вод ње тре шње у Ср би ји и ре ги о ну –
ка же гра до на чел ник Ми лош Ми ло ше вић.

За ком плет ну го ди шњу про из вод њу од
3.000 то на и пре не го што је род сти гао за-
ин те ре со ва ли су се куп ци из Ру ске фе де-

ра ци је и зе ма ља Европ ске уни је. Град ска
упра ва већ има ура ђен про је кат бу ду ћег
Цен тра за при јем, до ра ду, па ко ва ње, скла-
ди ште ње и ди стри бу ци ју све жег во ћа, ко ји
ће омо гу ћи ти да се све же убра ни пло до ви
ду же са чу ва ју и по том упа ко ва ни пла си ра ју
на свет ску пи ја цу. Та ко ор га ни зо ва на про-
из вод ња и от куп до не ће и ве ћу за ра ду.

Д. Гру јић

ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА НЕ КА ДА ШЊИХ 
„ЗА СТА ВИ НИХ” РАД НИ КА

Удру же ње за „40 плус”
Ве ли ки број не ка да шњих „За став них” рад ни ка ни по сле

за вр ше них обу ка и пре ква ли фи ка ци ја ор га ни зо ва них у фи-
ли ја ли На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње у Кра гу јев цу,
ни је ус пео да до ђе до но вог рад ног ме ста. Иако ме ђу ви ше
од 650 љу ди има рад ни ка са раз ли чи тим ква ли фи ка ци ја ма
и ни во ом обра зо ва ња, за ве ћи ну је про блем иден ти чан –
го ди не ста ро сти.

У по ку ша ју да про на ђу не ко ре ше ње ка ко би до шли до
по сла и по ро ди ца ма обез бе ди ли ег зи стен ци ју, гру па бив-
ших „За став них” рад ни ка осно ва ла је удру же ње гра ђа на,
ко је је пред ла гач ини ци ја ти ве на зва не „40 плус”. Том ини-
ци ја ти вом од др жа ве се тра жи да по мог не при за по шља ва-
њу рад ни ка ко ји су у про це су тран зи ци је оста ли без по сла,
а ста ри ји су од че тр де сет го ди на.

Све сни да из ве сне олак ши це при за по шља ва њу слич не
ка те го ри је љу ди већ по сто је, бив ши „За ста ви ни” рад ни ци
сма тра ју да је ипак по треб но да др жа ва на ђе си стем ско ре-
ше ње за овај про блем. М. Сан трач

ША БАЦ ПОД СТИ ЧЕ РАЗ ВОЈ ВО ЋАР СТВА У МА ЧВИ И ПО ЦЕ РИ НИ

Ве ћи про фит из воћ ња ка
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У АЛИ БУ НА РУ ОБУ КА СЕ О СКИХ ЖЕ НА

Сер ти фи ка ти че ка ју 
по ла зни це

У ор га ни за ци ји По кра јин ског за во да за рав но прав ност по ло ва 
и оп шти не Али бу нар, 21. ја ну а ра у овом ме сту је по че ла јед но-
ме сеч на ин фор ма тич ка обу ка ко ју ће по ха ђа ти 58 се о ских же на. 
Оне ће се об у чи ти за рад на ра чу на ру и сте ћи зна ња нео п ход на 
за по сао или во ђе ње не ке при ват не пред у зет нич ке де лат но сти.

У име до ма-
ћи на уче сни-
це је по здра-
ви ла на чел ни-
ца оп штин ске 
упра ве, Ви-
шња Сте фа но-
вић Ди клић, 
и по же ле ла 
им да обо га-
те по сто је ћа 
и стек ну но-
ва са зна ња у 
овој обла сти. 
Пре ма ре чи-
ма глав ног 

пре да ва ча, Дар ка Пан то ви ћа, обу ка ће се од ви ја ти два пу та не-
дељ но у ин фор ма тич ком ка би не ту Сред ње еко ном ске шко ле у 
Али бу на ру и об у хва ти ће сти ца ње основ них ин фор ма тич ких пој-
мо ва на Win dows 7 опе ра тив ном си сте му.

На кра ју обу ке пред ви ђе но је по ла га ње за вр шног те ста и све-
ча но уру чи ва ње сер ти фи ка та. Ф. Ко со

Фо рум мла дих са ин ва ли ди-
те том из Но вог Са да не дав-ФФно је пред ста вио ре зул та те 

ра да удру же ња у 2013. го ди ни.
Ди рек тор Алек сан дар Јо ва-

но вић је ис та као да је Дис пе-
чер ски цен тар Фо ру ма по чео са 
ра дом 2011. го ди не и да од та да 
бе ле жи стал ни раз вој и успех 
ко ји се пр вен стве но ме ри за до-
вољ ством ње го вих ко ри сни ка.

– То ком 2013. обез бе ди ли смо 
си гу ран и кон ти ну и ран пре воз 
за 30 осо ба са ин ва ли ди те том. 
То су пр вен стве но де ца ко ја 
има ју те ле сни и ви ше стру ки ин-
ва ли ди тет, а сва ко днев но по ха-
ђа ју на ста ву и раз не еду ка тив не 
ра ди о ни це, за шта им је нео п-
хо дан пре воз – ре као је Јо ва но-
вић и из ра зио за хвал ност Град-
ској упра ви за со ци јал ну и деч ју 
за шти ту на по др шци и по мо ћи.

Ак ти ви сти Фо ру ма мла дих 
са ин ва ли ди те том за ла жу се за 
ве ћу при сту пач ност, дру штве ну 
ин клу зи ју ОСИ, за дру штве но 
од го вор но по сло ва ње и за со-
ци јал но пред у зет ни штво.

Пре ма ре чи ма Алек сан дра
Пе тро ви ћа, ше фа Ка би не та
гра до на чел ни ка Но вог Са да,
из бу џе та гра да у 2014. за со-
ци јал ну и деч ју за шти ту из-
дво ји ће се око се дам ми ли о на

ди на ра ви ше не го у про шлој
го ди ни.

– Сред ства су на ме ње на за че-
ти ри гру пе ко ри сни ка, за осо бе
са ин ва ли ди те том, ста ра ли ца, Ро-
ме и за ви сни ке, као и за обо ле ле
од AIDS-а – ис та као је Пе тро вић и
до дао да ће град ска упра ва уско-
ро фор ми ра ти ко ми си ју ко ја ће
ова сред ства рас по де ли ти, во де-
ћи при том ра чу на о про јект ним
ак тив но сти ма удру же ња.

Алек сан дар Пе тро вић је под-
се тио да је у 2013. го ди ни по че-
ла са ра дом и Кан це ла ри ја за
ОСИ, пр ва та кве вр сте у Ср би ји,
да су по бољ ша ни усло ви жи во-
та ста нов ни ка на се ља Ве ли ки
Рит, а да град тре нут но ра ди на
отва ра њу Кан це ла ри је за ста-
ри је осо бе, чи ји се по че так рада
оче ку је до кра ја фе бру а ра.

Дра ган Ко раћ

НО ВО САД СКИ ФО РУМ МЛА ДИХ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Обез бе ђен пре воз за ОСИ

Ди рек тор Форума, Алек сан дар Јо ва но вић, и Алек сан дар
Пе тро ви ћ, шеф Кабинета, на конференцији
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здрав живот

Ла га но и јед но став ноЛа га но и јед но став но
Пе че на па при ка и сир

Са стој ци: 10 очи шће них пе че них па при ка, 250 г фе та си ра, ја је, пер шу нов лист, бо си љак,
со, би бер, уље.

На чин при пре ме: очи шће не па при ке пре се ћи уз дуж с јед не стра не. Сир из гње чи ти ви-
љу шком, до да ти ја је, сит но сец кан пер шу нов лист и ма ло бо сиљ ка, до да ти по же љи со и
би бер. Рас тво ри ти па при ке па на сва ку ста ви ти део фи ла, за тим их пре кло пи ти. У уљем
под ма за ну теп си ју по ре ђа ти па при ке и пе ћи у рер ни за гре ја ној на 220° Ц око 10 ми ну та.
Пе че не па при ке по же љи по су ти сец ка ним пер шу ном.

Пи та са кром пи ром
Са стој ци: па ко ва ње тан ких ко ра, ки ло-

грам бе лог кром пи ра, гла ви ца цр ног лу ка, 
ве ге та, би бер, де ци ли тар уља, 3,5 дл во де, 
ка ши чи ца со ли.

На чин при пре ме: кром пир очи сти ти и 
из рен да ти (или сит но исец ка ти), ма ло по-
со ли ти. Лук сит но исец ка ти. Кром пир ма ло 
из гње чи ти и оце ди ти. У чи ни ји по ме ша ти 

кром пир, лук, ве ге ту и би бер. Ко ре раз дво-
ји ти. Сла га ти по три ко ре, сва ку на ма за ти 
уљем. Тре ћу по су ти кром пи ром па за ви ти у 
рол ну. Ре ђа ти у под ма зан плех. Та ко све док 
се не утро ше ко ре. Пе ћи на 200° Ц око 35 ми-
ну та. По себ но ску ва ти во ду са ка ши чи цом 
со ли. Пе че ну пи ту пре ли ти вру ћим пре ли-
вом. Оста ви ти 20 ми ну та да упи је во ду.

Ће ва пи 
на дру ги 
на чин

Са стој ци: 350 г мле ве-
ног ме са, 350 г кром пи ра, 
ма њи цр ни лук, чен бе лог 
лу ка, два ја је та, пер шу нов 
лист, по ла ка ши чи це со-
де би кар бо не, со, би бер, 
уље.

На чин при пре ме: кром-
пир опра ти и ку ва ти у љу сци. 

Ку ва ни кром пир ољу шти ти и из рен да ти. Лук, је дан и дру ги, исец ка ти што сит ни је. Кром пи ру 
до да ти лук, мле ве но ме со, ја ја и за чи не. Мо кром ру ком све из ме ша ти да бу де ком пакт на ма-
са, а за тим, та ко ђе вла жним ру ка ма, об ли ко ва ти ће ва пе. Пр жи ти их на за гре ја ном уљу.

На по ме на: уз ова ко при пре мље не ће ва пе мо же се по слу жи ти сос по же љи.

За пе че не ма ка ро не 

Са стој ци: па ко ва ње ма ка ро на, 400 г 
си ра, че ти ри ја је та, де ци ли тар мле ка, 
де ци ли тар па вла ке, ма ло ма ње од де-
ци ли тра уља, по же љи со и би бер, ка-
ши ка су са ма. 

На чин при пре ме: ма ка ро не оба-
ри ти. У ве ћој чи ни ји раз му ти ти ја ја, 
до да ти сир, мле ко, па вла ку, уље, со, 
би бер. Све до бро из ме ша ти. У то до-
да ти про це ђе не ма ка ро не. Још је дан-
пут све до бро из ме ша ти, да се ле по 
по ве же. Си па ти у под ма зан плех. По-
су ти су са мом. Пе ћи у рер ни на 200° Ц 
да ле по по ру ме ни.

По га чи це са си ром

Са стој ци: 500 г бра шна, 400 г си-
ра, 250 г мар га ри на, два ја је та, пра-
шак за пе ци во, ким, по по тре би со и 
би бер.

На чин при пре ме: у по су ду за ме-
ше ње си па ти бра шно са пра шком 
за пе ци во. До да ти сир, раз мек ша ли 
мар га рин, јед но ја је и јед но бе лан-
це. Жу ман це оста ви ти. До да ти ким, 
со, би бер. Нај бо ље ру ком за ме си ти 
те сто. Кад се за ме си глат ко те сто по-
кри ти га кр пом и оста ви ти 10 ми ну та 
да од мо ри. На по бра шње ној да сци 
окла ги јом раз ву ћи те сто де бљи не 
око је дан цен ти ме тар. Мо длом ва ди-
ти по га чи це и ре ђа ти у плех. Пре ма-
за ти жу ман це том и још ма ло по су ти 
ки мом. Пе ћи у рер ни за гре ја ној на 
200° Ц око 25 ми ну та.

На по ме на: по же љи, мо же се до-
да ти и ра зно за чин ско би ље – бо си-
љак, мај чи на ду ши ца, пер шу нов лист, 
на на...

Ба на не у пла зма тор ти
Са стој ци: две-три ба на не, 300 г мле ве-

не пла зне, 250 г ше ће ра, 250 г мар га ри на,
сок три на ран џе, 100 г чо ко ла де за ку ва ње,
уље.

На чин при пре ме: у по су ди сје ди ни ти
пла зму и мар га рин. У со ку на ран џе рас-
то пи ти ше ћер, па до да ти пла зми. Ба на не
из гње чи ти и до да ти. Две штан гле чо ко ла-
де круп но из рен да ти и до да ти. Све ла га но
из ме ша ти да се до би је ком пакт на ма са. На
од го ва ра ју ћој тац ни об ли ко ва ти тор ту. На
ма ло уља ис то пи ти оста так чо ко ла де и ти-
ме пре ли ти тор ту.

При пре ми ла Со фи ја До ми ни ко вић
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Основ ни Offi    ce To ol bar (28)
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Оп ци ја Vi ew
Оп ци ја Vi ew је тра ка ко ја се са сто ји из па ле та Do cu ments Vi ews, 

Show/Hi de, Zo om, Win dow и Mac ros. На сва кој од ових па ле та на ла-
зе се ико не ко је из вр ша ва ју од ре ђе не ко ман де.

Па ле та Do cu ments Vi ews

Са сто ји се из ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:
 Print Layout при ка зи ва ње до ку мен та ка ко ће 

из гле да ти у штам пи,
Full Screen Re a ding при ка зи ва ње до ку мен та на це лом 

екра ну ра ди ње го вог лак шег пре гле да
Web Layout при ка зи ва ње до ку мен та као web 

стра ни це,
Outli ne при ка зи ва ње до ку мен та без гра-

нич них ли ни ја са алат ка ма ко је мо-
же мо да ко ри сти мо за рад у овој 
вр сти при ка за,

 Draft при ка зи ва ње до ку мен та као ски це 
(без за гла вља) да би смо бр зо из ме-
ни ли текст.

Па ле та Show/Hi de

Са сто ји се из ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:
Rul ler при ка зи ва ње или укла ња ње ле њи ра,
Gri dli nes укљу чи ва ње мре жних ли ни ја пре-

ма ко ји ма мо же мо лак ше из во ди ти 
по рав на ња у тек сту,

Na vi ga tion Pa ne отва ра ње ма пе са ле ве стра не до ку-
мен та по мо ћу ко је се лак ше кре ће-
мо кроз ње гов струк тур ни при каз.

Па ле та Zo om

Са сто ји се из ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:
 Zo om од ре ђи ва ње ни воа зу ми ра ња до ку-

мен та, 
 100% зу ми ра ње до ку мен та у основ ном при-

ка зу (основ ни при каз је 100%),
One Pa ge зу ми ра ње до ку мен та та ко да се као 

при каз ви ди јед на екран ска стра ни-
ца,

Two Pa ges зу ми ра ње до ку мен та та ко да се као 
при каз ви де две екран ске стра ни це,

Pa ge Width зу ми ра ње до ку мен та чи ја ће се ши-
ри на по кла па ти са ши ри ном про зо-
ра.

Па ле та Win dow
Са сто ји се из ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:
New Win dow отва ра ње но вог про зо ра са истим

до ку мен том,
 Aran ge All при ка зи ва ње отво ре них про зо ра

про гра ма ко је ре ђа јед не по ред дру-
гих,

 Split по де лу до ку мен та на два де ла
по же љи (по де лу укла ња мо ка да
клик не мо на Re mo ve Split),

 Vi ew Si de by Si de при ка зи ва ње јед ног до дру гог до-
ку мен та ка да има мо отво ре но ви-
ше од јед ног до ку мен та,

 Synchro no us Scroll син хро ни зо ва но спу шта ње и по-
ди за ње тек ста два до ку мен та,

 Re set Win dow Po si tion  по вра так по зи ци је про зо ра та ко
да два до ку мен та јед на ко де ле цео
екран,

Switch Win dow че ки ра ње отво ре ног про зо ра ко ји
же ли мо да бу де ак ти ван.

Па ле та Mac ros
Ко ри сти мо је за ауто мат ско сни ма ње ак ци ја (по сту па ка)

ко је са ми кре и ра мо по од ре ђе ном ре до сле ду (нпр. же ли-
мо да кре и ра мо по сту пак – ма кро – ко ји ће од ре ђе не на-
сло ве од мах по ста вља ти на сре ди ну, бол ди ра ти их и пре-
тва ра ти у ве ли ка сло ва). На њој се на ла зи ико на Mac ros.

Кре и ра ње ма кроа
По сту пак за кре и ра ње ма кроа је:
1. клик не мо на стре ли цу по ред ис под ико не Mac ros;
2. иза бе ре мо оп ци ју Re cord Mac ro (оп ци ја за сни ма ње ма кроа);
3. на екра ну ће се по ја ви ти но ви про зор – Re cord Mac ro;
4. у по љу ис под на сло ва Mac ro na me уку ца мо име за цео по сту-

пак (ма кро) ко ји кре и ра мо;
5. у по љу ис под на сло ва Sto re mac ro in: иза бе ре мо:
а) да ли ће мо да чу ва мо ма кро са мо за по сто је ћи до ку мент – би-

ра мо име отво ре ног до ку мен та,
б) да ли же ли мо да ма кро бу де до сту пан свим до ку мен ти ма – би-

ра мо ша блон Nor mal (All Do cu ments);
6. у по љу ис под на сло ва De scrip tion уку ца мо кра так опис функ ци-

је ма кроа ко ји кре и ра мо (ово по ље је ин фор ма тив ног ка рак те ра и
ни је оба ве зно за ко ри шће ње);

7. брз при ступ ма кроу мо же мо да омо гу ћи мо у оп ци ји As sign mac ro to;
а) уко ли ко га до де ли мо дуг ме ту But ton – не кој ико ни са тул ба ра

(ни је баш пре по руч љи во);
б) уко ли ко га до де ли мо дуг ме ту Keybo ard – ком би на ци ји та сте ра

(ово пре по ру чу је мо);
8. да би смо сни ми ли ма кро, клик не мо на дуг ме OK.

На по ме на: оп ци ју Vi ew Mac ros ко ри сти мо да
би смо отво ри ли же ље ни ма кро, по кре ну ли га,
из ме ни ли или из бри са ли.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се
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људи и догађајиљуди и догађаји

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Тре ћа ви те шка ти ту ла 
за Бор ка Ма ри ћа

По бед ник ово го ди шњег бо го ја вљен ског пли ва ња за ча-
сни крст на је зе ру у кра гу је вач ким Шу ма ри ца ма је Бор ко 
Ма рић (29). Он је пред ви ше хи ља да Кра гу јев ча на, као и 
про шле го ди не, нај бр же пре пли вао ста зу ду гу 33 ме тра и 
пр ви сти гао до ци ља, чи ме је по нео ви те шку ти ту лу но си о-
ца Бо го ја вљен ског кр ста Шу ма ди је за 2014. го ди ну. Ина че, 
ово је Ма ри ћу тре ћа ви те шка ти ту ла од 2004. го ди не, од ка-
да се пли ва за ча сни крст на је зе ру у Шу ма ри ца ма.

Пли ва ње на Бо го ја вље ње је да на е сти пут је ор га ни зо-
ва ла Све бор дру жи на „Шу ма ди ја”, с бла го сло вом шу ма-
диј ског епи ско па Јо ва на, под по кро ви тељ ством гра да 
Кра гу јев ца и под па тро на том кра гу је вач ке Ста ре цр кве.

М. С.

СВР ЉИГ

Пли ва ње за ча сни крст
У сла ву хри шћан ског пра зни ка

Бо го ја вље ња, 19. ја ну а ра на Свр љи-
шком Ти мо ку тре ћи пут за ре дом се
пли ва ло за ча сни крст. За пли ва ла су
осмо ри ца так ми ча ра: Ду шан Аран-
ђе ло вић, Ми лан Ми лу ти но вић и
Иван Та сић из Свр љи га, Бо јан Ви де-

но вић, Не над Ми хај ло вић и Не бој-
ша Здрав ко вић из Ни шев ца, Иван
До кић из Ни ша и Сте фан Ра ден ко-
вић из Ме две ђе. Пли вач ку тр ку ду гу
33 ме тра до био је, као и про шле го-
ди не, два де сет дво го ди шњи Сте фан
Ра ден ко вић.

Сви уче сни ци су од ло кал не са-
мо у пра ве до би ли по кло не, а од

цр кве ико не. Свр љи шки па рох 
Стра хи ња Ера ко вић и пред сед ник 
оп шти не Ми ли ја Ми ле тић уру-
чи ли су по бед ни ку Ра ден ко ви ћу 
сре бр ни ла нац са гра ви ра ним кр-
стом. Че сти та ју ћи свим уче сни ци-
ма Ми ле тић је на гла сио да се ова 

ма ни фе ста ци ја из го ди не у го ди ну 
све бо ље ор га ни зу је. Ор га ни за тор 
тре ћег так ми че ња за бо го ја вљен-
ски крст би ла је цр кве на оп шти на 
Свр љиг, под по кро ви тељ ством оп-
шти не и уз до на ци је ло кал них при-
вред ни ка, а над ме та ње у пли ва њу 
пра ти ло је бли зу хи ља ду Свр љи-
жа на. С. Ђ.

На не дав но одр жа ној Из бор ној скуп-
шти ни Удру же ња но во сад ских пен-
зи о не ра усво је ни су из ве шта ји о

ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу у 2013.
го ди ни, као и из ве шта ји Над зор ног од бо ра,
Ко ми си је за ста ту тар на и ор га ни за ци о на
пи та ња и Ко ми си је за из бор и име но ва ња.

Го во ре ћи о ра ду удру же ња у прет ход ној
го ди ни, пред сед ник То ми слав Ја ко вље вић
је ис та као да има ју ви ше од 9.000 учла ње-
них пен зи о не ра, да су основ не ак тив но сти
удру же ња би ле усме ре не на снаб де ва ње
чла но ва на мир ни ца ма и огре вом, на по моћ
со ци јал но нај у гро же ни јим пен зи о не ри ма,
као и на из ле те и дру же ња. Ја ко вље вић је
го во рио и о со ци јал ном и ма те ри јал ном
по ло жа ју чла но ва, о ре ха би ли та ци ји о тро-
шку Фон да ПИО, оства ри ва њу здрав стве не
за шти те, и о ор га ни за ци о ним пи та њи ма и
са рад њи удру же ња са Са ве зом пен зи о не ра
Вој во ди не и гран ским удру же њи ма.

Пред сед ник Удру же ња но во сад ских пен-
зи о не ра за хва лио је град ској вла сти на до-
на ци ји од 350.000 ди на ра у 2013. го ди ни,
као и на но вом по слов ном про сто ру у ко ји
се удру же ње пре се ли ло про шле го ди не.

Скуп шти ни је при су ство вао и Бо јан Тор-
би ца, по моћ ник гра до на чел ни ка Но вог Са-
да, ко ји је ис та као да ће, иако је бу џет гра да
у 2014. ма њи не го прет ход не го ди не, из два-
ја ња за со ци јал ну за шти ту би ти ве ћа.

– По ве ћа не су суб вен ци је за со ци јал на

пи та ња, а кроз рад Кан це ла ри је за ста ри је,
ко ја ће уско ро по че ти са ра дом, лак ше ће
се ре ша ва ти пен зи о нер ска про бле ма ти ка –
на гла сио је Тор би ца и до дао да ће град пре-
ко ове кан це ла ри је са ра ђи ва ти са јав ним
пред у зе ћи ма да би се про на шао по вољ ни ји
на чин пла ћа ња ко му нал них услу га за со ци-
јал но нај у гро же ни је пен зи о не ре.

На сед ни ци је усво јен и пред лог Пла на ра да
и фи нан сиј ског пла на Удру же ња но во сад ских
пен зи о не ра за 2014. го ди ну. Дра ган Ко раћ

СКУП ШТИ НА УДРУ ЖЕ ЊА НО ВО САД СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА

До бра са рад ња са град ским 
вла сти ма
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Скуп шти ни Град ског 
од бо ра Зре ња нин Не-
за ви сног удру же ња 

пен зи о не ра јав них слу жби 
Ср би је (НУПЈС), одр жа ној 
18. ја ну а ра, при су ство ва-
ло је 110 пред став ни ка ме-
сних ор га ни за ци ја, а као 
го сти чла но ви Град ског од-
бо ра Сур чин. Ску пу је при-
су ство вао и Ран ко Хр њез, 
пот пред сед ник Не за ви сног 
син ди ка та јав них слу жби 
Ср би је.

Је лен ко Кра јо ван, пред-
сед ник ре пу блич ке ор га-
ни за ци је и Град ског од бо ра 
НУПЈС Зре ња нин, го во рио 
је о основ ним ци ље ви ма 
де ло ва ња у прет ход ном, 
али и на ред ном пе ри о ду.

– При о ри тет у на шем ра ду је со ци јал но-
еко ном ска и прав на за шти та сте че них пен зи-
ја, жи вот ни стан дард и здрав стве на за шти та
пен зи о не ра, али и ор га ни зо ва ње кул тур но-
за бав них са др жа ја за на ше чла но ве. То ком
је да на ест го ди на по сто ја ња удру же ње је чла-
но ви ма и њи хо вој не за по сле ној де ци про-
сле ди ло 5.379 то на на мир ни ца и 1.754 то не
огре ва – ре као је Кра јо ван, уз кон ста та ци ју да

се због па да жи вот ног стан дар да пен зи о не ра
у по след ње вре ме сма њио и обим на бав ки и
ди стри бу ци је ових про из во да.

Кра јо ван је на гла сио да по себ ну па жњу
за слу жу ју и ак тив но сти чла но ва при ли ком
спро во ђе ња кон кур са и сла ња пен зи о не-
ра на ре ха би ли та ци ју у ба ње и РХ цен тре
Ср би је о тро шку Ре пу блич ког фон да ПИО.
Удру же ње је покренуло и ак ци је кон тро ле

крв ног при ти ска, ше ће ра
у кр ви и ра зна пре да ва ња
ве за на за здра вље пен зи-
о нер ске по пу ла ци је, ор га-
ни зо ва ли су дру же ња за
чла но ве и кул тур но-за бав-
не са др жа је, као и број не
из ле те – ло кал не, али и оне
ши ром Ср би је. Је лен ко
Кра јо ван је као по зи тив ну
оце нио од лу ку ми ни стра
кул ту ре и ин фор ми са ња,
Ива на Та сов ца, о „за мр за-
ва њу” на ци о нал них пен-
зи ја, као и од лу ку су до ва
о по врат ку че ти ри ба ње у
вла сни штво Фон да ПИО.

Ран ко Хр њез је ис та као
да је Град ски од бор НУПЈС
пен зи о нер ска ор га ни за ци-
ја ко ја во лон тер ским ра-

дом и сво јим сред стви ма – кроз чла на ри ну,
шти ти со ци јал ни мир у гра ду.

На Скуп шти ни су усво је ни из ве шта ји о
ра ду и фи нан сиј ском по сло ва њу у про шлој
го ди ни и пред ло зи про гра ма ра да и фи нан-
сиј ског пла на за 2014, а то ком све ча ног де ла
нај ак тив ни јим по је дин ци ма и за слу жним го-
сти ма до де ље на су при зна ња и за хвал ни це.

М. Мек те ро вић

Ру ко вод ство Оп штин ске ор га ни за ци је
пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке и у 2014.
го ди ни ће на ста ви ти да по ма же сво јим
чла но ви ма, да на ба вља огрев и па ке те са
основ ним на мир ни ца ма. И у овој го ди ни ће
би ти обез бе ђе на бес плат на кон тро ла крв-
ног при ти ска и ни воа ше ће ра у кр ви.

– И да ље ће мо ор га ни зо ва ти дру же ња,
за ба ве у про сто ри ја ма клу ба пен зи о не ра,
јед но днев не из ле те и екс кур зи је. Про шле
го ди не смо чла но ви ма ис по ру чи ли 750 ме-
та ра др ва и 2.300 то на угља, уз пла ћа ње на
ви ше ме сеч них ра та. Са до ба вља чем смо
се до го во ри ли да огрев, чи ја ће ис по ру ка
кре ну ти од мар та ове го ди не, са да да је-

мо на от пла ту у де сет ме сеч них ра та. Це на
огре ва је го то во иста као и про шле го ди не.
Др во бу ко ви на је дан ме тар је 4.500, це ро-
ви на 4.300 ди на ра, а то на угља 6.500 ди на ра
– ка же Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник оп-
штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра у гра ду
на Ја се ни ци.

Што се ти че ху ма ни тар них ак тив но сти
(па ке ти са основ ним на мир ни ца ма за бо-
ле сне и со ци јал но угро же не пен зи о не ре),
оне су због те шке еко ном ске си ту а ци је би-
ле знат но сма ње не. Пан тић се на да да ће се
си ту а ци ја по пра ви ти и да ће ова вр ста по-
мо ћи нај у гро же ни јим чла но ви ма би ти ре-
дов ни ја.

Ина че, по оби ча ју, пен зи о не ри су у свом
клу бу ис пра ти ли ста ру и до че ка ли но ву го-
ди ну, а још јед на тра ди ци ја је очу ва на, јер
је Ак тив же на ове оп штин ске ор га ни за ци је
упри ли чио и Све то сав ски бал.

Сл. Ко стан ти но вић

ОП ШТИН СКА ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА 
СМЕ ДЕ РЕВ СКЕ ПА ЛАН КЕ

По моћ чла но ви ма, 
дру же ња и за ба ве

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

При о ри тет – бољи по ло жај
пен зи о не ра

Ран ко Хр њез (лево) примио захвалницу 
од Јеленка Кра јо вана

Сло бо дан Б. Пан тић
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погледи

Има нас виц ка стих. „Хва ла што пу ши те”,
пам ти мо до бро до шли цу до ма ћи це
јед ног при ват ног оку пља ња, ис пи са-

ну на ула зу, као ша љив од го вор на та да ак ту-
ел ну гро мо гла сну кам па њу на чи јем се уда ру
на шла и ве ћи на го сти ју по ме ну те за ба ве.

Би ло је то у вре ме до но ше ња За ко на о
за шти ти ста нов ни штва од из ло же но сти ду-
ван ском ди му (је сен 2010). Ко ли ко су се са-
мо ду хо ви уз бу ди ли, ка квим се све ка зна ма
пре ти ло пре кр ши о ци ма! На свим јав ним
ме сти ма, по уста но ва ма, из ло зи ма про дав-
ни ца, у град ском 
пре во зу, ста ја-
ла су ис так ну та 
име на и бро је ви 
те ле фо на осо ба 
од го вор них за 
кон тро лу спро-
во ђе ња за ко на. 
Из гле да ло је да 
ово га пу та не ма 
из вр да ва ња, да су 
пу ша чи „са те ра-
ни у миш ју ру пу”, 
ка ко су уме ли да 
ка жу ми ли тант ни 
ан ти пу ша чи.

Али сва ко чу-
до за три да на, па 
и про тив пу шач ки 
блиц криг. Исти на, 
не ка но ва пра ви ла 
по на ша ња су ге не-
рал но ус по ста вље-
на, зна се где мо же 
а где не мо же да се 
при па ли, по чев од тр жних цен та ра и ка фи ћа
до по слов них згра да, хо те ла, че ка о ни ца, из-
на ла зе се ре ше ња за пу ше ње на отво ре ном и
усред зи ме, али да ље од то га ни је се оти шло.
Ни ти је пу ше ње због то га из гу би ло на при-
влач но сти. На про тив.

Уз 31. ја ну ар, да тум ко ји се ов де обе ле жа-
ва као Дан без ду ван ског ди ма, ево по да тка: у
Ср би ји пу ши сва ки тре ћи од ра сли гра ђа нин, а
ди на ми ком го ди шњег ра ста од 0,6 од сто свр-
ста ли смо се на дру го ме сто у све ту, по сле Ли-
тва ни је.

Не са мо код нас, већ пла не тар но, пу ша-
ча је све ви ше. Њи хов уку пан број већ се
при бли жио ми ли јар ди, по пев ши се са 721
ми ли он 1980. го ди не на 967 ми ли о на 2012,
по ка зу је збир ни из ве штај из 187 зе ма ља
об ја вљен у Жур на лу аме рич ке ме ди цин ске
асо ци ја ци је.

Нај но ви ји ја ну ар ски број овог струч ног
ча со пи са по све ћен је 50-го ди шњи ци пр вог
зва нич ног упо зо ре ња о штет но сти пу ше ња,

ко је је из дао шеф слу жби јав ног здра вља
САД (вр хов не функ ци је у аме рич ком здрав-
ству). Био је то огро ман, го то во ре во лу ци-
о на ран ис ко рак из до та да шње прак се и
без ре зер вне при хва ће но сти ци га ре те као
нео дво ји вог де ла жи во та.

О ат мос фе ри пре по ди за ња алар ма, ја-
ну а ра 1964, мо жда нај бо ље све до че ста ри
фил мо ви. Да нас кад их гле да мо не пре ста-
је мо да се чу ди мо. Пу ше бу квал но сви и на
сва ком ме сту, чак и ле ка ри док пре гле да ју
па ци јен та.

Већ кра јем ше зде се тих и по чет ком се-
дам де се тих кли ма се упа дљи во ме ња, ди-
ма и ци га ре та је све ма ње, а у ле ген дар ној
те ле ви зиј ској „Ди на сти ји” пу ши са мо зла
Алек сис. У про те кле две де це ни је ци га ре те
су прак тич но пот пу но не ста ле са филм ског
плат на, а ако су у пи та њу ду го трај не ТВ се-
ри је, глав ни ак те ри, бив ши пу ша чи у ме ђу-
вре ме ну су се од ре кли по ро ка.

Ка ко је он да мо гу ће да су у ствар ном жи-
во ту про ме не мно го ма ње при мет не? За-
што љу ди на ста вља ју да пу ше, упр кос свим
са зна њи ма о опа сно сти ма, агре сив ној кам-
па њи за стра ши ва ња и све те жем оп те ре ће-
њу лич ног или по ро дич ног бу џе та?

Пре ма ви ђе њу струч ња ка, за ви сност од
ци га ре та је ни шта ма ње те шка не го од нар-
ко ти ка, чак је и ком плек сни ја, јер пред ста-
вља сплет пси хо ло шких и би о ло шких ре ак-
ци ја. Хе ми ка ли је из ци га ре та де лу ју на ду-
бо ке мо жда не струк ту ре пре по ве зу ју ћи их
и ти ме омо гу ћа ва ју ћи ути ски ва ње на ви ке,

на во ди Си-Ен-Ен ту ма че ње Џе да Ро са, ди-
рек то ра Дјук цен тра за пре ста нак пу ше ња
из Се вер не Ка ро ли не.

По сле ди ца је ства ра ње не са мо ни ко-
тин ске, већ и та ко зва не би хеј ви о рал не
за ви сно сти – од ре ђе не вр сте по на ша ња,
др жа ња, ре до сле да по те за при ли ком при-
па љи ва ња ци га ре те и осе ћа ја за до вољ ства
ко је пра ти ри ту ал. Ака дем ско об ја шње ње
Си-Ен-Ен илу стру је и тврд њом јед ног аутен-
тич ног ужи ва о ца, не по пра вљи вог пу ша ча
од 60 ле та, из ве сног Ба ри ја Бле кве ла, ко ји
ка же: „Лак ше ми је би ло да од ба цим ко ка ин
не го ци га ре те”.

Ипак, по сма тра но кроз бро је ве и по стот-
ке, не мо же се ре ћи да је пе де се то го ди шњи
рат био уза лу дан. Пре по ла ве ка ви ше од
40 од сто од ра слих Аме ри ка на ца је пу ши ло,
да нас не пу них 20 од сто. Осам ми ли о на жи-
во та је спа се но, али је у Сје ди ње ним Др жа-
ва ма пу ше ње и да ље пр ви узрок смрт но сти
од бо ле сти ко је се мо гу спре чи ти. У све ту,
то ком це лог ми ну лог сто ле ћа ци га ре те су
уби ле сто ми ли о на љу ди, а до кра ја 21. ве ка
тај број би мо гао да се уде се то стру чи, гла-
си још јед но од дра ма тич них упо зо ре ња.
С дру ге, пак, стра не мо же се по гле да ти и
уте шна ста ти сти ка. Је сте да је број пу ша ча
у стал ном по ра сту, али је то за то што се и
свет ска по пу ла ци ја стал но уве ћа ва, па ти-
ме и број но во при спе лих пу ша ча. Ина че, у
про цен ти ма се ис ка зу је сма ње ње.

Ево ка ко то из гле да. Че тр де сет је дан од-
сто му шка ра ца (че тво ри ца од де сет) и де сет
од сто же на (јед на од де сет) пу ши ло је 1980,
док је 2012. про це нат знат но сма њен – на 31
од сто му шка ра ца (тро ји ца од де сет) и шест
од сто же на (јед на од два де сет). Оно што ни-
ка ко не мо же би ти уте шно је сте окол ност
да су нај си ро ма шни ји опет нај у гро же ни ји.
Свет ски пу шач ки ре кор дер је Ис точ ни Ти-
мор где три пе ти не (61 од сто) ста нов ни ка
пу ши, а за њим сле де Ин до не зи ја, Ки ри-
ба ти, Јер ме ни ја и Па пуа Но ва Гви не ја, све
са про цен том од пре ко 50 од сто пу ша ча.
Ре кла ми ра ње и јеф тин про из вод, ко ји су
стро гим про пи си ма оне мо гу ће ни у раз ви-
је ним зе мља ма, ство ри ли су од ових др жа-
ва иде а лан по ли гон ду ван ске ин ду стри је за
пла сман сво је ро бе са ма ло или без има ло
од го вор но сти. Д. Дра гић

ДИМ У ТВО ЈИМ ОЧИ МА

Пу ша ча све ви ше

Бли зу ми ли јар ду љу ди у све ту одо ле ва
ан ти ни ко тин ској офан зи ви, али док 
број за ви сни ка упор но ра сте, 
њи хов по сто так ипак опа да,
от кри ва ста ти сти ка



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2014. 19

Кад се по гле да ша ре ни ло 
пен зиј ских си сте ма ши-
ром све та, ви ди се да је 

сву да глав ни про блем њи хо ва 
ду го роч на одр жи вост, при че-
му су де мо граф ске и еко ном ске 
про ме не при ну да да се ста ра 
ре ше ња при ла го ђа ва ју но вим 
окол но сти ма. Не ма, да кле, уни-
вер зал не фор му ле, али има не-
ких уни вер зал них прин ци па, од 
ко јих је глав ни да по сло дав ци, 
др жа ва и по је дин ци са мо за јед-

нич ком бри гом мо гу да обез бе-
де аде кват на при ма ња по сле 
за вр шет ка рад ног ве ка. Не ке 
смо на ве ли у про шлом бро ју, а 
ево и но вих при ме ра.

ДАН СКА: Скан ди нав ске зе-
мље се сма тра ју нај у ре ђе ни јим 
дру штви ма на пла не ти. Раз лог 
за то су ста бил не ин сти ту ци-
је, али и да ре жљи ве со ци јал не 
по ли ти ке око ко јих та мо тра-
ди ци о нал но по сто ји по ли тич ки 
кон сен зус. Исто вре ме но, еко-
но ми је су им ста бил не, а стан-
дард ви сок.

То се ви ди и на при ме ру Дан-
ске, где си стем ну ди оно што 
је као иде ја у оп ти цај пу ште но 
и код нас, ма да об ја вље но на 
сен за ци о на ли стич ки на чин ко-
ји је иза звао уз не ми ре ње и са-
да шњих и бу ду ћих пен зи о не ра. 
Реч је о ре ше њу по ко јем др жа-
ва, као што је слу чај у Дан ској, 
ис пла ћу је са мо основ ну пен зи-

ју, из фон да ко ји се фи нан си ра 
„у хо ду”, из по ре ских при хо да. 
Око 90 од сто за по сле них обез-
бе ђе но је пен зи ја ма ко је им 
по пре стан ку ра да ис пла ћу ју 
њи хо ве ком па ни је, док они за-
по сле ни у јав ним слу жба ма уз 
основ ну има ју и пен зи ју ко ја 
за ви си од до при но са ко ји су 
упла ћи ва ни то ком ста жа. Ти пи-
чан дан ски пен зи о нер при ма 
ско ро 95 од сто сво је не то про-
сеч не пла те ко ју је имао уочи 

пен зи о ни са ња. Гра ни ца за од-
ла зак у пен зи ју је 65 го ди на, с 
тим да ће од 2025. би ти по диг-
ну та на 67.

БРА ЗИЛ: Ју жно а ме рич ка еко-
но ми ја ко ја се свр ста ва у гру пу 
„раз ви ја ју ћих” по след њих го-
ди на је би ла у им пре сив ном 
успо ну, ко ји је по свој при ли ци 
до сти гао свој ли мит. Ге не рал но, 
пен зиј ски си стем и пен зи о нер-
ски стан дард у Бра зи лу до би ја ју 
по хвал не оце не од ме ђу на род-
них екс пе ра та, ма да се и та мо 
све че шће по ста вља ју пи та ња 
ду го роч не одр жи во сти оно га 
што се са да има.

Пен зиј ски фонд се фи нан си-
ра опо ре зи ва њем пла та, при 
че му они ко ји за ра ђу ју ви ше, 
сра змер но ви ше и до при но се. 
Ми ни мум рад ног ста жа да би 
се по сле на вр ше них 65 го ди-
на (за му шкар це, а 60 за же не) 
при ма ла пу на пен зи ја је 15 го-

ди на. Мо же се у пен зи ју и са 53,
од но сно 48, али под усло вом да
се пре то га ра ди ло 30 го ди на.
Пен зи о не ри мо гу да ра чу на ју
на пен зи ју ко ја ће им би ти чак
97 од сто од бив ше пла те, што
је знат но из над про се ка од 69
од сто у три де се так нај ра зви је-
ни јих зе ма ља.

ИТА ЛИ ЈА: Еко ном ска кри за у
Евро пи је ого ли ла све сла бо сти
ита ли јан ске еко но ми је и пен зиј-
ског си сте ма, у ко јем су по че ле

да се кру не мно ге по вла сти це
уве де не у бо љим вре ме ни ма.
До 2004. у пен зи ју се мо гло већ
са 57 го ди на жи во та, али је кри-
за из ну ди ла да се та гра ни ца до
2018. по диг не на 66. Пен зиј ски
фонд се фор ми ра из по ре за, а
Ита ли ја ни се углав ном осла ња-
ју на др жав не пен зи је, ко је у
про се ку из но се 72 од сто од за-
вр шне пла те.

ЈУ ЖНА КО РЕ ЈА: Овај азиј ски
„ти гар”, зе мља ко ја је у при лич-
но крат ком ро ку ре фор ми са ла
свој по ли тич ки и еко ном ски си-
стем да би ста ла у ред во де ћих
свет ских при вре да, има при-
лич но шкрт пен зиј ски си стем.
Пу не пен зи је се са да сти чу са
60 го ди на, с тим што ће ова гра-
ни ца до 2033. би ти по ме ре на на
65. Ти пи чан пен зи о нер мо же да
оче ку је да ће му др жав на пен-
зи ја би ти око по ло ви не про сеч-
них бру то при ма ња, али ово ће

до 2028. би ти све де но на са мо
40 од сто.

И за по сле ни и по сло дав ци у
пен зиј ски фонд упла ћу ју по 4,5
од сто од пла те, а пен зи о нер
има пра во и на др жав ну и на
ком па ниј ску пен зи ју. Си стем,
ме ђу тим, има мно го сла бо сти,
па Ју жна Ко ре ја има јед ну од
нај ве ћих сто па си ро ма штва ме-
ђу пен зи о не ри ма – чак 45 од-
сто, дра стич но ви ше од про се ка
Ор га ни за ци је за еко ном ску са-

рад њу и раз вој (ОЕЦД), клу ба 34
раз ви је не еко но ми је, где је та
сто па са мо 13,5 од сто.

АУСТРА ЛИ ЈА: Оно нај бо ље
оста вље но је овом при ли ком
за крај. Аустра лиј ски пен зиј ски
си стем сма тра се мо де лом ка ко
се обез бе ђу је да љу ди до вољ но
уште де за при сто јан пен зи о нер-
ски жи вот. Про грам усво јен још
1993. зах те ва да по сло дав ци у
пен зиј ски фонд сва ког за по сле-
ног упла ћу ју 9,25 од сто од ње го-
ве за ра де, док нај но ви је из ме не
пред ви ђа ју да се ово до 2020.
по диг не на 12 од сто. Но вац у
пен зиј ском фон ду не мо же, као
у не ким за пад ним зе мља ма, да
се ко ри сти до мо мен та пен зи-
о ни са ња, а сем ово га, ве ћи на
Аустра ли ја на ца при ма и др жав-
не пен зи је (на рав но, знат но ма-
ње) из фон да ко ји се фор ми ра
од по ре ских при хо да.

М. Бе кин

ВО ДИЧ КРОЗ СВЕТ СКЕ ПЕН ЗИЈ СКЕ СИ СТЕ МЕ (2)

Не са мо из јед ног из во ра

По сло дав ци,
др жа ва 

и по је дин ци 
је ди но за јед нич ком 

бри гом мо гу да 
обез бе де 

од го ва ра ју ћа
 при ма ња 

по сле за вр шет ка 
рад ног ве ка
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Узна ме ни том зла ти бор ском
се лу Мач кат, у дво ри шту
цр кве Све ти Или ја, јед не

од нај ста ри јих у овом кра ју, од
10. до 12. ја ну а ра одр жан је 14.
Са јам су во ме сна тих про из во да,
по пу лар на Пр шу ти ја да. Из ла га-
ло је 18 нај бо љих про из во ђа ча
из ча је тин ске оп шти не, ко ји су
на про дај ној из ло жби пред ста-
ви ли го ве ђу и свињ ску пр шу ту,
сла ни ну, ко ба си цу, сте љу, па стр-
му... Ова је дин стве на при вред-
но-ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја
већ го ди на ма је тра ди ци о нал ни
так ми чар ски са јам су во ме сна-
тих про из во да, али и пре по зна-
тљив зла ти бор ски бренд.

Пр шу ти ја ду је све ча но отво рио
пред сед ник оп шти не Ча је ти на,
Ми лан Ста ма то вић, ко ји је про-
из во ђа чи ма за хва лио на уче шћу
а спон зо ри ма на по др шци. Ста-
ма то вић је ис та као ве ли ки зна чај
ко ји ова ма ни фе ста ци ја има за
ту ри стич ку по ну ду не са мо Зла-
ти бо ра, већ це лог ужич ког кра ја.

Жи ри Пр шу ти ја де је имао из-
у зет но те жак за да так да од лу чи
ко је по бед ник. Пре су ди ле су
ни јан се јер су сви про из во ди
би ли вр хун ског ква ли те та, са
пре по зна тљи вом аро мом и уку-
сом ка рак те ри стич ним за ово

под не бље. Ове го ди не тро стру-
ки по бед ник био је Ду шан Сто ја-
но вић. Ње му су при па ле злат не 
пла ке те за нај бо љу свињ ску и 

ов чи ју пр шу ту, и за нај бо љу ко-
ба си цу. Ни ко ла Бр ко вић је до-
био злат ну пла ке ту за нај бо љу 
го ве ђу пр шу ту, Дра го љуб Шо-
па ло вић за нај бо љу сла ни ну, а 
Алек сан дар Ра до ји чић за нај бо-
љу ов чи ју сте љу. Ор га ни за то ри 
су до де ли ли и број не за хвал ни-
це из ла га чи ма и спон зо ри ма.

Дру гог да на ма ни фе ста ци је за 
по се ти о це је ор га ни зо ва на на-
град на игра у ко јој су и они мо-

гли да гла са ју за нај бо љег про из-
во ђа ча, а на гра де су би ле бо га те: 
џак пр шу те, ква драт ни ме тар 
сла ни не и 10 ме та ра ко ба си це.

Љу би те љи су вог ме са, јаг ње ћег 
и пра се ћег пе че ња и ло вач ког гу-
ла ша, уз ку ва но ви но и вру ћу ра-
ки ју, ужи ва ли су у до бром за ло га ју 
и де гу ста ци ји про из во да вр хун-
ског ква ли те та. Што се це на ти че, 
го ве ђа и свињ ска пр шу та ко шта ле 
су од 1.400 до 2.000 ди на ра, ко ба-
си це око 800, а ов чи ја сте ља и сла-
ни на по 1.000 ди на ра.

Би ло је у Мач ка ту и ра зних 
про прат них де ша ва ња. Ре ги о-

нал на при вред на ко мо ра Ужи-
це ор га ни зо ва ла је пре да ва ње 
о за шти ти по љо при вред них 
про из во да пра ви ма ин те лек ту-
ал не сво ји не (жиг, ге о граф ска 
озна ка), а Ту ри стич ка ор га ни за-
ци ја Зла ти бо ра пре да ва ње о се-
о ском ту ри зму. У про сто ри ја ма 
се о ске основ не шко ле упри ли-
че на је про мо ци ја мо но гра фи-
је „Мач кат”, о ко јој су го во ри ли 
аутор Ра де По зна но вић и про-
фе сор Дра ган Но ва ко вић.

За број не го сте из свих кра је-
ва Ср би је при пре мљен је и бо гат
кул тур но-умет нич ки про грам.
Ово го ди шњу ма ни фе ста ци ју обе-
ле жи ли су тру бач ки ор ке стар
Ми ла ди на Јо ва но ви ћа, из вор-
не гру пе „Рас пе ва ни Зла ти бор” 
из Ро жан ства, „Шљи во ви ца” из
Шљи во ви це, „Зла ти бор ска зо-
ра” из Бра не жа ца и уче ни ци ОШ
„Ми ли во је Бо ро вић”. Глав ни ор-
га ни за то ри Пр шу ти ја де би ли су
оп шти на Ча је ти на, ТО Зла ти бор,
ча је тин ски Кул тур но-спорт ски
цен тар и Пред у зе ће за раз вој по-
љо при вре де „Зла ти бор ски еко-
аграр” д.о.о. Ча је ти на, а спон зо ри
свет ски по зна та ком па ни ја SGS,
Про кре дит бан ка и Ко му нал но
јав но пред у зе ће „Зла ти бор” из
Ча је ти не. Ми лан Па вло вић

У МАЧ КА ТУ ОДР ЖА НА 14. ПР ШУ ТИ ЈА ДА

Про из во ди вр хун ског
уку са и ква ли те та

Сим бо ли зла ти бор ског кра ја

РУ МА

У част Све тог Са ве
Ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” обе ле жи ли су и

овог 27. ја ну а ра Све тог Са ву. Њи ма су то га да на у по се ти би-
ли ма ли ша ни из вр ти ћа „Коц ки ца”, са ко ји ма су при ре ди ли
за јед нич ки про грам. Нај пре су се пред ста ви ли чла но ви хо ра
и ре ци та тор ске сек ци је у ГЦ „Срем”, а по том су свој про грам
по све ћен пр вом срп ском про све ти те љу из ве ла де ца.

У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” би ло је жи во и у да ни ма
по сле Све тог Са ве. Чла но ви хо ра рум ске Основ не шко ле „Ду-
шан Јер ко вић” пе ва ли су ста на ри ма ове уста но ве 28. ја ну а ра,
док су 29. у по се ти би ли уче ни ци ОШ „Змај Јо ва Јо ва но вић”.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке ГЦ „Срем”, Да ни це Је ре мић, ор-
га ни зо ва ње су сре та са де цом је у окви ру про гра ма ме ђу ге-
не ра циј ске са рад ње, ра ди пси хо ло шке по др шке ста рим ли-
ци ма и кре а тив ног ко ри шће ња сло бод ног вре ме на. Д. Р.
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Ма ни фе ста ци јом „Ве се ла чар ши ја” и
овог ја ну а ра на Бо го ја вље ње Не го-
тин ци су ожи ве ли тра ди ци ју са бо ро-

ва ња у јед ној од нај леп ших ули ца из 18. и пр ве
по ло ви не 19. ве ка, Кнез Ми ха и ло вој, у ко јој се
и да нас осе ћа дух ста рих вре ме на. Без об зи ра
на ки шу и стреп њу ор га ни за то ра, До ма кул ту-
ре „Сте ван Мо кра њац”, На род не би бли о те ке
„До си теј Но ва ко вић”, Ту ри стич ке ор га ни за ци-
је и по кро ви те ља – Оп шти не Не го тин, „Ве се ла
чар ши ја” је оку пи ла не ко ли ко сто ти на кре а-
тив них уче сни ка и по се ти ла ца у ули ци ко ја је
не ка да ва жи ла за глав ну за нат ску и цен трал-
ну град ску. У њој се и да нас у ве ћи ни од 255
са чу ва них кућ них бро је ва не гу ју се ћа ња на

по зна те кра јин ске за на тли је, тр гов це, адво ка-
те, Не го тин це, ко ји су би ли пре те ча и сто жер
пред у зет ни штва у ис точ ној Ср би ји.

– Ста ри Не го тин ци пам те да је у чар ши-
ји увек би ло ве се ло, игра ло се, пе ва ло и
дру жи ло. Ова ма ни фе ста ци ја за то пру жа
при ли ку да се под се ти мо ка ко је не ка да
би ло и да се по тру ди мо да ле пу тра ди ци ју
дру же ња, то пли не и бли ско сти пре не се мо
на мла ђе су гра ђа не – по ру чио је Љу би во је
Ра до са вље вић, по зна ти не го тин ски зла тар
и ну ми зма ти чар, ко ји је на бо га то опре мље-
ним штан до ви ма из ло жио ста ри не из сво јих
ри зни ца али и ро гље вач ко ви но из по дру-
ма Ра до са вље вић, ку ва но у ка за ну на ли цу
ме ста за све по се ти о це „Ве се ле чар ши је”.

– Не го тин ску тра ди ци ју чи не му зи ка, ви-
но, по зи ти ван дух, али и ве ли ка ни, Хај дук
Вељ ко, Мо кра њац и Ђор ђе Ста но је вић. На
на ма је да тра ди ци ју на ста ви мо и за то зду-
шно по др жа ва мо све ак тив но сти ко је до-

при но се про мо ци ји Не го ти на. Ја сам до са-
да на пи сао тек сто ве и ком по но вао му зи ку
за Деч ју ет но гру пу „Кла сје”, ко ју са успе хом
во ди про фе сор раз ред не на ста ве Ду ши ца
Ђур ђић. Ове го ди не је на сту пи ла Ми ља на
Бо гић, со лист ки ња „Кла сја”, пре ми јер ним
из во ђе њем пе сме „Не го тин ском чар ши јом
кад про ђеш”, за ко ју сам на пи сао му зи ку и
текст. На тај на чин са нај мла ђим кре а тив-
ним ста нов ни ци ма Не го ти на сле дим те ко-
ви не слав них пре да ка и на ших су гра ђа на
– ка же Са ша Т. Гру јић, ком по зи тор и аутор
два де се так пе са ма по све ће них Не го ти ну.

У Кнез Ми ха и ло вој ули ци, ко ја је увек би-
ла ур ба но је згро Не го ти на, ста ро се де о ци се
и дан-да нас ле по дру же, ве за ни су јед ни за
дру ге, а за сво ју ве се лу чар ши ју ка жу да има
не по бе ди во и огром но ср це.

По хва ле сво је вр сном са бо ру ко ји је до-
нео ши ро ке осме хе на ли ца Кра ји на ца има-
ли су сви по се ти о ци, без об зи ра на го ди не,

али и вре мен ске усло ве. Ни су скри ва ли
оду ше вље ње због се ћа ња ко ја су на ви ра-
ла, му зи ке ко ја је сви ра на и пе ва на, по чев
од Ше сте ру ко ве ти Сте ва на Мо крањ ца, не-
зва нич не хим не Не го ти на, у рас ко шној ин-
тер пре та ци ји сли ка ра и бо е ма не го тин ског,
Дра го љу ба Фи ру ло ви ћа, до му зич ког из-
бо ра Ет но гру пе „Ма ри ни ка”, Сек ци је же на
Удру же ња пен зи о не ра, Кра јин ских фру ла-
ша, аку сти ча ра, тру ба ча и дру гих из во ђа ча.

Ни су из о ста ле ни по ну де, ко јих је у ви ду је ла
и пи ћа би ло у из о би љу. Слу же на је ку ва на ра-
ки ја и ви но кра јин ских ви но гра да ра, то пли ча-
је ви и со ко ви за нај мла ђе, али и спе ци ја ли те ти
са тра ди ци о нал ног ме ни ја кра јин ских ло ва ца
и ри бо ло ва ца, ко ла чи из ку ва ра нај ста ри јих
Кра јин ки, уше ће ре не ја бу ке, лу ли це и ли ци-
дер ска ср ца, сво је вр сни за штит ни знак не го-
тин ске „Ве се ле чар ши је”, ко ја, са свим је си гур-
но, по ред про шло сти има и ле пу бу дућ ност.  

Јо ван ка Ста но је вић

У НЕ ГО ТИ НУ ОДР ЖА НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ВЕ СЕ ЛА ЧАР ШИ ЈА” 

У ду ху тра ди ци је 
ми ну лих ве ко ва
И ове го ди не на Бо го ја вље ње ожи ве ла се ћа ња 
на вре ме ка да се ви ше дру жи ло и пе ва ло

Срп ска ва рош бо е ма
Не го тин ска Кнез Ми ха и ло ва ули ца је чу ве на и по би о ско пу из 1938. го-
ди не. То ве ле леп но зда ње са зи да ла су бра ћа Пе тро вић из Кња жев ца. На 
ме сту где су они та да по ди гли тех но ло шко чу до ми ну лог ве ка, би ли су
сме ште ни За нат ски еснаф, Дом за на тли ја и Пе вач ко дру штво „Кра ји на”, ко-
јим је ди ри го вао ве ли ки ком по зи тор, Не го ти нац, Сте ван Мо кра њац. У овој 
ули ци се не ка да про да вао фи ни па мук из Ен гле ске и Тур ске, чип ка, ко нац 
и ву ни ца, али и ше ћер не бом бо не, па су хро ни ча ри за бе ле жи ли да су је од
ми ло ште зва ли и Ше ћер на ули ца. У ста рој чар ши ји бо е ми су ју тра до че ки-
ва ли у чу ве ним ка фа на ма, а но вац чу ва ли у Не го тин ској ште ди о ни ци!



31. јануар 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА22

пензионерски кутак

КИ КИН ДА

Уче ста ла дру же ња 
чла но ва

Оп штин ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да у Ки кин ди ну ди 
број не по год но сти сво јим чла но ви ма. Оне се огле да ју у снаб-
де ва њу огре вом и на мир ни ца ма на бес ка мат ни кре дит, као и 
у ор га ни зо ва њу раз ли чи тих об ли ка дру же ња.

Про шле го ди не ор га ни зо ва но је не ко ли ко екс кур зи ја, од 
по се та фру шко гор ским ма на сти ри ма до из ле та у Бе о град. 

Око 50 чла но ва ООИР при су ство ва ло је про сла ви го ди-
шњи це ме сне ор га ни за ци је у се лу Иђош, а на спорт ском су-
сре ту ин ва ли да ра да Ба на та у Но вом Бе че ју ки кинд ска еки па 
осво ји ла је сре бр ну ме да љу у ба ца њу пло чи ца.

И за 2014. го ди ну пред ви ђе не су број не ак ци је ра ди ус по-
ста вља ња но вих при ја тељ ста ва и са рад ње. С. З.

НЕ ГО ТИН

Го ди шњи ца ро ђе ња
Сте ва на Мо крањ ца

Обе ле жа ва ју ћи 9. ја ну ар, дан ро ђе ња ком по зи то ра Сте ва-
на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, Дом кул ту ре у Не го ти ну је, дру гу
го ди ну за ре дом, про сла вио и Све тог Сте фа на, сла ву ове уста-
но ве ко ја но си име слав ног Не го тин ца. Це ре мо ни ја ре за ња
слав ског ко ла ча при ре ђе на је у кру гу нај бли жих при ја те ља и
са рад ни ка.

Не го тин ци већ ско ро пет де це ни ја, ор га ни зо ва њем ре-
но ми ра ног фе сти ва ла умет нич ке му зи ке, ода ју при зна ње и

по част свом слав ном су гра ђа ни ну, ко ји је био не са мо ком-
по зи тор, већ и ди ри гент, ор га ни за тор и пе да гог, за слу жан за
по ста вља ње те ме ља са вре ме не му зич ке пе да го ги је у Ср би-
ји.

Де ве тог ја ну а ра на спо ме ник Сте ва ну Мо крањ цу цве ће су
по ло жи ле де ле га ци је шко ла и уста но ва ко је но се ње го во име
и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве, а про сла ва је на ста вље-
на про мо ци јом 15. бро ја ча со пи са за кул ту ру „Мо кра њац”, ко-
ји је пред ста ви ла глав на уред ни ца, проф. др Со ња Ма рин ко-
вић. Ј. С.

ПИ РОТ

Че твр ти са јам 
пе гла не ко ба си це

По ред број них до ма ћих го сти ју и Пи ро ћа на ца ко ји жи ве у
Бе о гра ду, на Са јам пе гла них ко ба си ца у овом гра ду сти гло је
и осам де се так ауто бу са из су сед не Бу гар ске, а би ло је и по се-
ти ла ца из Ма ке до ни је и Ре пу бли ке Срп ске. На сај му се тра жи-
ла кар та ви ше, а че тр де сет и два из ла га ча је два су из ла зи ла
на крај са не стр пљи вим и глад ним по се ти о ци ма. Ово го ди шњи
са јам отво ри ли су пред сед ник оп шти не Пи рот, Вла дан Ва сић,
и про мо тер сај ма, глу мац Ми лан Гу то вић.

Пе гла на ко ба си ца још ни је фор мал но за шти ће на, али је по-
зна та као пи рот ски бренд јер се, у кру гу по ро ди це, пра ви још
од тур ског до ба, а ре цеп ту ра се пре но си с ко ле на на ко ле но.
Из ра ђу је се од нај ква ли тет ни јих вр ста по сног ме са (јаг ње ћег,
ко зјег, ју не ћег, али и ма га ре ћег, коњ ског и сл.) и ком би но ва на
са ра зно вр сним за чи ни ма пред ста вља је дин ствен спе ци ја ли-

тет овог под руч ја. Има об лик пот ко ви це и пе гла се фла шом
то ком су ше ња да би се из ње ели ми ни са ла во да и обез бе ди ла
ду го трај ност. То је чист еко ло шки про из вод без кон зер ван са,
ади ти ва, ве штач ких бо ја, без тер мич ке об ра де и из ла га ња ди-
му, а са пи рот ским ћи ли мом и кач ка ва љем чи ни „пи рот ско све-
то трој ство” уку са, ми ри са и бо ја ста ро пла нин ског под не бља.

Ка жу да је за ово го ди шњи са јам при пре мље но не ко ли ко
то на пе гла них ко ба си ца, а ско ро све се про да ло (од 2.800 до
3.000 ди на ра по ки ло гра му), што не сум њи во по твр ђу је њи хов
ква ли тет. За ап со лут ног по бед ни ка ове го ди не је, пре ма об-
је ди ње ним гла со ви ма жи ри ја и по се ти ла ца, про гла шен Ми-
лан То шић, са штан да „Ох, пе гла на”, а нај бо ље уре ђе ни штанд
имао је Ми ша Ћи рић из еки пе „Пи ро ћа нац”. Д. Д.
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РУ МА

Пе сни ци у ГЦ „Срем”
Не дав но су ста нов ни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” ужи-

ва ли у ве че ри по е зи је и про зе, ко ју су им при ре ди ли срем ски
пе сни ци и пи сци. Њи хо во ка зи ва ње пра ти ли су чла но ви ор ке-
стра „Да не умре там бу ра” из Ша ши на ца.

Нај ве ћи апла уз до био је Ра ди вој Про ко пље вић Про ка, ко ји је
го во рио сво је сти хо ве о Сре му. По ред ње га, ко ри сни ке ГЦ „Срем” 
ра зо но ди ли су и књи жев ни ци Пре драг Ба ње глав из Но вих Кар-
ло ва ца, Ђор ђе Ћир ко вић из Ши ма но ва ца, Ни ко ла Нин ко вић из
Ба тај ни це и Ђор ђе Фи ли по вић из Пу ти на ца. У про гра му су уче-
ство ва ли и Оли ве ра Ко тр ља но вић, пе сни ки ња из Ин ђи је, Ми ћа
Ду дић, глу мац из Ста ре Па зо ве, и ре ци та тор ка Ми ли ца Ду дић, а
при дру жи ла им се и пе сни ки ња из ГЦ „Срем” Ва сиљ ка Ни ко лић.

Ди рек тор ка ове рум ске уста но ве, Да ни ца Је ре мић, свим
уче сни ци ма је уру чи ла по кло не ко је су ко ри сни ци из ра ди ли
то ком рад не те ра пи је. Д. Р.

БЕ О ГРАД, СТА РИ ГРАД

Бес пла тан плес 
за пен зи о не ре

Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не Ста ри град, 
у са рад њи са Кул тур ним цен тром REX и По кре том за бри гу 
о ста ри ма 65+, у де цем бру прошле године је ор га ни зо ва ло 
бес плат ну Пле сну шко лу тре ћег до ба под сло га ном „Од ба ци-
мо стрес – до ђи мо на плес”. Ова про мо тив на ак ци ја на ста ви-
ће се и у фе бру а ру, а ча со ви ће се, као и до са да, одр жа ва ти у 
Кул тур ном цен тру REX у Је вреј ској ули ци бр. 16 на Дор ћо лу. 
Улаз је сло бо дан за све пен зи о не ре, а ча со ви ће се одр жа ти у 
сле де ћим тер ми ни ма: 3. фе бру ар 2014, од 12 до 13 ча со ва; 10. 
фе бру ар, од 12 до 14 ча со ва; 18. фе бру ар од 12 до 13 ча со ва, 
и 24. фе бру ар од 12 до 13 ча со ва. Д. М.

СРП СКА НО ВА ГО ДИ НА У СВР ЉИ ГУ

Про сла ва
у цен тру гра да

У сла вље нич ком рас по ло же њу у цен тру Свр љи га до че ка на
је Пра во слав на но ва го ди на. Гра ђа не су уве се ља ва ли Бин го
бенд и КУД „Свр љиг”, а за све је бес плат но слу же но ку ва но
ви но, бе ла ка фа, чај и бел муж. Мно го сре ће и здра вља гра-
ђа ни ма су по же ле ли Ми ли ја Ми ле тић, пред сед ник оп шти не
Свр љиг, Ива Ан тић, чла ни ца Оп штин ског ве ћа, и свр љи шки
све ште ник Стра хи ња Ера ко вић.

И нај ра до сни ји хри шћан ски пра зник, Бо жић, у свр љи шкој
оп шти ни обе ле жен је тра ди ци о нал но, уз се че ње и па ље ње
бад ња ка, ли тур ги ју, ло мље ње че сни це и по ро дич но оку пља-
ње. Цен трал на про сла ва одр жа на је на Бад ње ве че у пор ти
цр кве Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле на. Ко ло ну вер ни-
ка с бад ња ком, од оп штин ске упра ве до цр кве, пред во ди ли су
пред сед ник оп шти не Ми ли ја Ми ле тић, па рох Стра хи њаЕра-
ко ви ћ, и пред сед ник цр кве не оп шти не, Де јан Јо ва но вић.
Сре бр ни кр стић у че сни ци на шла је сед мо го ди шња Ани та
Ви де но вић, а Бо жић Ба та је де ци по де лио па ке ти ће.

Па ље ње и осве ће ње бад ња ка и ли тур ги је одр жа ни су и у
цр ква ма у Ни шев цу, Дра јин цу и Бе ло и њу.

Про сла ву бо жић них и но во го ди шњих пра зни ка ор га ни зо-
ва ли су Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт и цр ква Све ти цар
Кон стан тин и ца ри ца Је ле на, а по кро ви тељ је би ла оп шти на
Свр љиг. С. Ђ.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Вла да Ср би је је 30. 12. 2013. до не ла Уред бу 
о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о са др жи ни, 
обра сцу и на чи ну под но ше ња је дин стве не 
при ја ве на оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње, 
је дин стве ним ме то до ло шким прин ци пи-
ма и је дин стве ном ко дек су ши фа ра за унос 
по да та ка у је дин стве ну ба зу Цен трал ног 
ре ги стра оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња. 
Из ме ње ном од ред бом чла на 12 ове уред бе 
про пи са но је да ако под но си лац при ја ве – 
прав но ли це не по се ду је тех нич ке усло ве 
за не по сред но под но ше ње Цен трал ном ре-
ги стру је дин стве не при ја ве у елек трон ском 
об ли ку, до обез бе ђе ња тих усло ва, а нај ка-

сни је до 1. мар та 2014. го ди не, је дин стве ну
при ја ву у елек трон ском об ли ку мо же под-
но си ти по сред ством Ре пу блич ког фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, Ре пу-
блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње
или На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Ина че, Цен трал ни ре ги стар оба ве зног
со ци јал ног оси гу ра ња по чео је са ра дом
6. ав гу ста про шле го ди не. Цен трал ни ре ги-
стар обез бе ђу је елек трон ску по ве за ност
са дру гим ре ги стри ма и ба за ма по да та ка
ко је се во де у Ре пу бли ци Ср би ји, а има ју
зна чај за об ве зни ке до при но са и оси гу ра-
на ли ца. Ј. О.

Осни ва ње Пен зи о ног за во да 
1938. го ди не

Ор га ни зо ва ње бе о град ског за во да и по-
тре ба пре но са по сло ва ња у Бе о град зах те-
ва ли су да се у Љу бља ни нај пре по свр ша ва ју 
обим ни по сло ви, ко је је тре ба ло пред у зе ти 
са што ви ше па жње ка ко се доц ни је не би ја-
вља ла не рас пра вље на пи та ња.

На пр вом ме сту тре ба ло је да се по под-
не тим при ја ва ма од стра не по сло да ва ца 
за њи хо ве слу жбе ни ке до не су прав не од лу ке 
о оба ве зи на пен зи о но оси гу ра ње и од ре де 
при но си за ово оси гу ра ње. Сам овај по сао 
био је ве о ма оби ман, јер је тре ба ло ре ши-
ти и од го во ри ти на два де сет хи ља да пред-

ме та – при ја ва или до пи са. Исти на, је дан
ве ли ки део при ја ва на оси гу ра ње био је већ
ре шен, али је тре ба ло ме сти мич но вр ши-
ти ис прав ке, због на кнад них са оп ште ња
од по је ди них стра на ка; по ред то га остао је
још је дан ве ли ки део не ре ше них пр во бит них 
при ја ва, а по себ но је тре ба ло ре ша ва ти сву 
пре пи ску ко ја је у ме ђу вре ме ну сти за ла, на-
ро чи то у по гле ду но вих при ја вљи ва ња, од-
ја ва из оси гу ра ња и про ме на плат них раз-
ре да.

(Пен зи о ни за вод за слу жбе ни ке у Бе о-
гра ду од 1938. до 1939; Бе о град, 1940)

Нови систем плаћања 
доприноса

Ста нов ник сам глав ног гра да, пен зи о нер, по-
тро шач елек трич не енер ги је. Пла ћа ње утро шка 
без про ви зи је мо гу ће је је ди но на шал те ри ма 
ЕДБ, а рок је до 25. у ме се цу, ка да је ис пла та дру-
гог де ла пен зи ја. Ве ру јем, а мо жда и гре шим, да 
сва ко од нас же ли да уште ди, па ма кар и ма ло, 
те да не пла ти про ви зи ју ако пла ћа у бан ци или 
у по шти, где су тро шко ви раз ли чи ти. Бан ке на-
пла ћу ју ви ше, по ште ма ње, али та мо су и гу жве 
ве ће! Про блем је у да ту му пла ћа ња, не са мо 
утро шка елек трич не енер ги је, већ и те ле фо на, 
ка блов ске те ле ви зи је.

Ис пла та дру гог де ла пен зи ја за но вем бар је 
усле ди ла 26. де цем бра ка да ни је би ло мо гу ће 
ис ко ри сти ти по пуст од пет од сто за пла ћа ње 
утро шка елек трич не енер ги је.

У при ло гу вам ша љем и фо то ко пи ју пи сма 
упу ће ног ли сту „По ли ти ка” за ру бри ку „Ме ђу на-
ма”. Пи смо је по сла то 30. 12. 2013. год. пре по ру-
че ном по шиљ ком, али до да нас ни је об ја вље но 
иако је те ма ак ту ел на. Мно го гра ђа на је ре а го ва-

ло на по ме ра ње да на ис пла те и оне мо гу ће ност
да ис ко ри сте по пуст при ли ком упла те. Исти на је
да у пре гле ду про ме на (тзв. ли стин гу) сто ји да
је пен зи ја упла ће на 25. де цем бра!? Са зна ла сам
да је то учи ње но по сле под не. Бу ди те љу ба зни
и по мо зи те на ма пен зи о не ри ма ко ји смо нај-
са ве сни ји у по гле ду пла ћа ња. Исти на је да као
гра ђа ни не во ди мо мно го ра чу на о то ме шта се
пла ћа, ко ли ко то ко шта или ка ко до ла зи до не-
ког од из но са ко ји се пре ћут но пла ти. Не ко ин-
си сти ра да се по ја сни об ра чун, јер од ла зи ти на
шал тер снаб де ва ча че сто је за ста ре не мо гу ће.
За то Вас мо лим, по мо зи те, пред ло жи те по ме ра-
ње да ту ма пла ћа ња до кра ја ме се ца. Не го во рим
са мо о при ма њу пен зи ја пре ко те ку ћих ра чу на,
већ уоп ште но.

Хва ла ако по кре не те про ме не ко је гра ђа ни
тра же.

Со фи ја Ма ле та шкић,
 пен зи о нер

Бе о град

По ме ри ти рок за пла ћа ње
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?Дра ги ца Па вло вић: Мој по кој ни отац је имао са мо пет го-
ди на рад ног ста жа. Да ли мо ја мај ка има пра во на не ку
пен зи ју или не?

Услов за по ро дич ну пен зи ју

Од го вор: Уко ли ко је Ваш по-
кој ни отац имао пет го ди на ста-
жа оси гу ра ња за ко је су пла ће ни
до при но си, о че му мо ра по сто ја-
ти пи са ни до каз, Ва ша мај ка мо-
же оства ри ти пра во на по ро дич-
ну пен зи ју, под усло вом да ис пу-
ња ва услов про пи сан За ко ном о
ПИО. Да би удо ва мо гла оства ри-
ти пра во на по ро дич ну пен зи ју,
по треб но је да је у мо мен ту смр-

ти су пру га има ла на вр ше них 45
го ди на жи во та, а пра во на пен-
зи ју мо же да оства ри ка да на-
вр ши го ди не жи во та про пи са не
За ко ном. У 2014. го ди ни удо ва
мо же оства ри ти пра во на по ро-
дич ну пен зи ју са на вр ше ном 51
и по го ди ном жи во та. Ова гра ни-
ца се по ди же у на ред ном пе ри-
о ду за по шест ме се ци го ди шње
за кључ но са 2017. го ди ном.

?Ма ри ја Ма у нић, Сид неј: Имам 59 го ди на, а од 1986. го ди не
жи вим са по ро ди цом у Аустра ли ји. У бив шој Ју го сла ви ји
ра ди ла сам у Ср би ји и сте кла пу них 14 го ди на не пре кид-

ног рад ног ста жа. По што ми је не до ста ја ла са мо јед на го ди на
до ми ни мал них 15 го ди на рад ног ста жа, од лу чи ла сам да упла-
ћу јем са ма. Пен зиј ски стаж ре дов но упла ћу јем од 2011. го ди не
и на ме ра вам да га упла ћу јем до сво је 60. го ди не, та ко да бих са
на вр ше них 60 го ди на има ла пу них 17 го ди на и 4 ме се ца рад-
ног ста жа. Ин те ре су је ме ка да ћу, по са да шњем за ко ну, сте ћи
пра во на ста ро сну пен зи ју и да ли ћу би ти у мо гућ но сти да је
при мам у Аустра ли ји по што ове две зе мље још ни су ус по ста-
ви ле спо ра зум о пен зиј ском оси гу ра њу.

?Дра ган Бе лић, Кни ћа нин: Имам ре ги стро ва но по љо при-
вред но га здин ство и пла ни рам да су пру гу при ја вим у Фонд 
ПИО по што ја тре нут но ра дим по уго во ру о ра ду. Во лео бих 

да знам да ли је и на ко ји на чин мо гу ће да су пру га иза ђе из оси-
гу ра ња за две-три го ди не по што ће нам ста ри ји син за вр ши ти 
шко лу и пла ни ра да се при ја ви и оста не на га здин ству.

Ис пла та пен зи је у Аустра ли ју

Пре ста нак свој ства оси гу ра ни ка 
по љо при вред ни ка

Од го вор: Пре ма са да ва же-
ћим про пи си ма, же на ис пу ња ва
услов за сти ца ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју са на вр ше них 60 го-
ди на жи во та и нај ма ње 15 го ди на
ста жа оси гу ра ња. То зна чи да ће-
те Ви ис пу ни ти услов за сти ца ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју ка да
на вр ши те 60 го ди на жи во та, уко-
ли ко има те пла ће них нај ма ње 15
го ди на ста жа оси гу ра ња.

Тре ба да зна те да се у стаж ра-
чу на ју са мо оне го ди не за ко је
су пла ће ни до при но си за ПИО,
о че му мо ра по сто ја ти пи са ни
до каз, што ће се про ве ра ва ти
то ком по ступ ка пен зи о ни са ња.
Та ко ђе, с об зи ром на то да из ме-
ђу Ср би је и Аустра ли је не по сто-

ји спо ра зум о со ци јал ном оси гу-
ра њу, Фонд ПИО не мо же сла ти
оба ве ште ња то ком по ступ ка
пен зи о ни са ња (ако је по треб-
но), ни ти ис по ру чи ти ре ше ње о
пен зи о ни са њу у Аустра ли ју, па
би би ло до бро да овла сти те ли-
це са трај ним пре би ва ли штем
у Ср би ји да под не се зах тев за
пен зи о ни са ње, при ма по шту и
пред у зи ма дру ге прав не рад ње
то ком по ступ ка пен зи о ни са ња.
Уко ли ко ис пу ни те услов и оства-
ри те пра во на пен зи ју, Фонд
ПИО ће квар тал но вр ши ти тран-
сфер Ва ше пен зи је у Аустра ли ју
и у том сми слу не ма бо ја зни, све
ће би ти ре дов но упла ћи ва но на
ваш аустра лиј ски ра чун.

Од го вор: По љо при вред но 
оси гу ра ње не мо же пре ста ти 
из ја вом во ље оси гу ра ни ка, већ 
пре ста је у слу ча је ви ма ко ји су 
пред ви ђе ни про пи си ма: оства-
ри ва њем пра ва на пен зи ју, сту-
па њем у не ко дру го оси гу ра-
ње (рад ни од нос, са мо стал на 
де лат ност), услед здрав стве не 
не спо соб но сти за рад на по љо-
при вред ном има њу, оту ђе њем 
(про да јом) зе мљи шта, пре се ље-

њем услед ког по сто ји очи глед-
на не мо гућ ност ба вље ња по љо-
при вре дом на по сто је ћем зе-
мљи шту, услед слу же ња вој ног 
ро ка, шко ло ва ња и сл. У скла ду 
са из не тим, да би оси гу ра ник 
по љо при вред ник ис ту пио из 
оси гу ра ња по треб но је под не-
ти зах тев за пре ста нак свој ства 
оси гу ра ни ка и до ста ви ти до ка-
зе ко ји ма се пот кре пљу је зах тев 
за исту па ње из по љо при вред-

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

При вре ме но ре ше ње

?Ми ле на Ми трић, Гроц ка: Ста ро сни сам пен зи о нер по при-
вре ме ном ре ше њу од 2007. го ди не. Да ли је нео п ход но да
под не сем зах тев за до би ја ње ко нач ног ре ше ња? Ако је сте,

мо лим вас да ми про сле ди те линк са обра сцем ко ји се пре да је
на ва шем шал те ру.

Од го вор: При вре ме но ре ше-
ње о пен зи о ни са њу до но си се 
ка да су ис пу ње ни усло ви за сти-
ца ње пен зи је, али ни су по зна ти и 
ком пле ти ра ни сви по да ци ко ји су 
по треб ни за до но ше ње ко нач ног 
ре ше ња. Раз лог при вре ме но сти 
ре ше ња на ве ден је у обра зло же-
њу ре ше ња ко је сте до би ли. Фонд 
ПИО ће по слу жбе ној ду жно сти 
до не ти ко нач но ре ше ње он да 
ка да се от кло не раз ло зи при вре-
ме но сти ре ше ња, од но сно ка да 
бу де по се до вао по дат ке ко ји су 

по треб ни за до но ше ње ко нач ног 
ре ше ња. Уко ли ко има те са зна-
ња да су сви нео п ход ни по да ци 
при ку пље ни и сва до ку мен та ци ја 
ком пле ти ра на, Ви мо же те под не-
ти зах тев за до но ше ње ко нач ног 
ре ше ња у над ле жној фи ли ја ли 
ПИО и на тај на чин убр за ти по сту-
пак до но ше ња ко нач ног ре ше ња. 
Зах тев се не мо же под не ти елек-
трон ски, већ до ста вља њем зах те-
ва на шал тер фи ли ја ле или пу тем 
ре дов не или пре по ру че не по ште 
на адре су од го ва ра ју ће фи ли ја ле.

?Дра ган Бан ко вић: Ко ри сник сам вој не ин ва лид ске пен зи-
је, ра дио бих у фи р ми за обез бе ђе ње ли ца и обје ка та. По-??сло да вац же ли пр во да ме при ја ви ка ко бих по но во ушао у 

оси гу ра ње. Мо лим вас за са вет ка ко да по сту пим.

ног оси гу ра ња. По под но ше њу
зах те ва за пре ста нак свој ства
оси гу ра ни ка над ле жној фи ли ја-
ли ПИО, по кре ће се по сту пак у
ко ме ће се це ни ти оправ да ност
зах те ва за пре ста нак оси гу ра-
ња по осно ву по љо при вре де и
до не ти од го ва ра ју ће ре ше ње.

Са мо у на ве де ним слу ча је ви ма
мо же се при зна ти пре ста нак
свој ства оси гу ра ни ка по љо-
при вред ни ка, те би то тре ба ло
да има те у ви ду при ли ком од лу-
ке да сво ју су пру гу при ја ви те на
оси гу ра ње по осно ву по љо при-
вред не де лат но сти.

Вој на ин ва лид ска пен зи ја

Од го вор: Ако сте оства ри ли 
пра во на ин ва лид ску пен зи ју 
због пот пу ног гу бит ка спо соб-
но сти за про фе си о нал ну вој ну 
слу жбу, што мо же те про ве ри ти 
уви дом у ре ше ње о при зна ва њу 
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју, Ви 
мо же те по но во да сту пи те у оси-
гу ра ње без огра ни че ња и без 
бо ја зни да ће те би ти по зва ни од 
ле кар ске ко ми си је на по нов ну 
про це не рад не спо соб но сти, од-
но сно да ће би ти об у ста вље на 
ис пла та вој не ин ва лид ске пен-
зи је. Вој ни пен зи о не ри ко ри-

сни ци ин ва лид ских пен зи ја мо-
гу по но во ући у оси гу ра ње без 
огра ни че ња. Ко ри сник ин ва лид-
ске пен зи је оства ре не по осно ву 
пот пу ног гу бит ка спо соб но сти 
за про фе си о нал ну вој ну слу жбу 
не мо же, због за по сле ња, од но-
сно оба вља ња са мо стал не или 
по љо при вред не де лат но сти, 
сход но чла ну 96, став 1 За ко на, 
би ти по зван на по нов ни пре глед 
ра ди утвр ђи ва ња про ме на у ста-
њу ин ва лид но сти, од но сно не 
мо же му се об у ста ви ти ис пла та 
ин ва лид ске пен зи је.
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Жи ва ни зми
На ро ду ко ји не же ли да че ка не вре ди ни обе ћа ва ти.
У тран зи ци ји рад нич ка кла са не ће мо ра ти да ми-

сли на го ди шње од мо ре. Има ће их на пре тек.
Ка да је на род сит све га, ђа во му не да ми ра.
Мед и мле ко нам цу ри на све стра не. Та ко је ка да 

сви поч ну да му зу.
За пен зи о не ре је и ди је тал на хра на па пре на.
Исти на је ре ла тив на ствар. Зва нич но, стан дард 

нам ра сте, а прак тич но га ће нам спа да ју.
Увек смо на ре пу ка ра ва на. Сви зна ју да нас ку че не ма 

за шта угри сти.
Уве рен сам да има Бо га. Сви смо клек ну ли на ко-

ле на.
Жи ван С. Фи ли по вић

(Ах)фо ри зми
По но ви ли смо се! Ста ре про бле ме смо оста ви ли у 

ста рој, да би смо мо гли да се су о ча ва мо са но вим, у 
(н)овој.

Не ки ни шта не узи ма ју к ср цу. Углав ном узи ма ју ка џе-
пу.

Ле ка ри ка жу да је смех од ср ца до бар за ср це. Зар 
су мо ра ли да иду на фа кул тет да би то на у чи ли?!

Че сто у бо ље су тра пре стиг ну они ко ји иду пе шке од 
оних са мер це де сом.

Пи са ње је нај лак ши по сао на све ту! За оне ко ји ни-
кад ни су пи са ли.

Сва ко је вла сник свог жи во та, са мо мно ги са ти ме ни су 
упо зна ти.

Код нас има мно го по ву че них љу ди. Ву ку нас за 
нос.

Ја ки љу ди до бро кри ју сво је сла бо сти.
Не вен Ши ја ков

Мат у два по те за

Ша хов ски про блем

Ре ше ње из про шлог бро ја:
1. Дб1!

Три на ста вље не од бра не
цр ног ска ка ча.
(На сва ку од три од бра не
оства ру је се са мо је дан
мо гу ћи мат.)

Сте ван Ђу ли нац

По ли ти ка, 1985.

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

– да су у Бе о гра ду 

нај хлад ни ји и нај то-

пли ји зим ски да ни 

– да је мак си мал на 

из ме ре ни још у 19. 

ви си на сне га за бе ле-

ве ку? Та ко је нај хлад-

же на на Ко па о ни ку 

ни је би ло 10. ја ну а ра 

у пе ри о ду од 15. до 

17. фе бру а ра 1984 – 

чак 198 цм, док је у 
ни жим под руч ји ма 

сте пе ни. Зва нич на ме те о ро ло шка ме ре ња у Бе о гра ду по че-

ла су 1887. го ди не осни ва њем Астро ном ске и ме те о ро ло шке 

оп сер ва то ри је.

1893. го ди не са –26,2 

сте пе на Цел зи ју са, а нај то пли је 12. фе бру а ра 1899. са 24,5 

– да ова ко то пло вре ме на по чет ку зи ме ни је за бе ле же но 
јјош од 1959/60. го ди не ка да су про лећ не тем пе ра ту ре тра ја-
ле од 17. де цем бра до 16. ја ну а ра? Ме ђу тим, слич но вре ме 
смо, да под се ти мо, има ли и пре две го ди не, ка да је у де цем-

– да је нај хлад ни ја зи-

 – да је од 1983. го ди не 

ма на те ри то ри ји Ср би-

за по чео по раст тем пе ра-

је би ла 1954. го ди не, са 

ту ре на го ди шњем ни воу, 

про сеч ном тем пе ра ту ром 

та ко да се пред ви ђа да ће 

 ва зду ха од –4,7° Ц, док је 

до кра ја 21. ве ка про сеч на 

нај ни жа тем пе ра ту ра на 
јед ној глав ној ме те о ро ло-

шкој ста ни ци из ме ре на 26. ја ну а ра исте го ди не у Сје ни ци и 
из но си ла је –38° Ц? Нај то пли ја зи ма би ла је 2007. го ди не ка да 
јје про сеч на тем пе ра ту ра из но си ла че ти ри сте пе на, док је жи-
ва у тер мо ме тру то ком зим ских ме се ци нај ви шу вред ност до-
сти гла у Ло зни ци 19. де цем бра 1989. го ди не са 26,4 сте пе на.

 тем пе ра ту ра по ра сти за 
2,6 сте пе ни? Ле то ће би ти 

 то пли је за 3,5, а зи ма за 

 бру и ја ну а ру би ло су во вре ме, али је у фе бру а ру на сту пи ла 
јја ка зи ма.

 2,3 сте пе на. Ви ше енер ги је, ка жу струч ња ци, тро ши ће се за 
рас хла ђи ва ње не го за гре ја ње. Ви со ке тем пе ра ту ре по ста ће 
на ша ре ал ност.

Бла го ста ње
Две су основ не вр сте за тво ра – ка зне ни и сто мач ни, с тим

што је и овај дру ги, на не ки на чин, ка зне ни.

Из ме ђу плу са и ми ну са нај бит ни ји је пулс.

Раз ли ка је увек би ло, од кла сних, пре ко кр сних, до курс них
и ка та стро фал них.

Нор мал не др жа ве се гра ни че са мо спо ља.

Не за бо ра ви те да на „ве ли чи ну” др жа ве ути че и ме ра чо ве-
ка у сва ком ње ном по је дин цу.

Ду го смо се му чи ли са те шком ин ду стри јом, а он да су до шли
тај ку ни и све нам олак ша ли.

Док су мра ви на при нуд ном од мо ру, чу је се са мо цвр ча ње
цвр ча ка.

Не ве ро ват но ко ли ко не ки без ве зња ци по сти жу по мо ћу сво јих
ве за.

На пра гу смо ве ли ког успе ха! Али, из гле да да је то праг на-
ших мо гућ но сти.

Дан људ ских пра ва је ве ли ки да тум, али ма ло је то за це лу го-
ди ну.

Сло бо дан Ду чић

Бри ге
Као бо жи ја за по вест не ка се за пи ше: бри ни те ту ђе бри ге

ако сво јих не ма те пре ви ше.

По сто је љу ди ко ји зна ју шта би тре ба ло да ра де, али не ра де,
као и они ко ји не зна ју, али ра де.

Чим смо за ко ра чи ли пре ма ЕУ, ми смо не што до би ли. Реч
скри нинг упа ла је у наш је зик као орао ме ђу пи то ме пи ли ће.

У не ким зе мља ма има не чег тру лог. У дру гим, на ђе се по не што
здра во.

Бри ге су ро ди ле као ни ка да, али ве се ља су не што под ба-
ци ла.

До шао сам се би. Не мам пој ма где сам то био от пу то вао.

Ме ни кри за са ле ко ви ма не па да та ко те шко. Ове зи ме ле чи-
ћу се кућ ном ме ди ци ном: ку ва ном ра ки јом и ку ва ним ви ном.

И ја сам не по пра вљи ви ло пов. Већ го ди на ма кра дем бо гу да не.

Ни је све из гу бље но. Не што смо и на шли. Углав ном оно што
ни смо ни тра жи ли.

Ми лош Ми лић
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у мак си мал на ви си на сне жног по кри ва ча из ме ре на у Ле сков цу 

31. ја ну а ра 1953, ка да је снег на па дао 124 цм? Бе о град ски ре-

корд из но си 80 цм још од 3. фе бру а ра 1962. го ди не.


