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оследњих месец-два били су, као и сваке
године, стресни за многе родитеље и децу
која су уписујући се у средње школе или
на факултете покушала да, вођена срцем или рационалнијим мотивима, одреде и усмере своју
будућност. Сваког пролећа поново се актуелизују
питања школовања, каријере, а због великог интересовања стиче се погрешан утисак да у овој
земљи има вишак образованих.
У старим друштвима школовање је било доступно само малобројнима који су имали довољно новца или времена, а они који су располагали знањима
и вештинама заузимали су повлашћене позиције
у својим срединама. Знање и образовање и данас
битно утичу на подизање квалитета живота и стандарда, без обзира на то што се то на овим просторима често доводи у сумњу. Колики је значај интелектуалног капитала једне заједнице довољно говори
листа девет најбогатијих земаља света од којих само
две још имају покоји проценат неписмених, а веза
између образовања и квалитета живота је још очигледнија када се посматра дужина животног века
или стопа задужености. Државе са ниским степеном
писмености уједно су и најзадуженије, а у земљама у
развоју свака четврта одрасла особа је неписмена.

Нема, дакле, никакве сумње да се образовање
и данас сматра условом опстанка модерног друштва. Свака национална економија и њен развој
зависе највише од квалитета њених појединаца и зато нико себи не може да приушти луксуз
неинформисаности. У времену које је пред нама
учење постаје лична одговорност а перманентно
образовање обавеза, а не ствар избора. У већини професија знање се дуплира сваких неколико
година што значи да, ако желимо да држимо корак, и знање свакога од нас треба да се увећава
истим темпом. На добар и сигуран посао моћи ће
да рачунају само они који стално уче, не заостају и спремни су да преузму одговорност за своје
знање и одлуке.
Због тога данас и више него раније инвестирати у образовање значи инвестирати у будућност.
И то не само зарад бољег посла и стандарда, већ
ради нас самих – зато што образовани људи имају
веће самопоштовање, продуктивнији су и мотивисанији, иницирају промене и лакше им се прилагођавају. Верују у себе. А до те вере се не долази само кроз диплому и похвале. Долази се кроз
доказивање својих способности увек и свуда.
М. Јовановић

Померање граница
Према тврдњама Обрија де Греја, водећег британског научника, особа која ће прославити и 150.
рођендан већ је рођена, а за неких 20 година свет
ће угледати и беба чији ће животни век бити невероватних 1.000 година. Запосленима у Србији
би највише одговарало да дан траје између 27 и
29 сати. Наиме, чак 80 посто учесника истраживања „Слободно време након посла” рекло је да 24
сата није довољно за испуњење свих свакодневних планова.
Резултати истраживања показују да најмање
слободног времена имају особе старости између
26 и 40 година јер су они најнезадовољнији тиме
што током дана не ураде све што би желели. Тих
три до пет часова приде, половина анкетираних
би искористила на пословне обавезе, док би других педесет посто то време употребило за лична
интересовања. Дакле, много тога се променило
када је реч о рачунању времена и динамици живота.
Британски стручњаци тврде да је, како не би
дошло до потпуног слома људског тела, потребно
чак шест годишњих одмора у години. Да бисмо
остали што здравији, одмор је потребан на свака
62 дана, а они који чекају дуже од два месеца да
оду на годишњи одмор ризикују сопствено здравље и расположење. Од око 500 посетилаца сајта
poslovi.infostud.com, скоро половина испитаника има право на годишњи одмор у трајању од 20
радних дана, колико је законом предвиђено, али
већина особа и нема годишњи одмор или им је
број слободних дана мањи од прописаног.
Ако погледамо стране компаније, према истраживању фирме Post Office Travel Insurance,

четвртина запослених је рекла да се налазе под
толиким притиском да им је преко потребна пауза након неколико недеља рада. То је међутим
тешко оствариво, па се само петина испитаних
одмара на свака два месеца. Чак 44 одсто испитаних радника на годишњи одмор одлази на сваких
шест месеци или дуже. Ипак, већина њих осећа
да се ниво стреса смањује чим оду из канцеларије, а више од половине испитаних је рекло да су
препорођени већ након дан или два проведена
ван канцеларије.
Зато ваљда и постоји још једна, незванична категорија одмора о којој се мало говори – лажно
боловање. Најзад, како тврди Кари Купер, професор организацијске психологије и здравља на
Универзитету Ланкастер, запослени који није био
на годишњем одмору постаје мање продуктиван
и склонији грешкама.
Ј. Оцић
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актуелно
БЕСПЛАТАН ОПОРАВАК У БАЊАМА

Послати први позиви
Циљ је да се материјално
најугроженијим
пензионерима омогући
опоравак у РХ центрима

Даница
Да
ца Раји
јичеви
вић

Ч

ланови Управног одбора РФ ПИО,
на седници одржаној крајем фебруара, донели су одлуку о издвајању
средстава за рехабилитацију корисника
пензија за 2011. годину. За овогодишњи одмор и опоравак у бањама издвојено је 252
милиона динара за 9.407 корисника чија
примања нису виша од 20.372 динара. Ове
године Фонд ПИО је нешто раније расписао
конкурс, тако да је већ почела реализација
бесплатног опоравка у РХ центрима. Спискови са именима корисника који ће отићи
на рехабилитацију о трошку Фонда су у бањама, а позивање је у току. Као и претходних година, било је велико интересовање
за ову повољност. Према речима Данице
Рајичевић, помоћника директора за финансијско-економске послове при Сектору
за финансијске послове, примљена су чак
44.794 захтева, услове је испуњавало њих
36.587, те је и обрада података била обиман
и захтеван посао.
– Исте, 2008. године када је донет Правилник о друштвеном стандарду корисника пензија РФ ПИО, у сарадњи са колегама
из ИТ-а урађен је изузетно добар програм,
који омогућава велики број излазних података. На основу тих података може да се
прати остварење целог програма слања
пензионера по бањама, као и његова реализација по филијалама. Уносом ЈМБГ корисника пензије, из базе података за матичну
евиденцију и исплату пензија повлаче се
подаци који су Правилником предвиђени
као критеријуми за бодовање (број година
стажа осигурања, број година коришћења
пензије, висина пензије итд.) и аутоматски
се обавља рангирање – наводи наша саговорница.
Програм омогућава и прецизну евиденцију одбијених захтева, као и разлога због
којих су одбијени.
– Ове године, примера ради, одбијено
је 8.207 захтева пензионера, што чини 18,4
одсто укупног броја примљених захтева.
Најчешћи разлози неиспуњавања услова
су следећи: од поднетих захтева, 1.046 је
изнад цензуса (са примањима вишим од
20.372 дин.), 1.629 је корисника ино пензија,
поднето је 803 захтева корисника накнаде
II и III категорије инвалидности (ове накнаде су Законом о ПИО из 2003. године преведене у инвалидске пензије, односно 50

посто од инвалидске пензије, што значи да
се корисник још налази на бироу или у радном односу), 261 захтев је одбијен из других разлога, а највише њих – 4.468 поднело
је захтеве, а већ су то право искористили у
периоду од 2008. до 2010. године. Интересантно је да, не само ове него и претходних
година, отприлике 10 посто од укупно примљених захтева, или скоро 50 процената од
броја који је предвиђен да користи бању,
јесу и пензионери који су то право већ искористили. Поводом овога су реаговала и
удружења пензионера, сматрајући да би изменама Правилника овакве појаве требало
санкционисати – каже Даница Рајичевић.
На основу свеобухватне и детаљне анализе, ако се узме у обзир само један од
услова – да износ пензије не прелази 20.372
динара, тачно се, гледано по категоријама,
зна колико корисника је имало право да
конкурише.
– На основу статистичких података о распонима пензија из априла ове године, ако
се ограничимо само на цензус, односно
износ пензије који ове године не прелази
тих 20.372 динара, онда би из категорије
запослених могло да користи ово право
њих око 600.000, што је 40 посто укупног
броја из ове категорије. Из категорије самосталних делатности ово право могло би
да користи 29.000 лица, што представља
50 посто укупног броја пензионера из ове
категорије, као и 218.539 корисника пољопривредне пензије, дакле готово 100 посто
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из ове треће категорије, чија су примања и
најнижа. То је, дакле, само ако посматрамо
један од неколико услова конкурса, али он
је и најбитнији, односно условљавајући –
наглашава помоћник директора за финансијско-економске послове.
Пензионери су имали приговоре у вези
са списком РХ центара у које могу да оду на
бесплатан опоравак. Најчешће су се жалили да одредиште које су добили није предвиђено за неке од дијагноза наведених у
њиховој медицинској документацији.
– Правилник о друштвеном стандарду
корисника пензија РФ ПИО односи се на
пензионере који су материјално најугроженији, с циљем да им се омогући да бораве у некој од српских бања. Документација
коју прилажу на конкурсу, а која сведочи
о њиховом здравственом стању, служи да
пензионер не буде упућен у неку од бања
које би могле да изазову додатне здравствене проблеме, односно контраиндикације. Ми упућујемо кориснике искључиво
у РХ центре који су наведени у Правилнику
о ценама болесничког дана за продужену
рехабилитацију у стационарним здравственим установама специјализованим за
рехабилитацију, који је донео Републички
завод за здравствено осигурање. На основу њега сачинили смо списак РХ центара
у нашем Правилнику из 2008. године. Нама не представљају проблем оправдани
приговори. Примера ради, ако пензионер
тражи промену бање и има одговарајућу
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медицинску документацију,
коју можда није приложио
кад је конкурисао, лекар вештак на основу приложеног
мења бању, али таквих је мало. Више је оних који би желели да иду у одређену бању,
али не поседују одговарајућу
медицинску документацију.
Фонду би било најлакше да
пензионер сам одреди бању
(што значи да не бисмо формирали комисије), али би се
онда опоравак свео на пет
или шест бања од укупно 25
колико их има на списку. Такође, има доста приговора
пензионера који су позитивно решени, а налазе се на допунским ранг-листама, који
сматрају да су оштећени јер
нису рангирани на основу медицинске документације коју прилажу. Види се да се
ради о тешким обољењима, али нашим
правилником није предвиђено бодовање
здравственог стања пензионера. По позитивним законским прописима ово право
могу да остваре пред здравственим комисијама РЗЗО – подсећа Даница Рајичевић.

Приликом подношења захтева препознати су и неки проблеми, тако да је најављена
и измена Правилника.
– Оно што сигурно морамо да променимо
је члан 5 Правилника, који између осталог
регулише и онај део којим је прецизирано да могу да конкуришу само пензионери
који последње три године нису користи-

ли опоравак преко Фонда. Та
трећа година је управо 2012,
те ова измена мора уследити
пре расписивања конкурса за
поменуту годину. Са предлозима за измену Правилника, а
пре свега овог члана, обратио
нам се и један број организација савеза пензионера, као и
осталих савеза. Правилник из
2008. године је доста темељно
урађен. Одређен број приговора, који и данас постоји, био
је и тада присутан и односио
се на социјално стање пензионера. Ми смо неке елементе
унели у Правилник, као, на
пример, друга примања корисника пензија, али логично је
да их пензионер неће унети
јер би сам себе елиминисао.
Скоро све проблеме бисмо решили да поседујемо социјалну карту пензионера, јер
је овај правилник и хтео да фаворизује ту,
најугроженију категорију, али пошто је то
скуп и дуготрајан посао ослонићемо се на
базу података коју поседује РФ ПИО – закључује наша саговорница.
Јелена Оцић

Руководећи се чињеницом да у Србији живи око 1,7 милиона
пензионера и да они спадају у категорију људи са редовним и
гарантованим примањима, што је трећина редовних прихода у
земљи, а с обзиром на то да су у већини случајева њихове пен-

зије прилично скромне, у Сосијете женерал банци одлучили су да
им на неки начин изађу у сусрет.
– Познато је да су пензионери
веома редовне и уредне платише, дакле спадају у категорију
грађана која на време измирује
обавезе. Такође је познато и то
да велики број њих не може да се
похвали пензијама које су високе, стога је наша банка одлучила
да им током три месца, од 20. јула
до 20. октобра омогућимо да код
нас подигну кредит без учешћа,
депозита и без камате. Кредит ће
отплаћивати на шест месечних
рата, а услови су да нису старији од 74 године и да пребаце свој
текући рачун у нашу банку – каже за наш лист Мирослав Ребић,
члан Извршног одбора Сосијете
женерал банке.
Пензионери који имају текући
рачун у овој банци, могу да подигну зараду дан раније од осталих. У понуди је стандард пакет
који поред текућег рачуна укључује и „дина” дебитну картицу уз
месечну накнаду од 150 динара.
Пензионисаним грађанима ова банка нуди и опцију штедње,
уз издвајање 20 евра месечно и камату од 4,82 до 5,54 одсто за
штедњу у еврима. За динарску штедњу месечна издвајања су
2.000 динара, а камата 9,69 одсто. Сосијете женерал банка им
омогућава да штеде и за своје унуке: у том случају минимални
улог је 10 евра или хиљаду динара месечно.
В. А.
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Сосијете женерал банка до 20. октобра
омогућава корисницима пензија подизање
готовинског кредите до 30.000 динара без камате

актуелно
ЧЕТВРТА ОЛИМПИЈАДА СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА

Сокобања чека такмичаре
И ове године
неколико стотина
учесника из целе
Србије надметаће
се у стрељаштву,
брзом ходању,
риболову, пикаду,
шаху...

З

а само три године постојања Олимпијада трећег
доба која је почела захваљујући ентузијазму шачице
пензионерских активиста прерасла је себе и израсла у прави олимпијски покрет трећег
доба Србије. Одржана први пут
2008. у Сокобањи, превазишла
је одзивом учесника и квалитетом организације сва очекивања и одмах постала традиционална.
– Олимпијада је из године у
годину расла и по броју такмичара и добијала на квалитету у
погледу разноврсних садржаја и такмичарских дисциплина.
Прошле године смо, на пример,
први пут организовали сликарску колонију и одзив је био
одличан. Изложба ових слика
обишла је од прошлог октобра скоро целу Србију, а сада
је тренутно у Београду. Наравно да ћемо и ове године имати

Василије Белобрковић

сликарску колонију пошто се
испоставило да је велико интересовање и уметника за учешће
и љубитеља ликовне уметности
за изложбе ових радова – каже
за наш лист Василије Белобрковић, председник организационог одбора IV Олимпијаде трећег доба.
Олимпијада ће и ове године
окупити неколико стотина учесника из целе Србије који ће се
такмичити у стрељаштву, брзом

ходању, риболову, пикаду, шаху... Поред спортских дисциплина, биће организовани и излети,
али и контрола здравља.
– Учесници Олимпијаде су махом људи старији од 60 година
и контрола здравственог стања
је за њих веома важна, поготово тих неколико дана када су на
Олимпијади јер су и активности
појачане. Поред самих такмичења имамо и јутарње вежбање
које предводе млади са ДИФ-а,

доста је пешачења па није лоше проверити притисак, холестерол, шећер у крви и то смо
и омогућили свим учесницима.
Ове године ће, у договору са
Институтом за онкологију, у Сокобањи током Олимпијаде бити постављен и мамограф, тако
да ће припаднице лепшег пола
моћи да превентивно ураде и
тај преглед – наводи наш саговорник.
У вечерњим часовима планирани су дружење и забава
уз музику и песму познатих
естрадних уметника.
Олимпијада ће трајати од 28.
септембра до 2. октобра. Екипе
које броје од три до пет чланова могу се пријављивати Олимпијском покрету трећег доба
Србије који се налази у Париској 9 у Београду, или на телефоне 011/2030-356 и 2030-758.
Списак олимпијаца са називима екипа, именима учесника,
њиховим матичним бројевима, дисциплинама у којима ће
се такмичити и местом из ког
долазе требало би доставити
до 15. септембра. Покровитељ
Олимпијаде спорта, здравља и
културе трећег доба – Сокобања 2011 је др Јован Кркобабић,
потпредседник Владе Републике Србије.
В. Анастасијевић

Досад – више од хиљаду
и по „олимпијаца”

Са прошлогодишње Олимпијаде

На три досадашње олимпијаде укупно је учествовало
више од хиљаду и по припадника трећег доба. Сваке
године их је било све више – прве око 500, друге око
600, а прошле, треће године одржавања Олимпијаде,
чак 700 такмичара који су загазили у треће животно
доба желело је да се опроба у некој од олимпијских
дисциплина. На Олимпијади учествују старији од 60
година, али има и времешнијих – најстарији прошлогодишњи учесник био је Нишлија Петар Миљковић
са 94 године који се и активно такмичио. У анкети су
олимпијци своје игре оценили просечном оценом
девет и нагласили да их сваке године жељно ишчекују. С обзиром на то да удружења сама финансирају
долазак на Олимпијаду, већина истиче да без помоћи
и разумевања својих општинских челника не би били
у стању да обезбеде сав новац и надају се да ни ове
године та помоћ неће изостати.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2011.
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између два броја

Јефтинији хлеб
„сава”
Од 23. јула ступила је на снагу одлука
Владе Републике Србије којом је одређена
максимална цена хлеба од брашна Т-500,
познатог под именом „сава”. Према овој одлуци, цена хлеба може бити максимално

45,97 динара, што је јефтиније за 15 посто.
Подсећамо, пре ове измене, цена векне
овог хлеба од 500 грама није могла бити виша од 54,22 динара.
Уредба има за циљ праћење стања на тржишту брашна и хлеба да би се обезбедило
очување стандарда грађана, као и равномерно снабдевање становништва основним врстама хлеба.
Привредни субјекти који се баве производњом хлеба од брашна типа 500 обавезни су да испеку и ставе у промет хлеб у
количини од најмање 40 одсто дневне производње свих врста хлеба.
За непоштовање ове уредбе запрећено
је казнама од 100.000 до 2.000.000 динара.

Више основице осигурања
За грађане који сами плаћају допринос за пензије, од
уплате за август важе нове
основице осигурања које су
за 7,4 одсто више од досадашњих (због усклађивања са
кретањем зарада у претходном кварталу).
Допринос за пензијско-инвалидско осигурање је 22 одсто, што значи да ће се месечни издатак кретати у распону
од 4.058,12 до 57.974,40 динара. Ови износи примењиваће
се на уплате за август, септембар и октобар 2011.
Основица осигурања

У процентима

18.446
21.082
28.460
34.258
42.163
45.852
60.610
66.934
81.691
105.408
158.112
210.816
263.520

35
40
54
65
80
87
115
127
155
200
300
400
500

Крагујевац: почели јавни радови за особе
са инвалидитетом
У предузећу за производњу ручног алата и лаких теретних приколица „Застава Инпро” у Крагујевцу
почело је извођење јавних радова на којима ће у наредних шест месеци бити упослена 21 особа са
инвалидитетом. Вредност јавних радова је око четири милиона динара, а финансира их Национална
служба за запошљавање.
У предузећу „Застава Инпро” наводе да су јавни радови шанса да ови радници покажу своје способности, јер ће један број њих бити одабран и за сталан посао у фабрици.
Прошле године је од петнаесторо ангажованих у јавним радовима радни однос у предузећу „Застава Инпро” засновало тринаест
особа са хендикепом. Особе са инвалидитетом на јавним радовима у
предузећу „Застава Инпро” примају месечну зараду од 17.600 динара, а покривени су им и трошкови
превоза.
Иначе, на подручју Крагујевца,
Раче, Лапова и Аранђеловца биће
изведено осам пројеката јавних
радова, у којима ће бити радно
ангажовано 146 незапослених, од
којих 51 особа са инвалидитетом,
а остали ће радити као персонални асистенти за помоћ особама са
хендикепом у свакодневним активностима.
6
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Допринос (месечно)
у динарима
4.058,12
4.638,04
6.261,20
7.536,76
9.275,86
10.087,44
13.334,20
14.725,48
17.972,02
23.189,76
34.784,64
46.379,52
57.974,40

Бечеј:
Фестивал
етно
стваралаштва
Удружење грађана „Бибер”
организатор је традиционалне манифестације Фестивал
етно стваралаштва „ЕТНОС”,
која је 29. и 30. јула по шести
пут одржана у Бечеју. И ове
године фестивал је организован у партнерству са Општином Бечеј. Поред осталих
активности, у оквиру дводневног програма посетиоци
су могли да уживају у изложби „Вредне руке”, која је била посвећена уметничким и
старим занатима, и изложби
ручно прављеног накита. Од
ове године фестивал „ЕТНОС”
богатији је за једну модну ревију под називом „Етно шик”,
чији су аутори рукотворци
одевних предмета и накита.

Просечна зарада у јуну 39.322 динара
Просечна нето зарада у Србији, исплаћена у јуну, износила је 39.322 динара и у односу на просечну зараду
у мају била је номинално виша за 11,2 одсто, а реално за 11,5, саопштио је Републички завод за статистику.
Јунска зарада била је номинално виша за 15,1 одсто, а реално за 2,1 одсто него у истом месецу 2010.
године. Просечна нето зарада, исплаћена у периоду јануар–јун ове године, номинално је виша за 10,6
одсто, а реално нижа за 2,2 одсто него у истом периоду прошле године.
Просечна бруто зарада исплаћена у јуну износила је 54.616 динара и у односу на мајски просек номинално је виша за 11,3, а реално за 11,6 одсто. Јунска бруто зарада била је номинално виша за 15 одсто, а реално за два, у односу на бруто зараду исплаћену у јуну 2010. године.
Просечна бруто зарада исплаћена у периоду јануар–јун ове године била је номинално виша за 10,6
одсто, а реално нижа за 2,2 одсто него просечна бруто зарада исплаћена у периоду јануар–јун 2010.
године.

„СОС маркет” и у Раковици
Становници Раковице могу да у новоотвореном „СОС маркету” пазаре по знатно повољнијим ценама него у осталим малопродајним објектима у овом београдском насељу. Првих 50 купаца добило је и поклон ваучер у вредности од 500 динара.

Овај објекат, 33. по реду у Београду, налази се у Маричкој улици број 37, простире се
на 200 квадратних метара и нуди избор од око 2.500 артикала. Житељи Раковице су још
пре две године изразили жељу за отварањем ове трговине и тада су у писаној форми
упутили захтев општини Раковица. Иницијатива грађана је усвојена, а суграђани из Раковице су више него задовољни.

Београд: све више
страних туриста
Београд је за првих пет месеци ове године посетило 205.000 гостију, од чега 150.000 странаца, који
су остварили укупно 473.000 ноћења, што је за око
15 одсто већа посећеност него лане. Такође, шездесетак хиљада гостију је у нашу престоницу дошло туристичким крузерима, који не преноће, али
праве профит угоститељским, културним и другим
установама у граду. Од страних гостију највеће интересовање су остварили Белгијанци, који су повећали број долазака и ноћења за чак 61 одсто, што
је највероватније резултат добре презентације Београда на сајму туризма у Бриселу почетком ове године. Такође, бележи се повећање броја туриста, од
15 до 30 одсто, из Немачке, скандинавских земаља,
Грчке, Италије и Пољске, као и из земаља региона.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2011.

Исплата
пензија
Исплата другог дела јунске
пензије корисницима из категорије запослених почела је
26. јула.
Бившим пољопривредницима други део јунских принадлежности исплаћује се од 20.
јула. Самосталци су целе јунске пензије примили 2. јула.

Берба шљива у
мионичким селима
У мионичким селима
почела
је
берба раних
сорти шљива. Беру се
чачанске
сорте и амерички „стенле”, а цена се
креће од 30
до 40 динара
за килограм.
Произвођачи
су задовољни родом, а ангажовани радници могу дневно да уберу 300 килограма
шљива, за дневницу од 1.500 динара. Уз то
имају обезбеђена и два оброка. У ваљевском крају шљиву за концентрат, џем и пекмез откупљују „Нова Србијанка” из Ваљева,
коју су на аукцији купили Бугари, мешовита
српско-аустријска компанија „Подгорина
Фрухт”, као и нова фабрика „Интема” из Осечине. У Подгорини, у селима у околини Осечине и Пецке, воћари су набавили 25 нових
мини сушара за шљиву, а оспособљено је и
седам индустријских тунела у некадашњим
задружним сушарама. Просечна годишња
производња суве шљиве у Подгорини је
око 2.600 тона, од чега се већина извезе
углавном на тржиште Русије.

За краљевачке
пољопривреднике
Сви регистровани пољопривредници из
Краљева и околине моћи ће да конкуришу
за бескаматне, подстицајне кредите у износу од 600.000 до 1.250.000 динара. Рок
отплате за ове кредите биће три године а
грејс-период годину дана. Одлуку о расписивању конкурса донела је Скупштина града Краљева и у те сврхе је из градског буџета издвојено 25 милиона динара.
Предност у добијању средстава имаће
млади који тек почињу да се баве пољопривредном производњом.
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актуелно
У ВОЈВОДИНИ УРУЧЕНО ПРВИХ 200 УГОВОРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

Незапослени промовисани
у предузетнике
Нови посао не треба само
чекати већ га треба и активно
тражити и борити се за њега,
порука је ових малих
привредника

З

аједничким пројектом републичке и
покрајинске владе одређено је да око
хиљаду незапослених особа са евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ) у Војводини у 2011. години кроз
програме субвенционисања самозапошљавања добије бесповратну финансијску
подршку за покретање сопственог посла.
За ову намену обезбеђено је 158 милиона
динара, од тога је из републичког буџета
издвојено 100 милиона, из покрајинског 43,
док је НСЗ додатно из буџета Министарства
економије и регионалног развоја обезбедила још 15 милиона динара за самозапошљавање у Покрајини.
Првих две стотине новопечених послодаваца, из редова незапослених у северној покрајини који су доставили најбоље
пројек те, добили су 13. јула у сали Мастер
центра Новосадског сајма једнократну
помоћ у износу од по 160.000 динара. Уговоре за покретање сопственог посла уручили су им Верица Калановић, потпредседница Владе Србије, и др Бојан Пајтић,
председник Владе Војводине. Том догађају, између осталих, присуствовали су и
Мирослав Васин, покрајински секретар за
рад, запошљавање и равноправност по-
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лова, Дејан Јовановић, дирек тор Националне службе за запошљавање, Владимир
Срдић, дирек тор Покрајинске службе за
запошљавање, као и дирек тори филијала
НСЗ из Војводине.
Мирослав Васин је том приликом рекао да
се проблем незапослености у нашој земљи
решава много успешније него што понекад
статистички бројеви или недобронамерни
критичари то показују. У прилог томе изнео
је податак да је у Војводини у 2004. години
било 270.000 незапослених, а да их је сада
око 205.000. Такође, најавио је да ће до краја
ове године у Војводини бити отворен и Едукациони центар за обуку незапослених који
ће имати функцију да додатно утиче на смањење броја особа без посла у Покрајини.

Према речима Верице Калановић, из Новог Сада су, са поменутог догађаја, послате
две поруке. Једну шаљу предузетници којима су уручени уговори – да се посао не
чека, него се активно тражи и бори се за
њега, а другу су послале Влада Војводине
и Влада Србије – да се идеје предузетника,
њихов активизам, иновативност и енергија
морају подржати, и кроз субвенције и кроз
подршку да тако покренути бизнис и опстане. Бојан Пајтић је, пак, истакао да очекује
да ће у новоотвореним радњама и радионицама, с временом, посао и своје ухлебље
наћи и друга незапослена лица.
Томислав Цуцић, маркетинг менаџер из
Кикинде, који има 51 годину и отворио је
Агенцију за рекламу и маркетинг, потврдио
је поменута очекивања.
– Засад ћу, када ми пребаце финансијска
средства према уговору, посао радити самостално, али планирам да га касније проширим и да запослим раднике – рекао је Цуцић, који се за фирму из ове бранше определио јер већ три године „у неку руку” ради
посао за који се сада и региструје – продају
козметике познате фирме „Орифлајм”.
Прва група нових „газда” започеће бизнис
у различитим делатностима, од административних, финансијско-књиговодствених послова, трговине, услуга, туризма, али и произвођачких делатности. Рецимо, Јасна Комненић из Врбаса, која има 38 година, шест
година се налазила на евиденцији незапослених код НСЗ безуспешно чекајући посао.
Сада отвара самосталну занатску радњу у
којој ће се бавити млевењем пластике.
Мирослав Мектеровић

31. јул 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР У ВРШЦУ

Посао за петоро инвалида
је стваралаштво и креативност
кроз израду ручних радова и делова народне ношње, те ткање
појасева на разбојима, итд. Најчешће то раде по наруџбини, за
потребе Градског културно-уметничког друштва „Лаза Нанчић” из
Вршца, са којим су реализовали
плодну сарадњу, а кроз игру и
песму остварили су и занимљив
спој младости и искуства.
Према речима Татјане Даничић, директорке Геронтолошког центра у Вршцу, у наредном периоду очекују их и велики радови на адаптацији зграде,
за које је Министарство рада
и социјалне политике обезбедило три милиона динара. Тим
средствима санираће се стање
у санитарним просторијама које користе њихови станари, а
обавиће се и замена подова у
трпезарији, кафетерији и сали
за физикалну терапију, што ће,
на крају, олакшати и учинити
комфорнијим свакодневни живот бакама и декама који бораве у Центру.
М. Мектеровић

Упослени ће радити на
одржавању простора
око дома, у вешерају,
фризерском салону, а
две жене су добиле
посао као кројачице

Г

еронтолошки центар у Вршцу запослио је, од 1. јула
ове године – уз посредовање
Националне службе за запошљавање, пет особа са инвалидитетом. Радници су распоређени на
послове одржавања простора
око дома, у вешерају, фризерском салону, а две жене са хендикепом раде и као кројачице.
Наиме, оне поправљају одећу и
постељно рубље корисника, а
шију и униформе за запослене у
Геронтолошком центру.
Такође, ова установа је наставила и са низом других активности које су усмерене ка побољшању квалитета живота корисника
њихових услуга. Између осталог,
сада имају и радионицу у којој
станари дома испољавају сво-

ПОМОЋ СТАРИЈИМA У БЕОГРАДУ

Први центар за дементне особе
Први центар за дементне особе требало би да буде отворен
до краја ове године у Београду,
у Пожешкој улици, у оквиру Католичке жупе Светог Ћирила и
Методија. У згради Београдске
надбискупије, површине око
250 метара квадратних, моћи
ће да бораве две групе од по 20
старијих и болесних суграђана
који живе сами и који су дементни. Њих ће њихови сродници
остављати у 7.30 и одводити у
16.30 часова, договорено је на
недавном састанку заменика
градоначелника Београда Милана Кркобабића и београдског
надбискупа Станислава Хочевара одржаном у Старом двору.
Центар за социјални рад
отвориће овај први центар за
дементне особе у Београду, пошто нови Закон о социјалној по-

литици дозвољава такву могућност, рекао је Милан Кркобабић, додајући да ће центар бити
специјализован управо за оних
пет одсто људи у Србији који
имају овакве здравствене проблеме. Према његовим речима,
ради се о наставку свега онога
на чему Београд ради већ пуне
три године, покушавајући у целости да промени однос према
социјално угроженим, а посебно према најстаријим суграђанима и особама са сметњама у
развоју.
Надбискуп Станислав Хочевар подсетио је да Београдска
надбискупија већ годинама
помаже старије људе пу тем хуманитарне организације „Каритас”, уз истицање да је њихова
црквена заједница врло мала,
али да жели и овим пу тем да
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2011.
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покаже да је „давање на првом
месту”.
Сигурно је да је Србији која
има 16 одсто становништва старијег од 60 година, а међу њима
је знатан број особа са знацима

деменције, потребно што више
оваквих наменских центара, јер
за њих нема довољно места у 49
државних и 82 приватна (са лиценцама) дома за смештај старих особа.
М. И.
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актуелно
СВЕ ВИШЕ ХРАНИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА

Заштита деце без родитеља
Данас је у Србији у 3.700
хранитељских породица
смештено 5.100 малишана

О

хранитељству, привременом облику
заштите деце, данас се све више говори и све је више заинтересованих
да на овај начин помогну малишанима који
су остали без родитељског старања. Уважавајући мишљење стручњака да је за развој
детета много боље природно окружење,
живот у оквиру породице уместо у домском
смештају, у Закону о социјалној заштити
одавно постоји институт хранитељске породице, а то је наглашено и у овогодишњем
новом Закону о социјалној заштити. Тренутно у Србији у 3.700 хранитељских породица
живи 5.100 деце а за њихов смештај држава годишње издваја две милијарде динара.
У домском смештају их има још око 1.200,
циљ је да их остане само 400, а да остали буду збринути у хранитељским породицама.

Свако може да се пријави да буде хранитељ, али о томе ко је за то подобан одлучује
центар за социјални рад, и то на основу докумената који се прибављају и подносе центру уз захтев за заснивање хранитељства.
Будући хранитељ треба да прође процену
педагога, психолога и социјалног радника,
као и програм припреме и обуке. У даљем
поступку предвиђен је интервју са члановима породице будућих хранитеља у кућној посети, као и процене током реализације програма припреме за хранитељство.
Уколико се усвоји захтев за хранитељство,
хранитељ добија месечну новчану накнаду
за свој рад али и за основне потребе детета,
већ према одређеном правилнику и критеријумима који се тичу старости детета, а
уколико не ради, плаћају му се доприноси
за пензијску и здравствено осигурање, што
значи да и му иде радни стаж.
За хранитељство се опредељује све више
породица, а многе од њих су на тај начин
одгојиле и по неколико деце.
М. И.

БРАТИМИЛИ СЕ ИНВАЛИДИ РАДА ИЗ ЖАБЉА И АПАТИНА

„Утабан” пут братимљењу локалних самоуправа
Први човек жабаљског СИР-а,
Бранислав Герић, и Ратко Богић,
председник апатинске организације, потписали су Повељу о
братимљењу општинских организација Савеза инвалида рада
из Жабља и Апатина, 28. јуна у
просторијама Ловачког друштва
„Фазан” у Жабљу. Било је то, у
ствари, само озваничење дугогодишње плодне и блиске сарадње
ове две организације.
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– Ми смо сличне организације, и по броју чланова, и по
квалитету рада, и увек смо се
дружили и „налазили”, али и помагали једни другима када је то
било потребно. Планирамо да
тако и наставимо, и да макар једанпут годишње група од 50 наших и њихових чланова путује у
Жабаљ или Апатин на дружење.
Циљ је, такође, да нашим члановима обезбедимо и боље усло-

ве живота – објаснио је Бранислав Герић шта га је мотивисало
да позове колеге из Апатина на
братимљење.
Ратко Богић је додао да ће наставити са контактима и дружењима и више пута годишње, али
и да ће размењивати разна материјална добра. Рецимо, у Жабљу постоје млин и шећерана, а
Апатинци имају бању Јунаковић
и чувену пивару, тако да ће они
покушати да својим члановима
обезбеде куповину производа
и коришћење услуга бање – под
повољнијим условима.
На свечаности је била и Стана Свиларов, председница Савеза инвалида рада Војводине,
са најближим сарадницима,
Стеваном Радишићем, потпредседником, Славојком Кљакић,
секретаром, и Мирјаном Бабин,
из покрајинске организације
СИР. Том приликом је истакла да
су дружење и сарадња изузетно
важни и да је то циљ рада инвалидских организација – окупљање чланства.
Осим стотинак чланова, затим
Божидара Жабаљца, председ31. јул 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ника Општинске организације
СИР Бачка Паланка, која се прва
почетком ове године братимила са инвалидима рада из Жабља, представника Општинског
удружења пензионера Жабаљ и
бројних донатора и гостију, братимљењу су присуствовали и
челници општине Жабаљ – Бранко Стајић, председник општине,
Милорад Степанов, председник
Скупштине општине, и Слободан
Остојић, члан Општинског већа.
Бранко Стајић је прихватио
идеју и иницијативу Бранислава Герића, Ратка Богића и Божидара Жабаљца да се братиме и
њихове локалне самоуправе.
– Прихватам ову иницијативу,
и пошто већ добро сарађујем
са председником општине Апатин, Живорадом Смиљанићем,
надам се да ћемо се и ми овако
побратимити. Наше општине
имају доста значајних природних богатстава и потенцијала,
па очекујем да ћемо кроз заједничко пословање и рад у наредном периоду брже напредовати
на корист наших грађана.
М. Мектеровић

у посети

ОАЗА МИРА И ЗЕЛЕНИЛА СА ПОГЛЕДОМ НА ДУНАВСКО ПЛАВЕТНИЛО

Капе тан Мишин брег
рај за тело и душу
На седам километара
од Доњег Милановца
ка Београду место за
потпуно опуштање

Ч

им се ногом крочи испод
натписа добродошлице
у етно кућу Капетан Мишин брег осећај спокојства и
нетакнуте природе просто обузме човека. Јер, на три хектара
на колико се пружа ово гостопримљиво газдинство, све је у
потпуном складу са природом
– од ограде, преко стаза, травњака, клупа и сеница за одмор,
до кућа у којима су гостима на
располагању сва достигнућа савременог живота. Има се утисак
да је све само од себе изникло
из земље још пре неколико ве-

кова и ту остало за уживање
свима који намерно или случајно прођу кроз капију. А нарав-

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2011.

но да није и да иза свега стоји
непрекидни, невидљиви и свеприсутни додир вредних руку

домаћина, Живорада и Душице
Стефановић.
– А није ни из тако давног времена. Наша етно кућа постоји
осам година, а супруг и ја смо
овим видом туризма почели да
се бавимо када смо после 30 година рада у фирми остали без
посла. Сетили смо се родитељског имања и на наговор пријатеља и уз свесрдну помоћ и подршку ћерке и сина почели овим
да се бавимо. Ћерка и данас ради
са нама, помаже нам свакодневно и рођак Предраг, и то је наш
мали, али вредни и радни колектив који свим гостима обезбеђује чисту постељу, добру храну и
брзу услугу – кратко објашњава
Душица, журећи за неким од својих небројених дневних послова.
Текст и фото В. А.
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кроз Србију
ПОЛА ВЕКА ФЕСТИВАЛА КУЛТУРЕ МЛАДИХ СРБИЈЕ У КЊАЖЕВЦУ

Мост генерација за
50. годишњицу

Јубилеј обележен
богатим програмом
младих стваралаца
и оних који су
претходних година
и деценија били
учесници ове смотре
омладинског
стваралаштва

них општина (Пирот, Зајечар,
Сокобања, Сврљиг и Ниш). За
50 година постојања више од
70.000 младих стваралаца Србије доносило је на фестивалску позорницу раскош талента
и младалачког немира, занос и

цији, масовности, квалитету и
садржини програма. Готово да
не постоји млади стваралац који нешто значи у култури Србије, а да своје умеће није показао
на фестивалу у граду на два Тимока – каже Славиша Раденко-

многи од његових младих учесника постали признати и познати стручњаци и уметници у
Србији и бившој Југославији и
иностранству. Министарство
културе Републике Србије и ове
године је покровитељ манифе-

умеће игре, музике, глуме, сликања, фотографије, филма...
– Фестивал у Књажевцу је
значајна манифестација младе
генерације у Србији по тради-

вић, председник Организационог одбора фестивала.
Оно што фестивал никада није изгубио јесте подршка самих
Књажевчана. Чињеница је да су

стације, а фестивал су, поред
ресорног министарства, подржали локална самоуправа и
многобројни спонзори.
Драгић Ђорђевић

О

д 4. до 10. јула на платоу
испред Дома културе
поред Сврљишког Тимока и у атријуму Гургусовачке
куле млади Србије показали су
умеће из разних области културно-уметничког
стваралаштва. Учествовало је више од
1.000 младих стваралаца из
целе Србије. Програм је, као
и сваке године, састављен од
најбољих остварења младих
уметника Србије, а слоган овогодишње смотре био је „Мост
генерација”. Фестивал је почео
отварањем изложби и мултимедијалним програмом у којем
су учествовали млади извођачи и афирмисани уметници,
бивши учесници фестивала.
У програму фестивала уживало је више од 20.000 Књажевчана и њихових гостију из сусед12
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УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ПТТ САОБРАЋАЈА „БЕОГРАД”

Помажу и друге
У

овој, 38. години деловања и рада (основано 1973.
године) Удружење пензионера ПТТ саобраћаја „Београд”
у свом регистру има 3.154 члана, пензионера ПТТ и Телекома.
Уместо пет, однедавно обухвата
три транзитна подручја (Београд, Пожаревац и Смедерево)
у оквиру којих је организовано
14 подружница и три посебна подручја – Лазаревац, ПТТ
Штампарија и (бивша) Заједница ПТТ са Југомарком.
– Свака подружница има извршни одбор, председника и
свој програм активности, који
је у складу са програмом рада
Удружења, а сви председници
улазе у састав Председништва
које је руководно тело Удружења. Финансирамо се, као и већина пензионерских удружења,
из средстава чланарине али и из
донација које нам дају наше некадашње матичне куће (око 100
динара по члану). Осим 301.406
динара, колико смо по том
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М
И ић
Ил

основу добили за ову годину,
на рачун Удружења је уплаћено
и 56.000 од Савеза пензионера
Србије, тачније ГОП-а (прошле
године), а поједине подружнице добијају по 5.000 динара од
својих синдиката, што је, ипак,
све недовољно. У складу са нашим Правилником о пружању
помоћи, у 2010. години редов-

ну и ванредну помоћ добила
су 272 пензионера у износу од
627.376 динара, док је посета
болесним члановима обављена делимично, управо због недостатка новца – објашњава
мр Миломир Илић, председник
овог удружења.
Међутим, недовољно новца
није утицало на солидарност

поштанских пензионера који су
из скромних средстава издвојили 50.000 динара и 2010. упутили као помоћ пензионерима у
Краљеву после земљотреса.
У биланс прошлогодишњих
активности Удружења спада и
10 организованих излета (Велика Плана, Сомбор, Апатин,
Грза...) и три дружења у београдском хотелу „Палас”, које су
чланови сами финансирали, а у
којима је учествовало 826 пензионера, затим десетодневно
летовање у хотелу „Монтенегро”
у Чању и седмодневни боравак
у одмаралишту на Златибору.
Оно што посебно радује чланове Удружења пензионера ПТТ
Београд је учешће на овогодишњој Олимпијади трећег доба
за коју се припрема десет такмичара у свим дисциплинама.
С обзиром на успехе постигнуте
на претходне три олимпијаде,
и ове године надају се некој од
медаља.
М. Иванчајић

ПЕНЗИОНЕРИ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНЕ АКТИВНИ И СОЛИДАРНИ

Људи дају печат времену
Гранска организација пензионисаних
радника Електровојводине је своју шестомесечну активност у овој години заокружила обележавањем Дана Електровојводине,
предузећа које је ова генерација и основала, давне 1958. године. Тим поводом, упутили су честитке запосленима и пожелели
им да очувају универзалне вредности које
су основа пословног морала у Електровојводини, о чему сведочи и стална брига о
стандарду њихових пензионисаних колега,
организованих у јединствену пензионерску организацију у овом предузећу.
За осамнаест година постојања Гранска
организација пензионера је усклађивала
своје програмске циљеве са друштвеним
приликама, па је од групе социјално угрожених пензионисаних радника прерасла у
организацију која, поред неговања хуманих међуљудских односа, негује и културу
живљења, стваралаштва и традиционалну
солидарност са онима којима је потребна
друштвена пажња. Поред међусобног дружења у просторијама Клуба пензионера у
Електровојводини, пензионери се друже и

у свом објекту на Рибарцу, уз рибљи паприкаш који сами спремају, као што је то недавно био случај.
Они су у својим просторијама и добри
домаћини деци са посебним потребама из
околних места. Тим поводом су им, уз помоћ Синдиката Електровојводине, донирали кошаркашку таблу, организовали посету
Зоолошком врту у Београду, цркви Ружици
и џамији.
Такође, колегама у Дому за старе на Новом насељу сопственим средствима су поставили лепу фонтану жеља и, недавно, даровали и баштенске столове да би се крај
ове фонтане одмарали.
У плану је посета Дому за душевно оболеле у Чуругу, пошто су успешно окончали
акцију солидарности „Знам да постојиш” на
прикупљању средстава ради постављања
комарника на овом објекту.
Јесен ће најавити обележавањем дана своје организације када ће позвати све
пријатеље да би поделили радост живљења са онима који им требају, као и са онима
којима су они потребни.
Г. О.
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истраживања
ПРВИ ДЕО ВЕЛИКОГ ИС ТРАЖИВАЊА САЈТА POSLOVI.INFOSTUD.COM – РАД У ПРИВАТНОМ И
ДРЖАВНОМ СЕКТОРУ

За посао у државној фирми
најчешће потребна веза
Само се 15 одсто испитаника у државној установи запослило преко огласа за посао који је био
објављен на сајту специјализованом за запошљавање, а још мање – тек сваки десети анкетирани
– путем Националне службе за запошљавање

А

ко желите да се запослите у државној фирми, све су шансе да ће вам
бити потребна помоћ пријатеља или
јака веза. Наиме, према последњем истраживању сајта poslovi.infostud.com, које је за
циљ имало да открије разлике између рада
у приватном и државном сектору, више од
половине испитаника који раде у државним фирмама рекло је да им је за долазак
до тог посла била потребна веза или помоћ
пријатеља.
Интересантно, други најчешћи начин доласка до посла у државној институцији јесте

Коментаришући ове податке, Соња Кмезић, шеф Инфостудових сајтова за запошљавање и људске ресурсе, рекла је да се
не може побећи од чињенице да запошљавања преко везе има.
– Ипак, не треба живети у убеђењу да се
посао може наћи само на такав начин јер са
тим убеђењем пропуштате да видите добре
прилике за посао. Све најчешће зависи од
фирме до фирме. Приватне компаније које
тржишно послују све више увиђају да су им
за пословни успех потребни квалитетни људи и онда их и траже преко јавних конкурса

вање. Наиме, 50 одсто анкетираних који
раде у страним приватним компанијама
конкурисали су на оглас објављен на специјализованом сајту за запошљавање и тако се запослили. Веза је за посао у страној
компанији помогла тек сваком четвртом испитанику, а у 20 одсто случајева послодавци су до кандидата дошли сами – путем база
биографија.
Интересантно је, међутим, да је до посла
у домаћим приватним фирмама подједнако
могуће доћи и преко огласа на сајту за запошљавање и уз помоћ везе, односно при-

Смањује се број
запослених
Укупан б
број запослених у Србији крајем
марта 20
011. процењује се на 1.770.444,
што је за 985 више него у претходном
месецу.
Како је наведено у часопису „Конјунктурни трендови Србије”, укупан број
запослен
них на крају марта био је за
70.742 (и
или 3,8 одсто) мањи него у истом
месецу 2010. године.
Процењу
ује се да је у Србији крајем
децембр
ра 2010. године било 1.770.753
запослен
них, што значи да је у прва три
месеца о
ове године тај број смањен за
309, наво
оди се у часопису који издаје
Привред
дна комора Србије.

да послодавац сам пронађе и контактира одговарајућег кандидата, што је био случај за
сваког петог анкетираног. Само се 15 одсто
испитаника у државној фирми запослило
преко огласа за посао који је био објављен
на сајту специјализованом за запошљавање,
а још мање њих – сваки десети анкетирани –
путем Националне службе за запошљавање.
Ситуација је другачија у приватним компанијама које нове запослене налазе махом преко сајтова за запошљавање, а мање
преко везе, поготово када је реч о страним
фирмама.
14

на којима најбољи победи. На сајту poslovi.
infostud.com, већина огласа и јесу огласи
приватних фирми, али на месечном нивоу
има и по неколико огласа државних предузећа. Самим тим, треба напоменути да фирме које запошљавају преко везе махом избегавају да се огласе на интернету јер тада
добијају велики број пријава, што им није у
интересу, а то оглашавање се такође и плаћа
– износи своја запажања Соња Кмезић.
Резултати Инфостудовог испитивања показују да се до посла у страној фирми најлакше долази – преко сајтова за запошља-

јатеља. Тако је више од трећине испитаника
посао пронашло преко огласа, а мало више
њих – 40 одсто, преко везе. Небитно у ком
типу предузећа да раде, анкетирани су посао најређе проналазили путем агенција за
запошљавање – у свега три одсто случајева.
Интересантан је и податак да је од укупног броја учесника у истраживању, којих је
било 1.530, њих 49 одсто запослено у приватном домаћем предузећу, потом у државном предузећу (27 посто) и у приватном
страном предузећу (24 одсто).
Г. О.
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информатика
РАЧУНАЈТЕ НА РАЧУНАРЕ

Windows Fax and Scan
Команде које се налазе на траци за
факсове су:
1. New Fax – користимо је за креирање
новог факса;
2. New Scan – користимо је за креирање
новог скенираног документа;
3. Display or hide the fax preview pane –
користимо је за укључивање или искључивање паноа за приказ;
4. Reply – користимо је за слање одговора на примљени факс;
5. Forward a fax to one or more recipients
– користимо је да бисмо примљени факс
послали (проследили) на друге адресе;
6. Forward as E-mail – користимо да бисмо факс послали као прилог (атачмент)
и-мејл поруци;
7. Receive a Fax Now – користимо је за
одговор на пристигли телефонски позив и
пријем новог факса;
8. Print – користимо је за штампање жељеног факса;
9. Delete – користимо је за брисање факса из рачунара;
10. View Help – користимо је за помоћ у
раду са програмом Windows Fax and Scan.
Команде које се налазе на траци за
скенирање докумената су:
1. New Scan – користимо је за креирање
новог скенираног документа;
2. New Fax – користимо је за креирање
новог факса;
3. Toogle Preview Pane – користимо је
за укључивање или искључивање паноа за
приказ;
4. Forward a Fax – користимо је да бисмо
скенирани документ послали као факс;
5. Forward as E-mail – користимо је да бисмо скенирани документ послали као прилог (атачмент) и-мејл поруци;
6. Save As – користимо је за снимање скенираног документа;
7. Print – користимо је за штампање скенираног документа;
8. Delete – користимо је за брисање скенираног документа из рачунара;
9. View Help – користимо је за помоћ у
раду са програмом Windows Fax and Scan.

Трака са падајућим менијима
Изнад командне траке се налази трака са
падајућим менијима која такође олакшава
подешавање и рад са фајловима (факсовима или скенираним документима). Опције (падајући менији) које се налазе на овој
траци су:
1. File – користимо је за креирање, отварање, снимање, штампање и премештање
фајлова;

2. Edit – користимо је за копирање, брисање и маркирање фајлова;
3. View – користимо је за укључивање/
искључивање приказа делова прозора,
усмеравање на одређени фајл, као и за увећање/умањење жељеног фајла;
4. Tools – користимо је за подешавања
код слања факсова или скенирања;
5. Document – користимо је за активирање команди код рада са фајловима;
6. Help – користимо је за помоћ у раду са
програмом Windows Fax and Scan.

9. у оквиру опције Send/Receive options
чекирамо опцију Allow the device to receive fax calls;
10. кликнемо на кружић поред опције Automatically answer after, па у поље испред речи rings укуцамо колико пута желимо да нам
зазвони телефон пре пријема факса;
11. кликнемо на Apply, па на дугме ОК.

Слање факса

Поступак за слање факса је следећи:
1. кликнемо на дугме Start;
2. кликнемо на All Programs;
3. кликнемо на Windows Fax and Scan;
4. у отвореном прозору кликнемо на траку Fax на дну листе фолдера (уколико је
приказана листа факсова, овај корак прескочимо);
5. у командној траци кликнемо на команду New Fax;
6. на екрану ће се приказати прозор New
Fax;
7. у пољу поред опције To укуцамо адресу примаоца факса;
8. у пољу поред опције Subject унесемо
наслов нашег факса;
9. на празном простору испод опција уносимо садржај факса;
10. након завршеног уноса текста кликнемо на икону Send у горњем углу прозора.

Примање факса
Постоје два начина за примање факса:
1. Аутоматски – користимо га за аутоматско покретање пријема факса, након неколико сигнала звона телефона. Поступак за
аутоматско примање факса је следећи:
1. кликнемо на дугме Start;
2. кликнемо на All Programs;
3. кликнемо на Windows Fax and Scan;
4. у отвореном прозору кликнемо на траку
Fax
x на дну листе фолдера (уколико је приказана листа факсова, овај корак прескочимо);
5. изаберемо опцију Tools;
6. кликнемо на опцију Fax Settings;
7. кликнемо на дугме Continue;
8. у отвореном прозору Fax Settings
кликнемо на картицу General;
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2. Ручно – користимо га за пријем факса
тако што ћемо након звона телефона кликнути на команду за пријем факса. Поступак
за примање факса ручно је идентичан у прва четири корака као и аутоматски. Потом
кликнемо на команду Receive a Fax Now на
командној траци и на екрану ће се појавити прозор који нам приказује да је процес
пријема факса у току.

Скенирање документа
Пре него што почнемо са поступком скенирања потребно је да поставимо жељени
документ у скенер. Поступак за скенирање
је следећи:
1. кликнемо на дугме Start;
2. кликнемо на All Programs;
3. кликнемо на Windows Fax and Scan;
4. у отвореном прозору кликнемо на траку Scan на дну листе фолдера;
5. у командној траци кликнемо на команду New Scan;
6. у отвореном прозору New Scan кликнемо на листу Profile, па кликнемо на Documents;
7. уколико желимо да видимо како ће да
изгледа скенирани документ, изаберемо
опцију Preview;
8. кликнемо на Scan да бисмо покренули
процес скенирања;
9. након завршеног процеса на екрану ће
се приказати скенирани документ.
Наставиће се
Предраг Јовановић
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здрав живот

Лето још траје
Мусака од келерабе

Ослић с кромпиром

(за четири особе)
Време припреме: 45 минута
Састојци: килограм келерабе, 200300 гр остатака печеног или куваног
меса, 100 гр димљене сланине, три главице црног лука, два чена белог лука,
два дл киселе павлаке, три јаја, со, бибе, першунов лист, уље.
Начин припреме: Келерабу опрати,
ољуштити и прокувати у сланој води
15 минута. У међувремену на мало уља
пропржити црни и бели лук са исецканом сланиницом. Месо које је остало самлети заједно
са пропрженим луком и сланином. Додати со, бибер. Кувану келерабу исећи на што тање
колутове. Пола келерабе ставити у науљену посуду, прекрити је надевом и посути першуновим листом. Прекрити другом половином келерабе. Умутити јаја, додати мало соли и бибера, павлаку. Тиме прелити келерабу. Пећи око 25 мин. у рерни загрејаној на 200 степени.
Напомена: Ако немате печеног или куваног меса које вам је остало од претходног дана,
можете га заменити млевеним месом.

(за четири особе)
Време припреме: 50 минута
Састојци: 600 гр филета ослића, 800
гр кромпира, 1,5 дл млека, дл маслиновог уља, 4-5 ченова белог лука, пола кашичице рузмарина, кашика исецканог
першуновог листа, со, бибер.

Сладолед са
млеком у праху
(за шест особа)
Састојци: 800 гр воде, 200
гр шлага, 200 гр шећера, 200 гр
млека у праху, 2-3 ванил шећера.
Начин припреме: Шлаг умутити са водом, постепено додавати шећер са ванил шећером.
У добро умућен шлаг додати и
лагано умутити млеко у праху. Масу по жељи поделити на више делова. У сваки део додати
различите додатке, нпр. чоколаду, воће, кекс, орахе... Ставити у фриз да се заледи.

Припрема: Кромпир добро опрати и
скувати са кором. У међувремену ослић
кувати у посољеној води 15 минута на
лаганој ватри. Скуван кромпир ољуштити, исећи на танке колутове. Ослић
ситно исцепкати, додати му исецкан
бели лук, рузмарин, першун, со, бибер.
Лагано измешати. Подмазати посуду за
печење. Ставити ред кромпира, попрскати са мало млека, ред ослића и тако
док се не утроше сви састојци. Завршити кромпиром. Прелити остатком уља.
Пећи око 20 минута на 180 степени.

НЕОБИЧНА УПОТРЕБА ОБИЧНИХ СТВАРИ
УЉЕ ЗА БЕБЕ
Направите сами уље за купање. У 50 мл
уља за бебе додајте неколико капи омиљеног парфема или колоњске воде. Добро
промућкајте и сипајте у воду за купање.
Беби уље можете користити и за чишћење каде или туш-кабине. На суву памучну
тканину нанесите кашичицу уља за бебе и
истрљајте прљавштину и сасушене трагове
сапунице с каде или зидова туш-кабине да
бисте их уклонили. Другом чистом памучном тканином уклоните остатке уља. На
овај начин може се чистити и држач за сапун као и стаклена врата туш-кабине. Исто
тако може се вратити сјај судоперама од
нерђајућег челика и хромираним површинама у кухињи.
Приликом кречења остало вам је фарбе
на рукама и лицу? Уклоните фарбу тако што
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ћете на умрљане делове најпре утрљати
мало уља за бебе, а затим их добро опрати
сапуном и топлом водом.
АСПИРИН
„Оживите” акумулатор аутомобила.
Колико пута вам се догодило да схватите да вам је акумулатор празан а сами сте,
нема ко да вас погура! Ако имате код себе
таблете аспирина, можда ће вам помоћи
ако две таблете убаците у акумулатор. Ацетил-салицилна киселина коју садржи аспирин помешана са сумпорном киселином из
акумулатора требало би да покрене аутомобил. Бар да стигнете до првог аутомеханичара.
Аспирин продужава живот цвећу у вази. У
води измрвити таблету аспирина, продужиће
свежину цвећа. Такође, то се постиже и дода-

вањем кашичице шећера, мало соли, соде бикарбоне, а помаже и бакарни новчић.
АЛУФОЛИЈА
Пецароши, да ли сте знали да кућна алуминијумска фолија може да послужи у недостатку мамаца? Фолију обмотајте око удице,
а на једном делу маказама направите мале
ресе. То ће привући рибу.
Оштрење маказа фолијом. Пресавијте
фолију неколико пута, маказама зарежите
добијени слој бар осам, девет пута. То би
требало да буде довољно да маказе буду
поново оштре.
Чишћење пегле. На пегли је остао жућкасти траг (од штирка, разних средстава).
Врућом пеглом прећи неколико пута преко
алуфолије и биће очишћена.
Припремила: С. Д.
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кулирање

Није лако
бити
позитиван

КАЖЕ МИ МОЈА УНУКА

Свако могуће лето, поред варљивог
времена, још нам додатно упропасте
раскопаним и позатвараним улицама,
мостовима, путевима...

З

наш шта, бакасице, немој да се љутиш, знам и сама да нисам
скоро била, али толико је било врело да сам стварно сваки
минут проводила негде поред воде где се купа, сунча и тако
то. Па добро, знам да сам била на мору, али видиш какво нам је ово
лето, часком постане хладно, октобар усред јула и онда морам да
користим сваки леп тренутак да сам на некој плажи, јер их је сваког
лета све мање и мање. Мислим, оних правих летњих дана кад је најбоље бити уз неку обалу. Ово се све нешто наглавачке поставило
па или изгоримо од врућине на преко 40 степени или се смрзнемо
на 16, и то све у неколико дана.
Да, знам добро шта ћеш да кажеш: ако кукам ја млада, шта ти да
кажеш у твојим годинама. Али, бакасице, па ти нигде не мораш да
идеш, ти лепо слушај савете лекара па ако не мораш немој ни да
мрднеш из куће и дворишта. Ујутру рано мало ту прошетај, види по
башти шта цвећу треба, воде, ово-оно, мало попрскај цревом да се
још мало расхладиш и ето. После лепо спусти ролетне, пусти ТВ па
по твојим серијама: мало шпанске, мало турске, па ред слагалица,
вести, и ето пало вече па опет у двориште. Шта имаш да се, као неке тамо бакасице, и деке богами, гураш по превозу ујутру кад свет
иде на посао, а ти баш мораш по хлеб или код лекара. Хлеб ћемо
ми да ти донесемо и све уз њега што ти треба, а код лекара по лекове иди кад захлади, кад дођу они јесењи дани што сам их малопре
помињала.
Значи, не мораш, бакасице, брате, по тој звезди кад су сви нервозни и цури са њих још и ти да улазиш у превоз а није ти ни нужно.
Па стварно ти кажем. А шта, твоја исписница бакасица из суседне
улице, шта кажеш, нема никог да јој донесе шта јој треба? Па сигурно има неког у комшилуку млађег ко иде у набавке па нека га замоли да и њој донесе кад за себе већ иде. А можеш и ти нама, мени,
мами, тати да кажеш па кад већ теби купујемо да и њој узмемо шта
јој треба кад баш крену оне несносне врућинчине. Како неће никог
да малтретира и да моли? А као никог не смара кад се у највећој
гужви уфура у бас па све гледа ко ће да устане. Као да је било коме
лако у тој покретној рерни на точковима да стоји, седи или шта год
већ, па сад треба и около да разгледа да ли је нека бакасица са пола хлеба баш сад морала да уђе у превоз.
Ма не, немам ја ништа против вас, немој погрешно да ме разумеш, него само кажем да смо и сами себи тешки кад се тако ујутру
или после посла гурамо и висимо у превозу а нема шта да се удахне, и да је стварно немогућа мисија тада водити рачуна да ли има
неког старијег коме треба устати. Стварно, само дишемо на шкрге и чекамо да изађемо напоље. И знаш шта, на какво год сунце и
врућину изађеш из тог буса, чини се бар на две секунде боље него
у оном превозу. Ето то је једина добра страна, ако то уопште тако
може да се гледа, а може што да не, боље тражити и наћи макар шта
позитивно, него само набрајати негативно.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2011.

Једино не знам како да нађем и трунку позитивног у томе што
нам свако могуће лето још плус додатно упропасте раскопаним и
позатвараним улицама, мостовима, путевима... не само по граду,
него и кад се макнеш негде. Ево моји неки другари прошлог викенда решили мало да скокну ван града и полудели, кажу, од заобилажења, затворених путева, чекања на наплатним рампама и тако
редом. Уместо сат или два, путовали по три и више сати. А по овом
граду, то нећу ни да помињем. Свако јутро те дочека нека нова препрека и колончина где је јуче није било. Баш кад помислиш да су
завршили на једном месту (мада никад баш не доврше до краја него опет оставе онако ограђено) они на суседном углу затворе и поново 15 минута убијеш стајанку у колони. Ма свеједно ти је, у бусу, у
колима, чекаш па чекаш. И не вреди ти ни да се тешиш како ће бар
то сада да среде, јер већ смо научили да неће – догодине иста мета
исто одстојање, поново радови, чини ти се исти, видиш лепо да су
на истим местима и све укруг и ником ништа. Као, фол, празан град,
људи на одморима. Ма, који одмори, гужва неопевана на све стране. Како ће тек у септембру да буде, не смем ни да мислим.
Ух, кад већ поменух септембар, морам да јурим док је овако свежије и не могу на плажу да видим шта има на овим снижењима да
се нађе. Како шта ће ми, па рекла сам ти милион пута да се брат мог
друга жени почетком септембра па треба ваљда и неку нову крпицу да набацим. Па наравно да нећу у истом као на прошлој свадби,
биће слично друштво, не могу сваки пут у истом да се појавим. Па
шта ако нисам певачица, имам права да набацим неку нову комбинацију а још плус свуда распродаје, онај сале (па снижење на енглеском) што га највише волимо нацртао се у свим излозима па мора
мало унутра да се завири. Јурим, кис, цмок, свратићу опет, ћаос.
Бака Мара
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погледи
РЕФОРМЕ У ИСТОЧНОЈ ЕВРОПИ

На реду су
Реформу, усвојену под
притиском ММФ-а, опозиција
описује као „пензијски геноцид”

К

ао и свугде другде, ни у Украјини реформа пензијског система није популарна, али је неопходна. Нови закон,
који је у парламенту у Кијеву изгласан рано
ујутру 8. јула, после деветосатне дебате, први пут мења систем наслеђен из времена када је земља била део Совјетског Савеза, али
главни разлог за његово доношење је притисак Међународног монетарног фонда. Светски финансијски полицајац из Вашингтона је
наиме то поставио као услов да земљи добаци нови појас за фискално спасавање.
Нису помогли ни улични протести, а игнорисано је и око хиљаду амандмана опозиције.
У поређењу са реформама које се последњих година, под сличним притисцима, финансијским и демографским, спроводе другде,
украјинска је релативно блага. Главне новине
су да ће жене у пензију одлазити са 60, уместо
са 55 година, и да ће за пуну пензију доприноси морати да се плаћају 10 година дуже него
досад (жене 30 година, а мушкарци 35).
Доба за пензионисање мушкараца већ је
било 60 година и није промењено, али ће
државни чиновници ипак морати да раде
док не напуне 62.
Нова правила ће ступити на снагу од 1.
септембра (закон предвиђа да се у идућих
10 година доба за пензионисање помера за
по шест месеци), пошто их формално овери
председник Виктор Јанукович. Он то може
и да одбије, што би, како се оцењује, подигло његову популарност, али чини се да нема избора. Украјини је неопходно 15 милијарди долара (10,45 милијарди евра) новог
зајма да среди своје државне финансије.
Поврх тога, мораће и да се лати још једне непопуларне мере: да подигне цену гаса
(такође захтев ММФ-а), који увози из Русије а сада грађанству и индустрији продаје
по цени нижој од набавне, што повећава
мањак у државној каси. Једина нада је да
некако приволи свог великог суседа да јој
одобри неки набавни попуст, о чему се већ
дуго разговара, али без договора.
Што се пензионера тиче, украјински проблеми нису оригинални: има их много више
него што нејака економија може да издржи.
Око 20 милиона запослених тамо треба да
издржава 13 милиона пензионера.
Резултат је ситуација коју је опозиција током дебате о реформи назвала „пензијски
геноцид”. Просечна свота на пензијском
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чеку у Украјини је, кад се прерачуна са локалне монете, 100 евра, мада има и високих
пензија, пре свега за бивше државне функционере разних нивоа.
Упркос генерално ниским појединачним
износима, тотални издаци за пензије у Украјини су скоро петина (18 одсто) бруто националног производа, свега што се у земљи
произведе и кроз услуге размени за годину
дана, што је највећи постотак у Европи.
Критичари реформе указују да је подизање старосног лимита за пуну пензију нефер
и нехумано с обзиром на ниски очекивани
животни век Украјинаца (63 године за мушкарце и 74 за жене) и животни стандард
који је међу најнижима у Европи (по статистикама, чак 35 одсто становника је испод
„линије сиромаштва”).
Велики удар на економију земље донела
је светска економска криза 2009, током које
је бруто национални производ смањен чак
за 15 одсто и чије се последице још веома
осећају.

Нови систем ће поставити и границу за
максимални износ пензије (која досад није
постојала) – на 700 евра.
Вођа опозиције Јулија Тимошенко је најавила да ће нови пензијски закон оспорити
пред уставним судом Украјине. Њен главни
аргумент ће бити да је за реформу гласало
само 40 посланика (у парламенту их има
укупно 450). Пребројавање гласова је међутим показало да је „за” била солидна већина
од 240.
Објашњење је колико једноставно, толико и невероватно. Помену тих 40 је користило посланичке картице 200 колега,
што истина није по уставу, али је устаљена
и нашироко прихваћена пракса у Украјини.
Не очекује се, међутим, да ће уставни суд
било шта променити, с обзиром на чврсту контролу коју и над институцијама има
председник Јанукович и на велики притисак који долази од ММФ-а.
М. Бекин
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МОЋ ПОЗИТИВНОГ МИШЉЕЊА

Сваки дан, добар дан
Чак и ако нисмо
рођени оптимисти,
вреди потрудити
се да на живот гледамо
са ведрије стране

Р

етке су, али свако од нас
зна бар по једну, две такве особе. Срећете их насмејане и распричане, ужурбане, стално у послу, заузете, али
увек расположене за дружење
и акцију, а на питање како су,
непогрешиво одговарају „ма,
одлично”.
„Лако је њему/њој”, прво је
што бисте хтели да кажете за неког тако самоуверено огрнутог
плаштом ведрине и истовремено тиме оправдате своју утученост и безвољност, јер „боже, не
знате куд ударате од проблема”.
Али ако сте поштени према себи, сетићете се и признати да и
та особа има болесну мајку код
куће или секирације на радном
месту или сопствене здравствене тегобе или новчане неприлике, шта год, у сваком случају далеко од тога да је лишена брига.
Дакле, лако јој свакако није. Можемо, међутим, рећи и нећемо
погрешити, „благо њој”.
Способност гледања с ведрије стране на оно што нам се дешава, велика је животна привилегија. Био природни дар или
врлина стечена трудом и самодисциплином, такозвани позитивизам свакако представља
карактерну одлику која у знатној мери, наравно повољно, одређује како ћемо живети.
Ово само по себи није новост.
Давнашња народна изрека каже „мисли добро, добро ће ти
и бити”, а савремена наука и
опсежне научне студије само
поткрепљују и оснажују ово веровање, уз аргументована, занимљива тумачења.
Најновија потврда стиже из
Немачке, са универзитета у Хамбургу, где је тим неуролошких
експерата обавио истраживање
чији су резултати почетком јула
објављени у часопису „Биолошка
психијатрија”, а основна порука

могла би да гласи да оптимисти
имају најбоље изгледе, односно
више шанси од осталих, да старост дочекају у доброј кондицији
и очуваног менталног здравља.
Експеримент је обухватио
људе млађе и старије животне
доби, а приказане су им фотографије лица са различито испољеним емоцијама – среће,
туге, страха и неу тралног. У
првом делу испитивања, свако
из групе добио је да разгледа
сваку фотографију, а у другом,
иницијатива је препуштена испитаницима, спонтано је остављено да се види која их слика

активације у директној вези са
менталном и емотивном стабилношћу.
Другим речима, усредсређеност на позитивни аспект
личности, ствари или догађаја
представља снажан подстицај
можданим процесима и самим
тим омогућава очување „менталне будности”, што је од капиталног значаја за здраву и квалитетну старост.
Према речима др Дожона
Кристала, уредника поменутог
часописа, рецепт за успешно
старење не разликује се много
од опште животног правила о

ног здравља, путем подстицања
мождане активности, и на тај
начин остварене контроле емоција. Паралелно са тим, стручњаци подсећају и на важност
тренутка. Не треба гледати сувише далеко у будућност, живите у садашњости, гласи још једна важна препорука. Уствари,
тек са овом напоменом прича о
позитивизму се заокружује, поготово када је реч о старима и
најстаријима.
У позном добу, поглед у будућност, реално, тешко да
може да буде истински оптимистичан на ду же стазе, али

највише привлачи и за то време су им праћени мождани импулси.
Испоставило се да је поглед
старијих учесника најчешће
ишао ка најведријој слици,
срећног лица, док су неуролошки мерни инструменти истовремено показивали појачану
активност ростралног предњег
цингуларног кортекса. Нама лаицима то ништа не говори, али
преведено, у питању је део мозга задужен за контролу емоција, при чему је степен његове

нужној флексибилности и прилагодљивости. Али и реалности.
Разуме се да постоје ситуације у
којима апсолутно нема места за
позитиван приступ и када човек мора реално да прихвати
најболније чињенице. Али чак
и у најгорим околностима, оптимистичној особи ће бодар
дух помоћи да не потоне и да
преброди трауму са што мање
последица.
Истраживање немачких научника потврдило је везу између
добрих мисли и доброг ментал-

живети тако да је сваки дан
добар дан има дубоки смисао
и вредност. И то одиста може
да покуша свако.
Без грандиозних планова који зависе од толико тога, без
размишљања о пропуштеним
приликама у прошлости и без
страхова од неизвесности будућности, осетити спокој и радост живљења, у једном дану
и једном тренутку је можда најмање и највише што можемо да
урадимо за себе.
Д. Драгић
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хроника
ВРЊАЧКА БАЊА: ПРАВО МЕСТО ЗА ИЗУЗЕТАН ПРОВОД

На карневалу 300.000 људи
М

еђународни врњачки карневал, који је
ове године трајао
од 10. до 17. јула, посетило је око 300.000 Врњчана
и њихових гостију. Према
речима Никице Пантовића,
директора Туристичке организације Врњачка Бања,
организатора овог окупљања, овогодишњи карневал
је био прекретница у развоју ове манифестације, чему је допринело и то што је
Врњачка Бања у мају била
домаћин Конвенције карневалских градова Европе.
– Уприличили смо богат и
садржајан целодневни програм, од позоришних представа, маскенбала, акробација, па до изузетно посећених концерата Биљане Крстић, Бојана Маровића, Наташе Беквалац, Гоце Тржан,
група „Кербер”, „Регина”, „Валентино”, „Стари град”, „УСБ
бенда” и многих других. У
оквиру карневала одржан
је и фестивал забавне музике „Бања 2011” на којем је
прву награду освојио Жељко Васић; другопласирани

је био Марко Булат, а треће
место је припало дуетском
пару – Мерими Његомир и
све популарнијем Ивану Чановићу – каже Пантовић.
Централни догађај, наравно, била је велика Међународна карневалска поворка одржана на Променади.
У различитим ритмовима и
необичним костимима смењивале су се карневалске
групе из Србије, Македоније, Словеније, Румуније и
других земаља у окружењу.
Готово сви смештајни капацитети током осам карневалских дана били су заузети, чиме је забележен
рекорд по броју ноћења за
овај период. Општина Врњачка Бања и Туристичка
организација већ планирају следећи карневал, а овај
је већ поставио нове стандарде. Овогодишњи слоган
„Право место за љубав” може бити допуњен слоганом
„Право место за изузетан
провод”, казао је на крају
Никица Пантовић, директор
врњачке Туристичке организације.
Д. Ивановић

НОВА ВАРОШ

Пензионер негује градско зеленило
Бетонске жардињере уз јавно
степениште на тргу између полицијске станице и поште у Но-

вој Вароши готово пуну деценију
су украс центра града захваљујући пожртвовању Садика – Саше
Садик Џановић
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Џановића, монтера „Телекома”
у пензији. У двадесетак метара
дугој жардињери Џановић гаји
цвеће и украсно шибље и тако
сопственим средствима и без
динара накнаде за свој рад оплемењује плато нефункционалног
и највећим делом оронулог и запуштеног јавног простора.
Жардињере у којима су сада
руже и друго декоративно биље
до пре десетак година су подсећале на дивљу депонију и биле
ругло града. Уместо цвећа у њима су „расле” пластичне флаше,
кесе и други секундарни отпад,
а о изгледу и чистоћи жардињера на платоу на који се наслањају две стамбене и управне
зграде више јавних предузећа
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и установа готово да нико није
водио рачуна.
– Годинама сам са прозора
канцеларије гледао у запуштене жардињере и црвенео пред
гостима града због њиховог
изгледа. Када сам увидео да негативни коментари туриста никога од надлежних не дотичу,
засукао сам рукаве, прихватио
се ашова, очистио жардињере
од смећа, иловаче и камена и
уз помоћ предузећа у ком сам
радио довукао родну земљу.
Мада сам првобитно планирао
да ми то буде посао за једну сезону, све се претворило у велику страст којој и данас робујем
– каже Џановић.
Ж. Дулановић

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА СТАРИ ГРАД

У ишчекивању нових чланова
У београдској општини Стари
град живи око 65.000 пензионисаних особа, а 4.000 њих су чланови Удружења пензионера које
постоји још од септембра 1948.
године. Пуне 32 године просторије Удружења није напуштала
Вера Дукић, за коју чланови у
шали кажу да има још три године
до друге пензије и да је ово удружење и опстало захваљујући
њеној посвећености. У окупљану пензионера, бројним активностима, организовању излета,
свесрдно јој је помагала и Милена Николић. Нова председница,
Снежана – Нена Шантић, заједно
са секретаром Удружења, Снежаном Бошковић, одлучна је да
свим старим дешавањима и активностима прикључе и бројна
нова збивања.
– Наше просторије, иако старе, окречене су и уређене. Очекујемо да нам стигну телевизор
и компјутер. Ово што радимо не
бисмо могли без помоћи пријатеља и донатора. У просторијама смо, по веома приступачним
ценама, организовали пружање неких здравствених и правних услуга, а одређеним данима имамо и фризера, педикира,

Снежана Бошковић и Снежана – Нена Шантић

кројачицу. Са појединим фирмама смо већ склопили уговоре
о продаји њихових производа
по врло повољним ценама и куповини на рате. Манастири Раваница, Лешје, Сисојевац, Манасија, тврђава у Бачу, Пожаревац
и Виминацијум, само су нека од
одредишта које смо обишли на
нашим излетима – прича нова
председница.

На сваком излету се организују активности и понесу бројни
утисци.
– Недавно смо посетили Соко-град. Најхрабрији су се попели од манастира посвећеног
Николају Велимировићу до врха Соко-града, до крста који је
висок 13,5 метара и тежак 2,5
тоне. Видели смо регату на Дрини. Чести смо гости сеоских до-

маћинстава – наводи Снежана
Шантић.
О задацима и плановима Снежана Бошковић, секретар Удружења и аутор слика које су тренутно изложене у просторијама
Удружења пензионера Стари
град, каже:
– За сада сам увидела каква
је ситуација и на основу уоченог ћу предложити план, колико је и како све могуће помоћи
нашим члановима, пре свега
када је реч о материјалној помоћи и социјализацији. Намера
нам је да успоставимо сарадњу
не само са Москвом него и са
асоцијацијама пензионера из
других европских земаља, тако
да већ остварујемо контакте са
Немачком и Италијом. Што се
Москве тиче, планирамо да организујемо путовање на којем
ће смештај наших чланова бити
обезбеђен у руским домовима.
Много тога је урађено, а много
је још пред нама, зато и позивам
све пензионере са наше општине да нам се придруже, да дођу
у Цетињску 9, ми смо ту сваког
дана од 9 до 12 часова – наводи
Снежана Бошковић.
Јелена Оцић

У КОСЈЕРИЋУ ТРАДИЦИОНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЧОБАНСКИ ДАНИ”

Чувају народну баштину
Традиционална
етно-туристичка и забавна манифестација под називом „Чобански дани”,
окупила је ове године, од 8. до 10.
јула, велики број посленика сеоског туризма и културне баштине
Србије. У Косјерићу и на висоравни брда Град, у разним програмским садржајима, приредбама
и такмичењима, наступило је на
стотине учесника различитог
узраста који су се представили
публици и учешћем у свечаном
дефилеу. Својим умећем они су
допринели да се сачува историјско и културно наслеђе и духовно богатство нашег народа, као
завет који се генерацијама преноси с колена на колено.
И овога пута покровитељ је
била СО Косјерић.

„Чобански дани”, који имају традицију већ три деценије, отворени су изложбом на-

родних рукотворина „Вредне
руке” у Галерији Народне библиотеке, а затим је приређен
Најлепши чобански пар
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концерт ЈУ групе. За најбољег
певача „у глас” проглашен је
Миљојко Јелић из Штавља, за
најбољи женски дует „певање
извика” Радмила Јанковић и
Радојка Гавриловић, а за најбољи мушки дует „певање извика” Владе Поњавић и Рацо
Пилчевић.
Најлепша чобаница на овогодишњим „Чобанским данима”
била је Јулијана Мијаиловић
из Каленића, код Пожеге, а њене пратиље Милица Ашанин из
Штавља, код Сјенице, и Николина Мрковић из Гацка (Босна
и Херцеговина). Епитет најлепшег чобанског пара припао је
Милоју Богићевићу и Снежани
Петровић из Гостинице.
М. Павловић
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пензионерски кутак
КОСТОЛАЦ

Излет на Златибор
Удружење пензионера општине Костолац приредило је дводневни излет на Златибор за педесетак својих чланова. Пензионери Костолца су обишли Краљеве конаке, Партизанске
воде, познату Чиготу и остале благодети које пружа Златибор,
и уживали у мирису борова и свежег ваздуха.
Следећег дана на програму је био Мећавник – Дрвенград
и лековита „бела вода” на Мокрој гори, а посебно одушевљење Костолчана изазвао је Парк природе и вожња Шарганском
осмицом. У повратку су посетили село Кремна и кућу познатих
пророка Тарабића. У Кремнама су дегустирали „царску виљамовку” код домаћина Љубише Царевића коме су неизмерно
захвални, као и господину Златану Павличу из Ужица.
Љ. В.

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

Посета Мокрој гори
Годишњи програм излета и екскурзија Удружења пензионера
општине Петровац на Млави и ове године се успешно остварује
– недавно се путовало на Мокру гору, посећен је Дрвенград, Мећавник, Спомен дом креманских пророка и Етно село Кремна.
Туристичка вожња возом „Романтика” на Шарганској осмици ниједног учесника није оставила равнодушним. Многе
пензионере ова вожња је вратила у време популарног петровачког „ћире” који је возио од Горњачке клисуре, долином Млаве и равним Стигом до Пожаревца.
Крајем јуна петровачко удружење је организовало једнодневни излет са посетом Крупајском врелу и манастиру Рава-

ница. Путовање је завршено дружењем у спортском центру
„Базени” у Параћину са пензионерима Параћина и још десетак удружења из Србије.
За месна удружења Шетоње, Ћовдин и Бусур организована
је посета Јагодини и разгледање Зоолошког врта, Музеја воштаних фигура, Аквапарка и Ђурђевог брда.
С. Р.
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МУ ЖЉА

Као некад
У Мужљи су се, почетком јула, окупили косци из Баната и
Бачке да би, по двадесет осми пут, у мужљанском риту између Тисе и Бегеја покосили пшеницу на традиционалан начин.
Ова манифестација у житно поље увек врати и старе пољопривредне алатке које су се некад користиле у скидању хлебног
жита са богатих њива.
Међу учесницима био је и Ђерђ Чордаш, пензионер који је
цео радни век провео у зрењанинском „Беку”. Њега су родитељи од малих ногу укључивали у пољопривредне радове па
је сада искусно подучавао како се оштри коса, док је његова
породица поставила богату трпезу на њиви, баш као што се то
за време косидбе некад радило.
Зрењанинско културно-уметничко друштво предводио је
косац Тома Ђурин, Ержебет Кери-Илић је сакупљала покошено
жито, док су Милка Куриџа, Маргита Куцора и Ката Сувачарев
припремале доручак и ручак који су, по обичајима, постављани на њиви.
И. П.

КИКИНДА

Не заборављају
ни заборавне
Кикиндски Геронтолошки центар је први у Србији септембра прошле године отворио и дневни центар за дементне
особе и лица оболела од Алцхајмерове болести. О досадашњим резултатима тог пионирског подухвата било је речи на
недавно одржаној конференцији за новинаре у Кикинди.
– Постоји лакша, средња и тежа деменција и у зависности од
тога спроводи се посебна радна терапија са сваком категоријом. Кроз дружење развијају се радне навике. Социјалне интеграције и друге активности утичу на заустављање неповољног
тока обољења – изнела је постојећа искуства Милена Раданов,
директорка кикиндског Геронтолошког центра, у чијем „Старом дому” је смештен дневни центар за ове болеснике..
Покрајински секретаријат за социјалну политику Владе Војводине уложио је у његово стварање и опремање 1,1 милион
динара а помогла је и локална самоуправа.
Породице ће своје болесне чланове моћи да оставе у будућем такозваном забавишту за старе за време викенда, годишњих одмора и других привремених одсуствовања из домаћинства. Њима ће се придружити и одрасли са посебним
потребама. Такав начин збрињавања најавила је Гордана Булатовић, помоћница председника општине Кикинда задужена за образовање и социјалну заштиту.
С. З.
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БОЉЕВАЦ

Сарадња са Бугарима
Више од 20 година Удружење пензионера и инвалида рада
сарађује са пензионерима Видина и Куле у Бугарској, а са Кулом
има Повељу о посебним пријатељским односима.
Најстарији житељи Бољевца имају разгранате пријатељске везе са сличним организацијама из готово свих балканских земаља. Такве односе имају са Кавадарчанима, Новобечејцима, Пожежанима, Лесковчанима и са свих осам тимочких удружења.
– Сада сам био први пут у Бољевцу, на обележавању Дана пензионерске организације, и одушевљен сам пријемом. И ми смо њима
приредили сличан када су последњи пут посетили Бугарску – каже
Иван Георгије, председник Културног центра из Видина.
Р. М.

АЛЕКСАНДРОВАЦ

Изложба у Жупи
У оквиру Жупског културног лета, недавно је у Александровцу отворена изложба слика Саве Стојкова (87), познатог уметника из Сомбора.
Гвозден Ђолић, директор Музеја винарства и виноградарства у којем је изложба отворена, рекао је да су почаствовани
што се дела једног од стотину најбољих сликара наивне уметности у свету налазе у Александровцу.
Изложбу је отворио Љубиша Ђидић, књижевник и књижевни критичар, из Крушевца.

ШАБАЦ

У аманет младима
У етно-здању „Змај од Ноћаја” у Салашу Ноћајском одржан је
десети Козмодамјански сабор, чији је домаћин већ десети пут
био Светислав Чупић, потомак легендарног Стојана Чупића,
познатијег као Змај од Ноћаја.
У име Министарства за дијаспору сабор је отворио др Предраг Тојић пригодном беседом о значају традиционалних
вредности које смо примили од предака, а треба да их оставимо у аманет младима.
На манифестацији се представила Градска организација инвалида рада изложбом радова насталих у ткачкој радионици„Повесмо”, као и модном ревијом одевних предмета израђених од ручно тканих материјала. Наступила је и група играча која је извела
сплет мачванских игара, представила се новом кореографијом
увежбаном под будним оком кореографа Зорана Бурмазовића.
Представила се и певачка група „Преље” која ради при геронтолошком клубу у Шапцу, црквени хор „Свети Сава” и мушка певачка група „Лоле”.
У ревијалном делу видели смо и модну колекцију креаторке
Марије Иванковић Јуришић.
Д. М.

ДОЉЕВАЦ

Помоћ оболелима
Дванаест геронтодомаћица пружаће наредна четири месеца
помоћ старима без породичног старања у општини Дољевац.
Ово је предвиђено пројектом „Лакше до заједничког старења”,
који финансира Министарство рада и социјалне политике, а реализује га дољевачки Центар за социјални рад.
Пројектом је обухваћено 60 породица подељених у две групе
којима ће геронтодомаћице једном недељно пружати помоћ у
кућним пословима, набавци лекова, хране и слично.
Породице су изабране после претходног обиласка и анкетирања, у које је било укључено 90 домаћинстава.
С. Н

Отварању изложбе присуствовали су и љубитељи ликовне
уметности из Крушевца и Трстеника, а у пригодном драмском
и музичком програму учествовали су Стефан Карајовац, Катарина Милосављевић, Лидија Лазић и Вуле Радмановац.
Након отварања изложбе посетиоци су позвани на дегустацију
вина, а песници су вече обогатили казивањем стихова.
Д. Р.
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писма

Угостио земљаке пензионере из Дебрца

ПИШИТЕ НАМ
Драги читаоци,
Ово је простор намењен
Вашим писмима. Пишите нам
шта Вам се у нашем и Вашем
листу допада, а шта би могло
да буде боље, шта бисте волели да прочитате или да саопштите другим читаоцима.
Адреса је Булевар уметности
10, 11070 Београд, или
електронском поштом, на
glasosiguranika@pio.rs

Док их памћење буде служило, пензионери Дебрца неће заборавити вишечасовну бесплатну вожњу Савом и Дунавом, коју им је приредио њихов
земљак, млади капетан и власник једног од два туристичка брода Александар Јовановић (34), рођен
у Дебрцу. И не само то. Јовановић је све учинио да
домаћински дочека, угости и испрати најдраже госте, међу којима је био и његов деда Стојадин.
Пребогата трпеза подсећала је на шведски
сто, па су сви присутни просто били збуњени
чиме пре да се послуже. Одушевљење је било
нескривено, испричала нам је Љиљана Петровић, а њено мишљење деле и остали Дебрчани.
Након богатог менија и прелепе вожње обишли
су и Титов гроб, посетили оближњи музеј, а затим се препуни снажних утисака вратили кући.
Посебно је од среће сијао деда Стојадин Јовановић, који је више од 35 година радио у тада
чувеном Багерско-бродарском предузећу, где је
и унук Александар провео 12 година.

Стојадин је узбуђено причао да је и сам пријатно изненађен потезом унука Аце, који је и том
приликом испољио све одлике правог српског
домаћина и осветлао образ породице Јовановић, уз обећање деди да ће бити још бесплатних
вожњи, ића и пића. Дебрчани су му неизмерно
захвални на овако лепом гесту.
З. Ђурић,
Дебрц

Некад и сад

Радничка зарада у 1936. години
Закон о осигурању радника одмерава приносе и потпоре на
основу стварне редовне зараде осигураника у готовом новцу
и у нарави; зарада у нарави рачуна се према таблици новчаног еквивалента, зарада кућне послуге, послуге у гостионама
и још неких врста радника категорисана је унапред према месту и врсти службовања. Радници се разврставају на основу
стварне зараде у 12 надничних разреда; најнижа зарада сваког
разреда важи као обезбеђена зарада; највиша осигурана зарада одређена је у закону са двоструком просечном обезбеђеном
зарадом те се може наредбом мењати; она износи данас 48
динара дневно или 24 француских франака. У 1936. просечна
обезбеђена надница мушких радника нешто је већа: 23,35 динара или 11,70 француских франака, женских радница за 1/5
мања:17,22 динара или 8,60 француских франака. Просечна обезбеђена надница пре велике привредне кризе била је знатно већа, те
је септембра 1929. достизала максимум од 26,95 динара или 12,10 тадањих француских франака.
(Осигурање радника у Краљевини Југославији, 1937, Загреб)

Тринаеста плата
Према подацима сајта istrazivanjeplata.com, тек сваки десети запослени је на крају 2010. године примио и тринаесту плату. Они који су
концем претходне године обрадовани бонус зарадом раде претежно
у приватним страним предузећима, те је готово једна четвртина њих
примила и тринаесту плату. Затим следе приватна домаћа предузећа,
односно јавна и локална управа, док се запосленима у задругама уопште не исплаћује тринаеста плата. Анализе овог портала за истраживање примања показале су, када је реч о позицијама, да је од укупног
броја запослених на месту техничара телекомуникација чак 39 одсто
њих примило тринаесту плату, а иза њих су финансијски контролори,
инжењери телекомуникација, ИТ консултанти. Интересантно је и да су
у 2010. години приде зараду имали и учитељи. Када је реч о другој врсти бонуса, као што су додатни дани годишњег одмора, они се највише добијају у јавним и локалним самоуправама, где је скоро 14 одсто
запослених у прилици да их користи, док они који раде у приватним
домаћим предузећима готово уопште немају ту могућност.
Ј. О.
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У пензију пре времена

?

Милорад Пантић, Нови Београд: Имам 57 година и ускоро ћу навршити 38 година непрекидног пензијског стажа.
Желео бих да поднесем захтев за пензију сразмерно радном стажу који сам до сада остварио, а то значи 95% од пуне
пензије коју бих имао за 40 година пензијског стажа, тј. да ми
се донесе решење о пензији умањено за пет одсто за две године колико ми недостаје до пуног стажа од 40 година.
Одговор: Уз све дужно поштовање и уважавање Вашег
дугогодишњег рада, обавештавамо Вас да у Закону о ПИО не
постоји институт признавања
права на пензију сразмерно
годинама живота и годинама
стажа осигурања. То значи да
би било неопходно да дорадите свој радни век до 40 година

стажа осигурања, па тек после
тога да поднесете захтев за
остваривање права на старосну пензију. Друга опција је да
сачекате потребне године живота, тј. 65 година живота па
тек тада остварите своје право, што је много неповољније
за Вас јер имате тек 57 година
старости.

И бенефицирани стаж

?

Добривоје Н., Београд: У јуну ове године напунио сам 40
година радног стажа и имам 61 годину живота. Увидом у
М-4 обрасце пронашао сам и М-8 обрасце из којих се види
да сам имао стаж осигурања са увећаним трајањем око три године који је уредно плаћен, а за који ја нисам ни знао. Молим
да ми одговорите да ли ће се у основ за пензију рачунати само
40 година стажа осигурања или ће се узети у обзир и стаж са
увећаним трајањем, с обзиром на то да је и он плаћен. Да ли
треба нешто да предузмем?
Одговор: Пошто намеравате
да остварите старосну пензију по основу стажа осигурања
који сте остварили, а не и по
годинама живота, тј. немате 65
година живота, најважније је да
је за цео Ваш радни век уплаћен
допринос за пензијско и инвалидско осигурање. То што сте
накнадно установили да имате
и бенефицирани радни стаж,
вероватно је да сте у периоду
за који је унет М-8 о бенефицираном радном стажу радили
послове за које је накнадно записником утврђено да се ради
о послу на коме се стаж рачу-

на са увећаним трајањем, па је
предузеће у коме сте радили за
Вас као и за остале раднике који
су радили те послове, платило
доприносе и за стаж са увећаним трајањем. Од персоналне
службе тог предузећа треба да
прибавите и уверење о стажу са
увећаним трајањем за тај период. Уколико су ове три године
бенефицираног стажа остварене од 1. 1. 1973. до 31. 12. 1996.
године, за који прописи нису
тражили одређено трајање стажа са увећаним трајањем, у укупан стаж ће Вам се признати и
бенефицирани стаж.

Право на старосну пензију

?

Јелица Алексић, Земун: Последњих неколико година, пошто сам остала без посла, сама уплаћујем доприносе за
ПИО и 2012. године ћу имати 25 година стажа осигурања.
Рођена сам 1. 2. 1956. године. Да ли могу да остварим право на
старосну пензију?
Одговор: Ви ћете 2012. године
навршити 56 година живота, а ако
наставите са уплатом доприноса
имаћете и 25 година стажа осигурања. Према Закону о ПИО, потребно Вам је 60 година живота
и минимум 15 година стажа осигурања за остваривање права на
старосну пензију. То практично
значи да Ви можете, а не морате
да наставите уплату доприноса,

јер стажа осигурања имате и сада
довољно за остваривање права,
али у старосну пензију не можете
да идете пре него што навршите
60 година живота, а то је тек 2016.
године. Све ово, наравно, под
претпоставком да се у међувремену не промене законски услови
и не подигне старосна граница за
жене осигуранике при остваривању права на старосну пензију.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2011.

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС
ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА
Весна Вићентијевић
Републички фонд за пензијско
и инвалидско осигурање

Привремено решење

?

Слободан М., Београд: Решењем Фонда ПИО од јуна 2010.
године добио сам привремено решење о инвалидској пензији до комплетирања података о зарадама за 1975, 198992 (стаж остварен на КиМ) и за 2009. и део 2010. године (стаж
остварен у Београду у јавном предузећу које је уредно уплатило доприносе за 2009. и део 2010. и о томе доставило податке
Фонду ПИО). Пошто је неизвесно када ће се комплетирати подаци о зарадама за стаж остварен на КиМ, да ли могу и којим
поднеском да затражим од Фонда ПИО да ми се обрачунају
подаци о примањима за 2009. и део 2010. године и ревидира
износ пензије за припадајући део?
Одговор: Слободно поднесите писани захтев да Вам се у
основ за пензију урачунају зара-

де за 2009. и 2010. годину. Решење ће и даље бити привремено,
али са комплетнијим подацима.

Нема права на породичну пензију

?

А. Никодијевић, Бор: Удовица сам од 1997. године. У јулу
ове године напунила сам 52 године живота. У тренутку
смрти супруга имала сам 38 година, а дете је тада имало
19 година и користило је породичну пензију до своје 22. године, тј. до 2000. године. Ја сам тренутно незапослена. Интересује ме када ћу остварити право на самостално коришћење
породичне пензије. Мој захтев за породичну пензију који сам
поднела 2007. године је одбијен.
Одговор: Ви, нажалост, никада нећете остварити право на
породичну пензију, јер ни у моменту смрти супруга, а ни у моменту престанка права на породичну пензију Вашег детета,
нисте имали потребне године
живота за остваривање тог права. Право на породичну пензију
се увек остварује према пропису који важи у моменту подношења захтева за породичну

пензију. Под претпоставком
да ове, 2011. године поднесете
захтев, донело би се негативно
решење са образложењем да у
моменту смрти супруга, као ни
у моменту престанка права на
породичну пензију детета, нисте имали 45 година живота. Без
обзира на то што сада имате 52
године, Закон Вам не омогућава
признавање права на породичну пензију.

Помоћ београдским пензионерима

?

Душан Стојановић, Власотинце: Инвалид сам I категорије
са пензијом од 11.250 динара. Уз то примам и новчану накнаду за туђу негу и помоћ 12.800 динара. Да ли сам имао
право на додатну помоћ у 2009. и 2010. години која је исплаћена пензионерима са пензијом нижом од 16.000 динара?
Одговор: Накнада за негу и
помоћ другог лица не улази у
цензус по питању права на исплату помоћи коју град Београд
исплаћује својим пензионерима. Ви нисте примили ову помоћ

зато што сте становник Власотинца, а не Београда. Ово је иначе давање које није регулисано
Законом о ПИО, већ Одлуком
града Београда, а односи се на
пензионере у главном граду.
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СКАНДИНАВКА
АУТОР:
ЈОВИЧИЋ

СВЕШТЕНИЦИ

ДЛАКЕ ИЗНАД
ОЧИЈУ

БРИТАНСКИ
АСТРОНОМ,
ЏОРЏ БАДЕЛ

ЈЕЗЕРО У
ЕТИОПИЈИ

ИЗОЛОВАЊЕ

СУСРЕТЉИВА
ОСОБА

СКИДАЧ ЛАКА
С НОКТИЈУ

ПОЕЗИЈА

Драгош Јовановић

МОДЕЛ,
ФОРМУЛАР

НОВИ
ЧЛАНОВИ

ПРИБОР
ЗА РАД
ОРАХОВО
ДРВО

ОВДАШЊИ
(СКР.)

ТЕЛЕФОН.
ПОЗИВ
НЕМАН,
АЖДАЈА

ФЕРЕЏА,
КОПРЕНА

Молим за реч

МАКЕДОНСКИ
ПИСАЦ, КОСТА

ОЗНАКА
ИТАЛИЈЕ

Сви причају само о новцу па се тако створио домаћи џеп сет.

НЕСИТ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГРАЂЕВИН.
ПОСЛОВОЂА
НАШ
НАУЧНИК

ГРАД У ГРЧКОЈ

Србија је лидер у региону. Народ се већ помирио
са судбином.

СИМБОЛ
КАЛИЈУМА
ГУРАТИ
ОДОЗДО

НЕМАР

Ако се докаже да и на другим планетама има услова
за живот, може се очекивати нови одлив мозгова из Србије.

ВУЛКАН НА
ФИЛИПИНИМА

ИЛОВАЧА

Једног дана сви ћемо живети као у статистици.

КУМИРИ
ОРЕГОН (СКР.)
ВРСТА ЈУЖНОГ
ВОЋА

Новински наслов гласи: 300.000 ради, милиони једу. Било би још горе кад би милиони радили а јело
свега 300.000.

МЕСТО
У МАКЕДОНИЈИ

ОДАПИЊАТИ
ОРОЗ ПУШКЕ

Не знам зашто пензионери толико воле да играју шах
кад су већ одавно матирани.

МАТЕРИЈА ИЗ
ОЧИЈЕ ВУНЕ

Песма „Радо Србин иде у војнике” све је популарнија откако је укинуто служење војног рока.

ПИСАЦ АНАЛА

МАСТИЛО (ЕНГ.)
ОЗНАКА
ЗА ТОНУ

ОТИСАК
СТОПАЛА

МЕСТО У
ДАЛМАЦИЈИ

ГЛАСНИК
НА КОЊУ

Операција није хитна. Сачекаћемо да скупите 3.000
евра.
Дејан Патаковић

ЦИЈУК,
ЦИЛИК
КЊИГЕ
МОЈСИЈА

ЕСТОНАЦ
(КРАЋЕ)

ДЕО
ФУДБАЛСКОГ
ГОЛА
СИМБОЛ
АРГОНА
ИНИЦИЈАЛИ
ПУШКИНА

ЛУТРИЈА,
ТОМБОЛА

СПРАВА,
УРЕЂАЈ (МН.)

АРАБЉАНИН

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: бисквит, исправа, стеарин, квака, остан,
статист, арка, пр, тал, бич, кн, кара, аеролит, умети, бодар, окарина, Каранац,
стицати, еа, ид, р, трико, прелаз, Пасјача
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Дејан Патаковић

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

Да ли сте знали ...
… да су тек пре неколико недеља
Малтежани коначно добили дозволу да се разводе, и то након што се
53 одсто грађана на референдуму
изјаснило за ову могућност? Малта је до сада била једина
европска земља у којој развод није био могућ, а ако не рачунамо Ватикан, Филипини су једина земља на свету која паровима не даје законску могућност да се разведу.
… да преварена супруга у Хонг Конгу има право да убије
неверног мужа, али то сме да учини једино голим рукама? С
друге стране, жену с којом ју је супруг преварио сме да убије
на било који начин.
... да су чудни и застарели, а понекад и крајње бизарни закони и даље на снази у многим земљама? Након низа непри-

(Х)уморне мисли
о раду и одмору
Прерано се секирате ако немате пара за годишњи одмор. Тек
смо ушли у друго полугодиште!
Сви наши људи су вредни. И радохоличари и алкохоличари изгарају на свом послу.
Код нас је одмор свакоме обезбеђен. Неко се одмара што нема посла, неко читајући новине на послу, неко гледајући како
други раде. А они који би радили да имају шта, добиће принудни
одмор.
Ко воли да ради, ради од јутра до сутра, а ко не воли, ништа не ради ни кад ради.
Чему одмор?! Трећина наших грађана чека посао, трећина нема посла ни на послу, а трећина је на принудном одмору.
Нашим радницима је тешко угодити! Они који раде желе
одмор, а они који су на принудном одмору желе да раде.

јатности које су британски туристи доживљавали на одмору
у иностранству, туристичка агенција „Саншајн” издала је приручник са бројним таквим законима.
… да бизарни закони постоје и
у Енглеској – таксистима је забрањено да возе мртве људе, а нећете се добро провести ни ако сте
залепили поштанску марку наопако, а на њој се налази слика
члана краљевске породице?
… да је, такође у Лондону, забрањено умрети у згради Пар-

… да становници Каприја врло цене свој мир и тишину? Недавно је
ухапшена група туриста јер су носили „изузетно бучне” јапанке а на овом
острву постоји забрана ношења бучне обуће.
… да су власти Сингапура, у жељи да им улице буду савршено чисте, 1992. године забраниле употребу жвакаћих гума?
… да је у градићу Ераклеи, близу Венеције, забрањено градити дворце од песка на плажи?
… да је у главном граду Француске и даље
на снази стари закон из 1880. године који женама забрањује ношење панталона? Током 19.
и 20. века закон је ублажаван амандманима
али никада није укинут, а данас га крше и све полицајке у Паризу јер су панталоне саставни део униформе.

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јул 2011.

Брана Николић

ламента?

Ако је за одмор најважнија промена, лако ћемо. Пола народа живи на селу, пола у граду – нека на две-три недеље замене
адресе.
Свако може да изабере начин одмора. Ко воли сунчање,
на располагању му је јужна страна, а ко воли хладовину, нека се окрене ка северу.
Имамо сто река, хиљаду потока, милион дрвета... Само нескромнима је то мало за уживање.
Неки неће на одмор само зато што немају пара. Као да у
шетњу не могу пешке већ возом или авионом!
Бити млад као роса и стар као време – ето колико мало је довољно да човек лепо заокружи свој животни век.
Витомир Теофиловић
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