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ожић се празнује као успомена на дан рођења Христовог, а чињеница да је то празник рађања новог живота, празник деце и
детињства, очинства и материнства, украсила је
код Срба овај дан многобројним верским обичајима и обредима који време од неколико недеља
око Божића чине најлепшим и најсвечанијим периодом у целој години.
На Бадњи дан, рано изју тра, домаћин куће
одлази по бадњак (храстић) који до ноћи стоји
пред кућом у дворишту, а у становима и зградама у предсобљу. Са заласком сунца, на Бадње
вече, бадњак се уноси у кућу, а по поду посипа слама, док се у становима завежљај са бадњаком и сламом ставља испод стола на коме је
припремљена вечера. На Бадњи дан посте сви
укућани, а трпеза би тога дана требала да буде
обилна и свечана.
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Бадњачка вечера је строго посна. Бадњачки
колач не сече се ножем него се ломи руком. Не
сме се појести све јело и пиће, него се понешто
оставља преко ноћи, на оном месту на коме се
вечерало. О Бадњој вечери, као и првог и другог
дана Божића, трпеза се не диже нити се износи
смеће. На Бадње вече, осим погаче умешене без
квасца, једе се риба пржена на уљу, мед, вино и
пасуљ (обично пребранац), а ту су и ораси, јабуке, крушке, суве шљиве, урме, суво воће, бадеми
и лешници.
Пост се завршава на Божић. Код нас се Божић
слави 25. децембра по грегоријанском и 7. јануара по јулијанском календару. Поред Срба, старог,
јулијанског календара придржавају се још Руси и

поједине мање православне црквене заједнице
и неки манастири на Светој гори, док је већина
западних хришћанских цркава одавно прешла на
нови, грегоријански календар.
Божићња трпеза увек је свечана, и поред многобројних јела, за које је заслужна машта домаћице и финансијске могућности домаћина, мора
имати и обавезна обредна јела која се само овог
дана припремају. То су божићна печеница и чесница. Печеница је цело младо прасе и то је једна
врста жртве која се приноси Богу и вуче корене
из претхришћанског времена, а помиње се и у
старозаветним књигама. Чесница је обична бела
погача умешена од пшеничног брашна. У чесницу
се ставља новчић и за ручком се искључиво ломи
рукама. Онај ко у свом парчету пронађе новчић
имаће среће у току наредне године. Чесница спада у хлебне или бескрвне жртве и њене корене
треба тражити у старозаветним причама о приношењу жртве Богу.
У православном свету обичаји се разликују од
земље до земље, а сваки народ је унео сопствену традицију у прослављање празника. Тако је у
Русији обичај да се породице окупљају за столом
на Бадње вече а затим следи специјална вечера
без меса. Занимљиво је да православци у Сирији
и Египту Божић прослављају слично као и Руси,
јер су управо руски свештеници донели православље на Блиски исток и у Африку.
У Грчкој, која је прешла на нови календар, деца
на Бадње вече иду од куће до куће и певају божићне песме, а заузврат их домаћини чашћавају
слаткишима или новцем.
У Бугарској се за Бадње вече припрема посебна вечера од 12 јела без меса која симболишу 12
месеци у години. Након вечере сви чланови породице од стола устају у исто време.
У Украјини је најважнији део прославе вечера
на Бадње вече коју зову Света вечера. У кућу се
уноси сноп пшенице, слично нашем обичају уношења сламе. Овај обичај се у Украјини назива дидух (дедин дух) и симболизује претке и жељу да
година добро роди.
Божићни обичаји у Румунији почињу 20. децембра, на дан светог Игњатија (Румуни су прешли
на нови календар), када се жртвује прасе које ће
бити припремљено за вечеру на Бадње вече. Посебност румунске божићне трпезе чине козонаћи
– колачи са сувим грожђем и лешницима. Такође
је присутан обичај да деца за Бадње вече иду од
куће до куће и певају божићне песме.
У Македонији су обичаји слични нашим, а дечије певање божићних песама од врата до врата, које називају коледе, пада 5. јануара, на Туциндан.
Дан касније, на Бадње вече, следи уношење на
кућно огњиште божићног дрвета – бадника. Дрво се пре тога исече на три дела (што представља
Свето тројство), а сва три дела у кућу уноси отац.
У Грузији се на Бадње вече чека да сат откуца
12 пута, а затим почиње вечера уз традиционално грузијско вино.
В. Анастасијевић
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ДР ЈОВАН КРКОБАБИЋ, ПОТПРЕДСЕДНИК ВЛА ДЕ СРБИЈЕ

Пензије ће расти
како је планирано
У разговору за
„Глас осигураника”
потпредседник Владе Србије,
др Јован Кркобабић,
између осталог рекао
да су пензионери
показали висок степен
стрпљења и солидарности, али
и поверења да ће оно што је
обећано бити и урађено
На крају смо 2011. године и сумирања
резултата. По чему ћете је Ви памтити?
Пре него што одговорим на Ваша питања
дозволите ми да свим грађанима Србије, а
посебно пензионерима и другим социјално угроженим категоријама грађана честитам новогодишње и божићне празнике са
искреном жељом да им наредне године буду лепше и срећније од ових које смо оставили иза нас.
А 2011. годину ћу памтити по нечему што
је многима промакло, а то је да смо први пут у пензијском систему Србије у овој
години имали три повећања пензија: прво јануарско, ванредно, затим су увећане
најниже пензије, као и значајно повећање
пољопривредних пензија. Ову годину завршили смо с исплатом последње рате дуга
земљорадницима. Њих готово 200.000 добило је у просеку око 30.000 динара. И још
са два редовна усклађивања која су уследила у априлу и октобру, 2011. завршавамо са
увећаним пензијама за више од 10 одсто.
Како објашњавате да међу онима који су на улицама протестовали није било
пензионера?
Данас се доста тешко живи у Србији, и то
се нарочито односи на пензионере. Међутим, пензионери су и овога пута пре других
схватили сву дубину економске кризе показујући висок степен стрпљења и солидарности, али истовремено и поверења за оно што
смо обећали и урадили. Пензије су данас редовне, стабилне и, што је најважније, пензије
се повећавају – усклађују у истом проценту
са растом зарада у државном сектору, што
ову бројну категорију чини равноправном са
запосленима у јавном сектору јер деле исту
судбину. Истовремено, у неким земљама ЕУ
пензије су и умањиване. Просечна пензија у
Србији данас је, рецимо, већа за 90 евра него у Бугарској, земљи чланици ЕУ.

Са каквим се све проблемима суочавате у настојању да заштитите не само пензионере, већ све социјално угрожене, јер
многи управо у тој категорији становништва виде простор за уштеде у буџету?
ПУПС је успео да овој готово двомилионској популацији врати достојанство у
друштву. До 2008. године пензионере нико
није ништа питао и то се сматрало нормалним. Одлучивало се у њихово име и против
њихових интереса. Остајале су им само мрвице на столу. Да је тај начин размишљања
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и рада био доминантан, говоре реакције на
захтев ПУПС-а да се пензије ванредно повећају за 10 одсто у 2008. години. Наш захтев
су лидери неких парламентарних странака
и тзв. експерти дочекали „на нож” тврдећи
да ће држава да банкротира ако се повећање изврши. Они су истовремено сматрали
да су пензионери дужни да се жртвују зарад тзв. међугенерацијске солидарности.
Да смо овај захтев неких политичара и
„експерата” прихватили, можете замислити
какве би биле последице. Од њих су ту жр3

тву тражили и они који су прве дане
радног стажа уписали у политици
или посланичким клупама. Сигуран
сам да пензије у ове три године не
би биле повећане за 24 процента да
ПУПС није био у власти. Управо тиме
је обезбеђен мир и социјална стабилност земље у читавом периоду
дубоке економске кризе. Ми као државотворна и социјално одговорна
партија, којој је то у основи програма, нисмо смели да дозволимо да се
оствари та зла намера и зато ћемо
увек штитити све оне који управо од
тих издвајања живе а неки и преживљавају.
Упркос притисцима, одбили сте
да се пооштре услови за редовно
пензионисање, подигне старосна
граница за одлазак у пензију. О
каквим је притисцима реч и како
их објашњавате?
Либерални капитализам се не задовољава само остваривањем профита. Његов основни циљ је екстрапрофит, па макар и по цену коју
треба да плате сви, а нарочито социјално угрожене категорије грађана.
То слепило је довело до финансијског краха који сада цела планета
тешко подноси. Ако бих био ироничан, рекао бих да би носиоци те идеје о остваривању екстрапрофита по
сваку цену били спремни да се старосна граница за одлазак у пензију
утврди тек пошто осигураник умре.
У преговорима с представницима
Светске банке и ММФ-а заједнички
смо закључили да подизање старосне границе изнад 65 године сада
није реално.
Чини се да су при самом крају
разговора с Вама и сами представници ММФ-а – за разлику од неких наших
парламентарних странака – схватили да
пензије више не могу да се смањују?
Свакој производњи основни циљ је потрошња, јер без тога производња не би
имала никакав смисао. Ако платежно способну тражњу спустите до апсурда, онда
сте угрозили не само актере потрошње него и основу производње. Управо је то прави
разлог прихватања мог захтева од међународних представника јер су схватили да се
тиме угрожавају саме основе система.
Србија ће наредне године добити између 35.000 и 40.000 нових пензионера
за које ће бити потребно обезбедити додатна средства у буџету.
То није ништа ново. То је редовна појава
сваке године. При планирању потребних
средстава за исплату пензија то се редовно
планира и тако ће бити и следеће године.
Шта би, по Вашем мишљењу, на дужи
рок могло да поправи финансијски и институционални положај Фонда ПИО?
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Прво је стварање услова за убрзано запошљавање нове радне снаге што би променило однос броја запослених и пензионера. Друго: законом уређен фискални
систем, обавезна и приоритетна наплата
доприноса од свих корисника – од најситнијег занатлије до великих система. Треће:
свођење сиве економије на најмању могућу меру и њено увођење у легалне токове,
како оне која се дешава на улици, тако и
оне која се одвија у предузећима. Неопходно је такође укидање вансистемских привилегија, као што су специјалне, изузетне
пензије на терет система ПИО, које нису
покривене доприносима. Пензијски систем
као превасходно економску категорију треба ослободити разних социјалних давања и
пребацити их у систем социјалне заштите и
социјалне помоћи.
У вашој надлежности је дуго нерешено избегличко питање?
Неподељено је мишљење да је Србија у
протекле три године учинила велики напредак у помоћи и решавању драматично тешке

ситуације избегличке популације.
Пробудили смо интересовање међународне заједнице, али и држава
региона, да се заједнички ангажујемо око решавања овог проблема. На
првој Међународној конференцији у
Женеви, 2008. године, успео сам личним ангажовањем да проблем који
постоји дуги низ година према тој рањивој популацији покренем с мртве
тачке. То је имало за резултат одржавање Министарске конференције
на регионалном нивоу, као и нове
Међународне конференције у Женеви, која је претходила Министарској
конференцији недавно одржаној у
Београду, с циљем да се припреми
Донаторска конференција која ће
бити одржана следећег пролећа. У
оквиру тог пројекта предвиђено је да
Србија добије донације у износу од
335 милиона евра. Наравно, ми ћемо
и поред тога наставити с борбом да
се остваре и остала права избеглица која нису обухваћена средствима
овог пројекта. Мислим да то ипак није мали корак!
Недавно је представљен Нацрт
Закона о социјалном предузетништву, који је донет у координацији са Вашим кабинетом. Социјално предузетништво је један од
најхуманијих и најјевтинијих начина да се што већем броју људи
обезбеди посао. Да ли и код нас?
Социјално предузетништво је облик социјалног запошљавања који
је дубоко укорењен у пракси више
земаља Европе и има изузетно добре резултате. Велики број социјално угрожених људи се на тај начин запошљава и себи обезбеђује
егзистенцију. Треба, међутим, напоменути
да то није само хуманитарни приступ, већ
има шири друштвени интерес чиме се људи укључују у одређене друштвене токове,
али и економске, јер учествују у производњи одређених добара и вршењу услуга. Тај
систем је у нашој земљи некада успешно
функционисао а данас неке економски најнапредније земље кроз социјално предузетништво остварују и до 10 процената
бруто домаћег производа, што значи да
овај предлог и наша иницијатива има дубоку економску оправданост. То је нешто на
чему ћемо инсистирати и од чега нећемо
одустати јер овде није реч о политичком и
партијском питању, већ пре свега о судбини стотине хиљада људи којима је приватизација наменила исто оно што и пензионерима пре 2008. Наравно, цео пројекат
о социјалном предузетништву дали смо на
јавну расправу да би се добило мишљење и
подршка најшире јавности, а тиме и омогућила најбоља решења.
Редакција „Гласа осигураника”
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РУКОВОДСТВО ФОНДА ПИО О РЕЗУЛТАТИМА РАДА
У ПРОТЕКЛОЈ И ПЛАНОВИМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
ДРАГОСЛАВ ЂУКАНОВИЋ

Све одлуке УО донете једногласно

П

о речима Драгослава Ђукановића,
председника УО РФ ПИО, Управни одбор Фонда у 2011. години радио је све
послове из своје надлежности утврђене Законом о пензијском и инвалидском осигурању и
Статутом Фонда:
– Као председник Управног одбора Фонда
могу са задовољством да констатујем да су
све одлуке о питањима, без обзира о којима
је реч, а спадају у надлежност Управног одбора, доношене једногласно. Кроз Управни
одбор Фонда остварена је пуна сарадња са
свим структурама које партиципирају у УО
Фонда. Истовремено, остварена је и врло добра сарадња са пословодством Фонда на чију стручност и оперативност смо могли увек
да се ослонимо. Моја улога као председника
Управног одбора Фонда је, поред осталог, и
да иницирам и подржим све активности које воде ка повећаној ажурности и ефикасности рада ове институције и могу да кажем да
смо сви заједно у томе успели, јер је ажурност
знатно увећана у односу на ранији период. О
свему овоме ће бити детаљније у Извештају о
раду за 2011. годину, као и у Извештају о раду
Управног одбора Фонда.
У овој години истичем два крупна питања
којима је УО Фонда посветио велику пажњу.
Прво и најважније је формирање Радне групе
за преиспитивање и анализирање стратешког

Драгослав
Ђукановић

реструктурисања Фонда. У Радну групу именовани су представници свих структура који
партиципирају у Управном одбору (осигураници, послодавци и корисници права), као
и представници стручне службе Фонда. Као
резултат ангажовања Радне групе утврђен је
текст Писма о намерама, са материјалом који
је Управни одбор упутио председнику Владе,
потпредседнику Владе, Министарству финан-

сија и Министарству рада и социјалне политике. Писмо о намерама са материјалом достављено је и Унији послодаваца Србије, синдикатима, као и удружењу пензионера. Писмо је
добило пуну подршку свих наведених структура које учествују у раду Управног одбора, са
усвојеним закључком да Радна група настави
да ради и даље по свим питањима.
Друго питање се односи на активности које је Управни одбор Фонда предузео како би
из Предлога Закона о јавној својини издвојио
имовину Фонда из режима државне својине.
У овом случају Управни одбор Фонда је био
потпуно једногласан и уз подршку Посланичке групе ПУПС, као и изузетно залагање потпредседника Владе, др Јована Кркобабића,
имовина Фонда је изузета из Закона и она и
даље чини имовину Фонда, коју су створили
осигураници деценијским улагањем.
На крају, УО Фонда је усвојио и Финансијски
план Фонда за 2012. годину, у коме су планирана средства за ту годину. У Финансијском плану садржана су средства за исплату 1.700.000
пензионера свих категорија (укључујући и
војне пензионере), са повећањима у априлу и
октобру 2012. године, односно са усклађивањем зарада у јавном сектору. Свим читаоцима
„Гласа осигураника”, као и грађанима Србије,
посебно пензионерима, честитам новогодишње и божићне празнике.
В. А.

ДРАГАНА КАЛИНОВИЋ

Поправљен квалитет услуга
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рагана Калиновић,
директор РФ ПИО, о
резултатима у 2011.
и плановима за наредну годину:
– Имали смо значајне пословне активности, од којих
су поједини потези већ дали
резултате. Радили смо много, уз невероватну посвећеност послу већине запослених. Највише је урађено у
основној делатности Фонда,
у решавању о правима из
пензијског и инвалидског
осигурања, што је осигураницима и корисницима и
најважније. Од готово пола
милиона захтева, колико је
примљено у целом Фонду
током 2011, решено је 85
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одсто, од чега 75 одсто у законском року до два месеца. Ови проценти су много
бољи од претходних година, али циљ није постигнут.
Проценат решених захтева
у наредној години мора да
буде 90 одсто, уз обавезу
да се паралелно развијају
предуслови и за стопостотну ажурност, на које Фонд
може донекле да утиче. Тренутно је немогуће да Фонд
оствари стопостотну ажурност, првенствено због неплаћених доприноса, односно непостојања података
у бази матичне евиденције
осигураника, који су законски услов за остваривање
права, као и због примене

конвенција са другим државама, на које Фонд не може
да утиче. Исплата пензија и
осталих права реализује се
према утврђеној динамици
и на том плану нема, нити
сме да буде било каквих одступања. Наш финансијски
план усклађује се са буџетом
државе, заснован је на реалној и квалитетној статистици
и стручној оперативној реализацији.
Подршка свему овом је
модеран и ефикасан информациони систем, који подразумева занављање опреме,
набавку нових софтвера,
развој појединачних решења
прилагођених нашим потребама и делатности, миграцију
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података на више платформе, као
и константно одржавање и опреме и програма. Нови информациони систем омогућује унапређење нашег рада, омогућује грађанима лакшу и бржу комуникацију
с Фондом преко електронских
сервиса и добра је основа за директну размену података са компатибилним институцијама, што
нам је свима циљ.
Пре неколико дана Републички фонд ПИО добио је главну
награду „Дискоболос” за најуспешнију примену информационих
технологија у 2011. години. Ово
признање смо добили у категорији „Друштвене делатности”
под називом „Електронски и интернет сервиси за уплате доприноса и јединствене пријаве на

обавезно социјално осигурање”.
Наиме, у 2010. години Фонд је почео да смањује администрацију и
уводи нове електронске сервисе
и у том правцу ћемо и наставити.
Услуга коју пружамо осигураницима и корисницима јесте
знатно поправљена, али идемо
даље, с новим могућностима, с
једноставнијим решењима, морамо бити још бржи, још ефикаснији, још доступнији грађанима.
Задовољство је велико када из
повратних информација које добијамо од грађана видимо да су
препознали наше напоре, да смо
им олакшали живот и рад и да су
наши потези сврсисходни. Њихове примедбе и притужбе сада
се углавном односе на законска
решења, а тек спорадично на за-

МИЛЕНА ЋОРИЛИЋ

послене у Фонду, што је сасвим
супротно од ранијих искустава.
Сасвим објективно и одговорно тврдим да нам постигнуто до
сада даје за право да наставимо
у истом смеру, још амбициозније и посвећеније.
Пословни приоритети Фонда у
2012. години првенствено се односе на квалитет пружене услуге
и о томе се, у сваком пословном
процесу, посебно води рачуна. Наравно, ажурност и бржа
услуга у остваривању права из
пензијског и инвалидског осигурања и даље су наша пословна
преокупација, редовна исплата,
уз поштовање устаљене динамике, унапређење процедура,
квалитетнији кориснички сервис и напредан информациони

систем који ће све то да подржи.
Планирамо да окончамо поступак увођења стандарда пословања, да развијемо директну
размену података са компатибилним институцијама и још
много тога, наравно, у складу са
законом и стратешким циљевима које смо дефинисали и који су
нам оријентир у раду. Почетком
2012. Фонд ће преузети послове
војног фонда, што су озбиљне и
велике активности које нас заокупљају крајем ове године.
И на крају, свим нашим осигураницима и корисницима, и наравно запосленима у Фонду, желим срећну Нову 2012. годину и
наступајуће божићне празнике,
да их прославе у добром здрављу и радости.
Г. О.

СЛАВКО ИМРИЋ

Сва питања
разјашњена

Резул
у тати много
бољи него лане

Милена Ћорилић, председница Надзорног одбора
РФ ПИО, о раду овог тела у
прошлој години је рекла:
– У 2011. години Управни
и
Надзорни
одбор инсистирали су на
што квалитетнијем и ефикаснијем раду
Ре пу блич ког
фонда ПИО. На
седницама је
редовно праћено финансијско пословање Фонда, како у односу на претходну годину,
тако и у односу на финансијски план. Такође, стално је праћено остваривање плана рада и инсистирано на високом степену ажурности свих организационих јединица у Фонду. Морам
рећи да је то дало резултате – ажурност је у односу на претходне године побољшана. Као члан Надзорног одбора морам
да истакнем изузетну сарадњу са запосленима у Републичком
фонду ПИО. Подаци који су се односили на укупно пословање били су стручно и аналитички представљени, тако да на
основу таквих података није било тешко доносити одговарајуће одлуке. Захваљујући стручности кадрова Фонда ниједно
питање или податак нису остали неразјашњени.
Милена Ћорилић је пожелела срећну Нову годину свим
пензионерима, осигураницима и запосленима у Фонду ПИО,
као и свим члановима Управног и Надзорног одбора.
Г. О.

Славко Имрић,
дирек тор Покрајинског
фонда
ПИО, свакако је
прави саговорник
за приказ рада у
периоду иза нас
организационе јединице РФ ПИО
којој је он на челу,
и за најаву будућих
ак тивности:
– Да бисмо објективно оценили рад
Покрајинског фонда у 2011. години
морамо
навести
неке статистичке
показатеље.
Покрајински
фонд,
који
прак тично
обавља послове
пензионерског
сервиса за територију Војводине, имао је у овој години за
решавање, заједно са нерешеним из претходног периода, око 155.000 зах тева, што је
осам одсто више него 2010. Од
тога је током године решено
скоро 92 одсто, што је велики помак у односу на лањских
86 процената. Важно је да смо
успели да разрешимо највећи
број зах тева који су се „протезали” из ранијих година, па у

Милена
Ћорилић
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2012. преносимо углавном текући месечни прилив.
Повећан је и број захтева за
медицинско вештачење. Лекари вештаци обавили су 32.000
вештачења, што је 10 одсто више него прошле године, а овај
је посао обављен у просеку са
два лекара мање. Захтева за
оцену радне способности било
је готово десет хиљада, а ранијих година тај број се кретао
око 7.000. Позитивно је решено 46,4 одсто. Више је било и

захтева за помоћ и негу, где
је проценат позитивно решених нешто нижи него код
оцене радне способности.
Задовољни смо и решавањем зах тева из ПИО у законском року, јер смо са мањим
бројем запослених достигли
ниво ажурности од 86 одсто
(у 2010. је било 70 процената), а бољи резултат остварили су и радници матичне
евиденције. Током ове године прослеђено је и око
4.000 опомена послодавцима који нису благовремено
поднели прописане пријаве. Након тога, њихов одзив
је знатно повећан, тако да је
ПФ поднео само неколико
стотина прекршајних пријава против оних несавесних.
Исплатне службе су функционисале добро, уз мање
пропусте који су отклањани
у ходу, а запослени у сек торима за опште и правне послове и информационе технологије у великој мери су
помогли да се основна делатност Покрајинског фонда ПИО оствари квалитетно
и ефикасно.
Посебно бих ис такао значајно унапређење комуникације и сарадње са Дирекцијом РФ ПИО у Београду,
где смо направили битне
помаке у стандардизацији одређених процедура и
лакшем обављању одређених послова. Основни циљ
рада у 2012. години свакако је лакше и једноставније остваривање права о којима решава Покрајински
фонд. Када то кажем, мислим на бољу комуникацију
са осигураницима и корисницима, ефикаснији рад,
на што бољу информисаност осигураника о правима и могућностима за њихово остваривање, и наравно,
на корек тан однос радника
Фонда у комуникацији са
странкама. Ову прилику бих
желео да искористим да, у
своје име и у име запослених у Покрајинском фонду
ПИО, свим нашим осигураницима и корисницима
честитам празнике и да им
пожелим добро здравље и
успешну 2012. годину.
М. Мек теровић

ПРИЗНАЊЕ ЗА НАЈУСПЕШНИЈУ ПРИМЕНУ
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У 2011.

Фонд ПИО добитник
награде Дискоболос

Г

лавна награда, признање
„Дискоболос 2011” у категорији „Друштвене делатности” под називом „Електронски и интернет сервиси уплате
доприноса и јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање”, уручена је Републичком
фонду за пензијско и инвалидско осигурање, 20. децембра, на
свечаности у Старом двору.
Признање „Дискоболос” које
се, у организацији Јединственог информатичког савеза Србије (ЈИСА), додељује већ 17
година представља синоним за
најсавременија пословна решења заснована на примени ИКТ
– информационих и комуникационих технологија, а жири за
доделу је ове године био са-

стављен од председавајућих из
ИКТ асоцијација Европе, Европске привредне коморе и многих домаћих и страних ИКТ експерата. Фонд ПИО је први пут
учествовао на овом конкурсу
и тиме је успех још значајнији,
а награди је допринело и представљање Фонда на неколико
домаћих и интернационалних
стручних скупова и конференција из области информационих технологија (IS DOS 2010,
INFOTECH 2011 и Smart e-Government 2011), на којима смо
своја достигнућа презентовали
широј јавности.
Саветник директора Фонда,
Зоран Сутара, рекао је да је у
овом признању највредније то
што оно представља потврду

да су напори који су у протеклом периоду уложени у унапређење пословне политике
и информационих технологија
у Фонду дали резултате које су
препознале и друге организације и институције.
Ј. О.

ИСТРАЖИВАЊЕ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА НОВОГ САДА

Здравствена заштита
најизраженија потреба
Према резултатима анкете
коју су ове године спровели активисти Удружења пензионера
Новог Сада међу 2.016 својих
чланова старијих од 60 година,
њих 50,94 одсто се изјаснило
да им је здравствена заштита
најизраженија животна потреба. Према речима Драгице Зелембабе, социјалног радника у
пензији и реализатора пројекта
„Моје сутра”, који је финансирала Градска управа за социјалну
и дечју заштиту ради истраживања приоритетних потреба
најстаријих, чак су и пензионери који су у анкети одговорили
да им је потребна финансијска
помоћ, истакли да им је она нужна да би платили медицинске
услуге и лекове.
Драган Мискин, један од реализатора пројекта, задужен за
електронску обраду података,
каже да се анкета која је спроведена у 28 месних организаГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар

ција Удружења, између осталог, односила и на материјални
статус чланова. Тако се 15,87
одсто анкетираних пензионера изјаснило да им је потребна
стална материјална помоћ – то
су углавном били они чија је
пензија мања од 15.000 динара.
Скоро трећина (31,08 процената) у упитнику се определила да
им је потребна повремена материјална помоћ, и они припадају групи чија месечна пензија
износи 15-20 хиљада динара.
Анкета је показала и да су пензионери у Новом Саду посебно
угрожена друштвена категорија, а да им највише недостаје
предусретљивост здравствених радника и институција. Анкетирани очекују да услуге кол
центра буду бесплатне, да заказивање код лекара буде брже,
нарочито код специјалиста, да
се омогући набавка свих потребних лекова итд.

Др Петар Мудринић, специјалиста медицине рада и такође
реализатор пројекта, поручио је
да свако од 65.000 новосадских
пензионера може да се обрати
Удружењу за помоћ, и биће упућен на праву адресу где може
решити свој проблем. Мудринић је истакао да је усамљеност
један од значајнијих проблема који оптерећују старију генерацију, те да се она на крају
рефлектује и кроз погоршање
њиховог здравља. Стога ће се у
овој организацији пензионера
трудити да својим члановима
помогну да је превазиђу.
Реализатори пројекта „Моје
сутра” били су и Милан Попов и
Слободан Милосављевић, а извештај о резултатима истраживања достављен је надлежним
институцијама које могу имати
утицаја на решавање ових проблема пензионера.
М. Мектеровић
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Колегијалност и више рада
У

Републичком фонду за
пензијско и инвалидско
осигурање, једној од највећих и најзначајнијих институција у
земљи, осигурано је 2.664.395 осигураника,
а корисника права по свим основама има
1.626.581. Поред основне делатности, која омогућава остваривање неког од права
из ПИО, и правовремене исплате тих права, запослени обављају и бројне друге, за
функционисање целе институције не мање
важне, споредне послове.
Сектор за остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања је у 2011, према свим показатељима, знатно подигао ниво
ажурности, упркос новинама које је донео
Закон о изменама и допунама Закона о ПИО,
а које су за запослене у Фонду подразумевале овладавање промењеним законским одредбама и њихову примену у свакодневном
раду. На пословима обраде и анализе података о раду филијала ради Сања Равић која
наглашава да су месечни извештаји показали да су све филијале оствариле значајан
напредак у односу на 2010, као и тенденцију
даљег подизања ефикасности и ажурности.
Према речима Вукосаве Стојановић, помоћника начелника за ПИО при овом сектору у филијали у Прокупљу, и код њих је
обим посла био повећан а број извршилаца мањи, али је пре свега тимски рад и већи
ангажман свих допринео подизању броја
решења донетих у законском року. План је
да их у 2012. буде и више.
Зорка Рмуш, начелник Одељења за матичну евиденцију у Покрајинском фонду,

објашњава да је, на основу упоредних података из ранијих година, општа оцена да је
постигнут већи обим и бољи квалитет. Просечан проценат унетих података по обрасцу М-4 за 2010. и претходне године показује стални раст.
– Упоредо са текућим пословима ажурирали смо и знатан број недостајућих и нетачних података МЕ, а велики број још чека
на ажурирање и усаглашавање, да бисмо
обезбедили висок проценат тачних и потпуних података који ће се пренети у Централни регистар – каже она.
Милица Прљевић, самостални стручни
сарадник за остваривање права из ПИО,
запослена је у Филијали за град Београд.
Милица наводи да су највеће промене у
2011, које су се одразиле на посао који ради, биле промена услова за остваривање
права на старосну и породичну пензију, и
примена Конвенције са Словенијом, која
се од осталих споразума с бившим републикама СФРЈ разликује због прерачуна
пензија.
У истој згради, у шалтер сали, непуних
осам година ради и Ана Јанчетовић. Она је
посебно истакла колегијалност свих у сали,
и навела да ради на завођењу предмета,
додељивању одређених класификационих
бројева и другим пословима. Неких посебних промена у систему рада у 2011. години
није било, а ажурност је у већини случајева
80 до 90, а на неким пословима и 100 одсто,
каже Ана.
На радном месту вишег сарадника за послове директора, заменика директора и

саветника директора у Филијали Београд
ради Јелена Секулић.
– Посао је захтеван и динамичан, некад
сам на три телефонске линије истовремено јер комуницирам и са странкама и са
запосленима. Најлепши део посла је кад
зове нека странка да нам захвали и похвали одређеног колегу. Веома сам задовољна
сарадњом са претпостављенима – каже Јелена.
У Сек тору за опште и правне послове
Дирекције РФ ПИО, који омогућава неометан рад запослених и обавља бројне друге
ак тивности, ради и Драгана Ненадић, шеф
Одсека за радове, инвестиције, добра и
услуге.
– Током 2011. било је много посла како би
Закон о јавним набавкама био до краја поштован, а у циљу благовременог спровођења набавки за потребе запослених. Сарадња запослених у Одељењу јавних набавки
је на завидном нивоу, што се позитивно
одражава на квалитет посла, али имамо и
добру комуникацију са другим секторима
за чије потребе се и врше набавке – наводи
Драгана.
О једном сегменту активности које се
обављају у Сектору за финансијске послове
говорила је Јелена Дамјановић, помоћник
начелника Одељења за исплату пензија и
финансијске послове у Служби 1 београдске филијале. Она је навела да је, пре свега,
задужена за организацију послова који се
тичу несметаног функционисања исплате
пензија корисницима са територије Новог
Београда, Земуна и Сурчина.

Сања Равић

Зорка Рмуш

Јелена Секулић
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за бољу корисничку услугу

Драган Стаменковић

Јелена Дамјановић

Милош Бабић

– У 2011. је било неколико новина, а само неке од њих су да су обједињени рачуни
за све три категорије корисника, односно
запослених, пољопривредника и самосталних делатности. Почела је и наплата
одштетних захтева за кориснике који су
остварили право на пензију по Споразуму
о социјалном осигурању са Словенијом, а
у децембру је стартовала исплата последње рате јавног дуга за пољопривреднике.
С обзиром на предстојећу консолидацију
са војним фондом, имаћемо већи обим посла, али сам сигурна да ће исплата и ових
пензија бити редовна као што је то случај и
за садашње три категорије корисника чију
исплату Фонд иначе обавља – наводи Јелена Дамјановић.
У Сектору за односе с јавношћу ради и
Невена Васић, референт, која грађанима
који се обраћају писаним путем пружа информације из делокруга рада Фонда.
– На месечном нивоу евидентирам у просеку 150 представки грађана уз сарадњу
са колегиницом из нашег сектора, али сам
упућена и на друге колеге у Фонду. Трудимо
се да у најкраћем року пружимо адекватне
информације о току поступка који је покренут код Фонда и ургирамо за брже решавање проблема, да би корисници права били
задовољни. Питања су разноврсна, па користим ову прилику да захвалим запосленима у другим секторима на разумевању и
сарадњи – каже Невена Васић.
У Сектору за медицинско вештачење врши се процена радне способности, потребе за помоћи и негом другог лица, оцена

телесног оштећења, као и медицинско вештачење за потребе центара за социјални
рад и Националне службе за запошљавање
у Србији. На тим пословима је запослено 75
лекара вештака.
Помоћник директора Сектора за медицинско вештачење, прим. др Драган Стаменковић, наводи да је у циљу боље организације послова у Сектору предвиђено
измештање дела послова, и то оних везаних
за оцену потребе за туђом помоћи и негом,
у просторије Фонда ПИО које се налазе на
Новом Београду (Булевар уметности 10), а
које су прилагођене потребама ових лица.
До доношења Правилника о систематизацији и организацији послова у Фонду, који
је ступио на снагу 1. 11. 2011. године, послове вештачења по међународним уговорима
обављао је посебан одсек. Др Стаменковић
каже да нова систематизација предвиђа да
те послове обављају сви лекари вештаци
запослени у Фонду. Последњим изменама
и допунама Закона о пензијском и инвалидском осигурању предвиђено је спајање
војног и цивилног фонда, тако да ће се од
1. 1. 2012. године у овом сектору обављати
и послови медицинског вештачења за војна лица. У вези са тим, у наредној години се
очекује повећан обим посла за око 2.500 до
3.000 нових захтева на годишњем нивоу.
Виши референт – координатор за послове система у Сектору информационих
технологија, Милош Бабић, ради у једном
од најважнијих сектора у смислу осавремењавања процедура и пословања, техничке
подршке и едукације запослених, као и ре-

шавања текућих и потенцијалних проблема
у реалном времену.
– Радим у можда најлепшој згради која
постоји у структурној организацији Фонда,
на Новом Београду. Сектор ИТ, који припада Дирекцији, брине се да запослени у
Служби Филијале за град Београд I имају
све потребне услове за савремен неометан рад, како на Windows, тако на Unix и
Linux серверима. Телекомуникације (локална мрежа, интернет и друго) функционишу
најбоље могуће и пружају запосленима све
неопходне информације и подршку за квалитетно и брзо извођење њихових радних
задатака. У току 2011. године део средстава
је уложен да би се квалитет знања запослених подигао на виши ниво, организоване су
обуке за Oracle, SQL сервер, Visual Studio, Linux Red Hat, VMwar. Желео бих да захвалим
свим колегама и колегиницама на успешној
и квалитетној сарадњи у 2011. години, да им
пожелим срећне новогодишње и божићне
празнике, и да наставимо да још боље, сложније и успешније сарађујемо – наводи Милош Бабић из Сектора ИТ.
Милош Ђурић и Радиша Гајић су возачи
који сваког радног дана превозе пошту и
запослене у београдску филијалу и у Дирекцију. Та пошта подразумева често веома
важне списе без којих бројни други послови у „ланцу” не би могли да се обављају. Они
кажу да, по потреби посла, која се често
укаже, уколико нису на својим редовним
задацима, помажу и другим колегама у њиховим пословима.
Јелена Оцић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар
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Београд: четврта рата
помоћи пензионерима

Исплата
пензија

Најугроженији београдски пензионери, који имају пензије једнаке или ниже од 16.157,60 динара,
добили су једнократну помоћ од по 4.000 динара
коју је обезбедила Скупштина града Београда.
Како је рекао Милан Кркобабић, заменик градоначелника Београда, ово је тринаеста рата коју је град
исплатио, а четврта у овој години.
За исплату једнократне помоћи пензионерима са најнижим
примањима, којих има око 64.500, град је издвојио близу 268
милиона динара. Кркобабић је нагласио да ће најугроженији
пензионери и у 2012. години од Београда добити 16.000 динара у четири једнаке рате.
Сви они који ову помоћ нису примили у предвиђеном року, новац могу да подигну на шалтерима Поштанске штедионице.

Подршка стамбеном
збрињавању
избеглица
Потпредседник Владе Републике Србије, др
Јован Кркобабић, уручио је представницима
шездесет градова и општина у Србији уговоре
о сарадњи на реализацији програма коришћења средстава за решавање стамбених потреба
избеглица и интерно расељених лица у 2011.
години.
Опредељена буџетска средства у износу
од 1,8 милиона евра обезбедиће побољшање
услова становања за више од 500 избеглих и
интерно расељених породица кроз набавку
грађевинског материјала за завршетак започетих кућа и адаптацију стамбених објеката.
У протекле три године из буџета Републике
Србије издвојено је више од седам милиона
евра за набавку 1.200 пакета грађевинског материјала и 1.120 пакета за економско оснаживање. Овим средствима подржана су избегла и
интерно расељена лица из 150 општина и градова у Србији.

Исплата другог дела новембарских примања пензионерима из категорије запослених
почела је 23. децембра.
Бившим пољопривредницима други део пензија за октобар исплаћен је 21. децембра,
а пензионери самосталних делатности примили су целе децембарске пензије 29. децембра.
Исплата првог и другог дела
децембарске пензије за војне
осигуранике обавиће се 6. и 21.
јануара 2012. године.

Сврљиг: бенефиције за
око 3.500 становника
Око 3.500 житеља сврљишке
општине – старији од 70 година,
труднице и инвалидна лица – од
првог
јануара
наредне године
користиће бесплатан
превоз
у приградском
аутобуском саобраћају, стоји у
општинској одлуци коју је, 12. децембра, усвојила
СО Сврљиг. За ову врсту повластице општина ће саобраћајном предузећу које
превози путнике на тој територији платити субвенцију од два милиона динара,
на годишњем нивоу. Ближи критеријум и начин реализације одлуке регулисаће
се упутством које ће донети Општинско веће општине Сврљиг.

Бесповратна средства за
развој сточарства
Представници Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство потписали су, 15. децембра, у Скупштини
Војводине, уговоре у укупној вредности од 63,1 милион динара, са
176 корисника бесповратних средстава по конкурсима из програма
за унапређење сточарства у Покрајини.
Од овог броја, 145 је добило новац за спровођење мера код одгајивачког програма, седам корисника је добило средства за очување и коришћење генетских ресурса домаћих животиња, док ће 24 корисника
новац који су добили усмерити на одржавање локалних изложби стоке.
Према речима Јаноша Добаија, заменика покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у АП Војводини је
ове године, као и у Републици, дат већи значај развоју сточарства. У
том циљу спроведена су три наменска конкурса, на која се до почетка децембра пријавило 187 кандидата.
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Нови Сад: из градског
буџета по 5.000 динара
Из буџета града Новог Сада обезбеђено је више
од 39 милиона динара за исплату једнократне новчане помоћи у износу од 5.000 динара корисницима Центра за социјални рад који се налазе у тешкој
материјалној ситуацији.
Према последњим подацима из ове установе,
критеријуме за поменуту помоћ испуњава 7.816
Новосађана, међу њима и 4.542 пензионера са пензијом нижом од 12.222 динара. Новац ће добити и
1.713 породица са троје, односно четворо деце,
које остварују право на дечији додатак. Затим, 411
породица са децом која имају сметње у развоју, 140
породица чија су деца у дневним боравцима ШОСО „Милан Петровић” и Дома за децу и омладину
ометену у развоју, у Ветернику, као и 188 породица
корисника социјалне помоћи који примају туђу помоћ и негу за децу до 18 година. Помоћ ће добити
и 695 породица корисника социјалне помоћи са
децом предшколског и основношколског узраста,
десеторо деце на дужем болничком лечењу и 117
хранитељских породица из Новог Сада.

Нови Сад срцем
На Тргу слободе у Новом
Саду први пут је
постављена права јелка с бусеном, десет метара
висока, коју су
китили најмлађи
Новосађани
уз
помоћ неколико
Деда
Мразова.
Било је ту дошаптавања празничних жеља, смеха,
шале и предлога
за место на коме
ће велика јелка
након празника
бити засађена. Основци су се, који дан касније, такмичили у кићењу јелки намењених дечјим установама. Помагали су им познати спортисти, музичари и водитељи, све уз музику и слатка изненађења.
Учесници су кроз ова дружења и игру много боље него кроз предавања, научили како да продуже живот јелкама и чувају здраву животну средину.

У Србији 10 хотела са пет звездица
Према подацима Министарства економије и регионалног развоја, у Србији тренутно има 265 хотела, од тога
десет са пет звездица. Са четири звездице има 48 хотела,
90 са три, 87 са две и 26 хотела са једном звездицом.
Највише смештајних капацитета има у хотелима са
три звездице – 5.895, затим у
хотелима са четири – 3.486 и
са две звездице – 3.102. У хотелима са пет звездица има
1.452 смештајне јединице, а
у онима са једном звездицом
1.133.
У овом министарству кажу да Србија има доста хотела који су успели да подстакну привреду и
развој туризма краја у коме се налазе.

Паркинг картица за особе са инвалидитетом
Да би обезбедили што бољу мобилност особа са инвалидитетом, Министарство рада и социјалне политике, Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис” Крагујевац и Удружење паркиралишта
Србије покренули су иницијативу за издавање нових
паркинг картица за особе са инвалидитетом, које ће
од 2012. године важити на територији Републике Србије.
Паркинг картица за особе са инвалидитетом има за
циљ да олакша слободу кретања ОСИ и да им унапреди квалитет живота. Саме картице имају одређене безбедносне функције које спречавају фалсификовање.
Министарство рада и социјалне политике издаће
даља упутства о условима и начину издавања нових
инвалидских картица.
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар

Просечна
зарада 38.363
динара
Просечна нето зарада исплаћена у Србији у новембру износила је 38.363 динара и номинално је виша за
0,5 одсто, а реално нижа за
0,4 у односу на просечну зараду у октобру. Новембарска зарада је, у поређењу
са просечном зарадом која
је исплаћена у истом месецу 2010. године, номинално
виша за 11,4 одсто, а реално
за 3,1 одсто.
Просечна нето зарада у
периоду јануар–новембар
номинално је виша за 11,3
одсто, а реално нижа за 0,2
одсто него у истом периоду
прошле године.
Бруто зарада у новембру
у просеку је била 53.239 динара и у односу на зараду
исплаћену у октобру номинално је виша за 0,6, а реално нижа за 0,3 одсто. Новембарска бруто зарада номинално је виша за 11,2 одсто,
а реално за 2,9 одсто него у
истом месецу лане, а просечна бруто зарада исплаћена у периоду јануар–новембар била је номинално
виша за 11,2 одсто, а реално
нижа за 0,3 одсто.
11

ДРУГА МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У СРЕМУ

Децентра
р лизацијјом ка
развоју локалног бизниса
Економска децентрализација
ствара привреду са једнаким
шансама за све

С

весни смо наше ситуације, у којој се
налази и цела српска привреда, и желимо да учествујемо у решавању сопствене судбине, али и да прихватимо део
одговорности за свој положај у друштву,
рекао је Душан Абаџин, председник Клуба
привредника општине Рума, на Другој међународној конференцији о развоју предузетништва у Срему, која је, у сарадњи са
Унијом послодаваца Србије и Војводине,
организована средином децембра.
Тема конференције односила се на децентрализацију у функцији развоја локалног предузетништва, али су разматране и
могућности развоја социјалног дијалога
на локалном нивоу кроз развој локалних
социјално-економских савета, затим теме
о унапређењу предузетништва, потенцијалима прекограничне сарадње и искуствима
из Словеније и БиХ.
На конференцији су, осим око 150 предузетника из румске општине, учествовали и Томислав Стантић, потпредседник Владе Војводине, Драган Марјановић, директор Уније послодаваца Србије, Станко Крстин, председник
Уније послодаваца Војводине, Миљана Стојшић Стојановска, директорка Уније послодаваца Војводине, Оливер Огњеновић испред
Националне агенције за регионални развој,
Милан Мирић, директор Регионалне развојне агенције Срем – прекогранична сарадња, и
други стручњаци из ове области, као и представници привредника из Словеније и БиХ.

Сттан
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анко К
Кр
рсти
ин ((ст
сто
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оји)
ој
и

Према речима Станка Крстина, Унија послодаваца Војводине, која броји око 30.000
чланова, што колективних, што самосталних, заједно са „кровном” организацијом,
Унијом послодаваца Србије, заступа интересе привредника према државним органима, и тако покушава да створи бољи привредни амбијент за пословање.
Оливер Огњеновић сматра да економска
децентрализација брише монополе и осигурава ефикасну и праведнију расподелу
друштвеног богатства, односно ствара привреду са једнаким шансама за све. То, с друге стране, захтева предузимљивог појединца који је спреман да улаже у своје знање,
вештине и у сопствени бизнис. По његовим
речима, за економску децентрализацију
потребни су стручни, одговорни и професионални службеници у државним институцијама, који ће стварати услове за развој

предузетништва. На крају, потребна је и фискална предвидивост локалних буџета.
Представљајући активности Уније послодаваца Војводине на оснивању локалних
социјално-економских савета у Покрајини,
Миљана Стојшић Стојановска је истакла да
послодавци морају да се удружују и да учествују у социјалном дијалогу, јер је то будућност свих организација послодаваца.
– Социјални дијалог је наш једини пут,
а према дефиницији Међународне организације рада, сваки облик комуникације између власти, послодаваца и радника
представља социјални дијалог. Формално
добровољни облик разговора обавља се у
социјално-економским саветима и они су
једини легитимни формални облици социјалног дијалога и код нас, и свуда у Европи
– објаснила је Стојановска.
Мирослав Мектеровић

ПРЕКОГРАНИЧНА САРАДЊА У ЕКОЛОГИЈИ

Пошумљавање Баната
Прекогранична сарадња у
екологији обухватила је пројектом „Зелени Банат” две општине
– Кикинду у Србији и Жомбољ
у Румунији. Из европских фондова одобрено је 450.000 евра
и захваљујући тим средствима
биће пошумљено 68 хектара – у
румунском делу Баната 23, а у
атарима кикиндске општине 45
хектара.
У нашем делу младице су већ
засађене на 15 хектара у атару
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Руског Села, а почело је припремање терена на подручјима
Банатског Великог Села, Накова
и Мокрина.
Овим подухватом биће повећана озелењеност у кикиндској општини где је она досад
била заступљена тек на један
одсто површине. По светским
стандардима, пошумљеност би
требало да износи 30 одсто територије.
С. З.
31. децембар 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

СМЕДЕРЕВО

Библиотека за слепе и слабовиддее

Н

аучно одељење Народне
библиотеке у Смедереву богатије је за још један фонд. У
њему се налазе публикације намењене слепим и слабовидим особама које ће моћи да читају уз помоћ
новог компјутерског софтвера. Од
сада они могу да прочитају било
који роман, часопис, или стручну
литературу. Нов рачунар и софтвер, вредан 200.000 динара, резултат су рада професора Владе Девића са новосадског универзитета.
Опрема, поред софтвера, садржи и
читач екрана, синтетизатор говора
и оптичко препознавање знакова.
Простим скенирањем текста и његовим пребацивањем у ворд документ слепим и слабовидим особама синтетизован глас чита било
који део текста.
Савез слепих Србије је овој установи поклонио неколико књига на
Брајевом писму и у електронском
облику, укључујући и Приручник
за описмењавање слепих особа.
Ј. О.

РАВНИ ГАЈ КОД КНИЋА

НОВИ САД

Ускоро центар
за привремени
боравак
старих

Донација
органа –
шанса за
нови живот

Зграда некадашњег дома здравља у
Равном Гају код Кнића ускоро ће бити
преуређена у прихватилиште за старе,
капацитета педесет места. Oвај објекат
ће бити једина самостална установа
овог типа у централној Србији.
Зграда у Равном Гају је ван употребе
десет година, али се може релативно
лако прилагодити новој намени. Општина Кнић је конкурисала за средства
Јужноморавске регије Чешке Републике, која је донирала једанаест хиљада
евра за израду техничког пројекта. Новац за изградњу биће обезбеђен из више извора.
Ова установа би требало да буде центар за привремени боравак старих, док
се питање њиховог смештаја не реши.
М. Сантрач

У оквиру пројекта промовисања
трансплантације и донације органа
„Шанса за нови живот”, на месту будућег Универзитетског парка у Новом
Саду посађено је симболично дрво
живота. Акцију су подржали грађани са трансплантираним органима,
представници градске власти, студенти медицине и ученици медицинске
школе из Новог Сада.
Садња овог дрвета је гест захвалности свим људима који су завештали
органе и породицама давалаца органа.
Организатори акције су истакли да
сваке године бројни људски животи
буду спасени правовременом трансплантацијом и позвали су суграђане
да потпишу донорску картицу и завештају органе.
Д. Кораћ

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар

ТРСТЕНИК

Пројекат за
унапређење
здравствених
услуга
У Дому здравља „Др Сава Станојевић”, у Трстенику, промовисан је пројекат унапређених здравствених услуга
на локалном нивоу „Дилс”. Овај пројекат ДЗ „Др Сава Станојевић” реализује
са партнерима – општином Трстеник,
Општинском организацијом пензионера и Министарством здравља. Према
речима директора Дома здравља, др
Радована Поповића, у питању је проширење услуга здравствене заштите
за посебно осетљиве и угрожене групе
становништва у њиховим домовима,
односно реч је о додатној помоћи реформи примарне здравствене заштите
на локалном нивоу. Овај програм тренутно користи више од 400 становника
трстеничке општине.
Д. Ивановић
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Празнична трпеза
Печена ћурка
Време припреме: око три сата
Састојци: мања ћурка са изнутрицама, 250 гр путера, 1 празилук, 1 кисела
јабука, мали корен целера, 1 јаје, 100 гр презли, 50
гр заједно сецканих ораха, бадема и лешника, рендана кора лимуна, со, бибер, веза першуновог листа.
Начин припреме: Ћурку усолити. На путеру издинстати сецкани празилук, јабуку и целер. Додати ситно
сецкану ћурећу изнутрицу. Оставити да се охлади, па
додати остале састојке. Тиме пунити ћурку. Чачкалицом затворити отвор. Ћурку намазати путером. Рерну загрејати на 180°Ц и у плех ставити већи
комад фолије у који се овлаш увије ћурка. Пећи је уз често премазивање. Након два сата скинути
фолију и наставити са печењем док не буде готово, док лепо не порумени.
Напомена: Ако нисте љубитељ презли, можете их заменити шољицом бареног пиринча.

Пржена моцарела са шунком
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Пастрмка с бадемом
Време припреме: 50 минута
(за четири особе)
Састојци: 4 очишћене пастрмке, сок од 1
лимуна, сок од 1 наранџе, 1 кг кромпира, 2
дл млека, мускатни орах, 2 жуманца, 1 павлака, 100 гр листића бадема, со, бибер, комад
маслаца.
Начин припреме: Кромпир ољуштити,
опрати и скувати у сланој води. Пастрмку опрати, обрисати и попрскати соком лимуна и наранџе,
споља и изнутра, па је оставити да одстоји 10 минута. Од скуваног кромпира направити пире уз додатак жуманаца, павлаке, млека, соли и бибера. Пире распоредити у четири ватростална тањира.
Пастрмку обрисати од сока, посолити, побиберити. Испржити је кратко на маслацу. У сваки тањир са
пиреом утиснути пастрмку. Премазати их маслацем и посути бадемом. Пећи у рерни загрејаној на
200 степени око 15 минута. Служити топло.

Нугат торта
Време припреме: 90 минута
Састојци: 10 јаја, 20 кашика шећера, 3 кашике шећера у праху, 2
кашике брашна, 250 гр печеног лешника, 10 кашика млевених ораха,
150 гр беле чоколаде, 250 гр црне
млечне чоколаде, 2 кесице шлаг
фикса, 1 путер, 1 кисела павлака од
20 посто масноће, 300 гр вишања, 4
мале слатке павлаке.
Начин припреме: Умутити беланца са 10 кашика шећера, додати
2 кашике брашна и 10 кашика млевених ораха. Кору пећи у плеху од

шпорета око 35 минута на 200 степени. Печену и мало прохлађену
кору поделити на два дела.
Фил 1: Умутити 10 жуманаца са
10 кашика шећера. То кувати на пари, додати белу чоколаду. У охлађени фил додати крупније млевени
лешник и умућен путер.
Фил 2: Умутити слатку павлаку са
прах шећером и додати шлаг фикс.
Ређати: кору, први фил, распоредити вишње, ставити други фил,
кору. Торту прелити мешавином
растопљене црне чоколаде и киселе павлаке.

Воћни хлеб

Пунч са амаретом

Припрема: 90 минута
Састојци: 3 јајета, 100 гр смокава, 100 гр сувих шљива, 100
гр лешника, 150 гр сувог грожђа, 120 гр шећера, ванил шећер, корица лимуна и наранџе, 2 кашичице цимета, прашак
за пециво, 150 гр брашна, 5 кашика густина.
Начин припреме: Суве шљиве кратко прокувати, оцедити и
исецкати на комадиће, исецкати лешник, смокве. Јаја пенасто
умутити, додати шећер, ванил шећер. Додати цимет, брашно,
густин, прашак за пециво, нарибану кору лимуна и наранџе, и
остале исецкане састојке и полако умешати. Ставити у подмазан калуп и пећи у рерни загрејаној на 180°Ц 70-80 минута.
Напомена: По жељи, суво грожђе се претходно може потопити у рум.

Време припреме: 40 минута
Састојци: 1/2 л чаја од шумског
воћа, 150 мл сока од поморанџе и
лимуна, режањ лимуна и поморанџе, готов зачин за кувано вино, 350
мл црног вина, 6 дл амарета, 1 беланце, 6-7 кашика смеђег шећера.
Начин припреме: Скувати чај, сок лимуна и поморанџе са кришком
лимуна и поморанџе. Охладити и оставити да одстоји 30 минута. Процедити, додати вино, амарето, па загрејати.
Улупати беланце у шам, а шећер сипати у плитку посуду. Чаше прво
умочити у беланце, а затим у шећер. Пунч затим сипати у чаше.
Припремила: Софија Доминиковић
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РАЧУНАЈТЕ НА РАЧУНАРЕ

Accessories (6)
Маркирање (селектовање) жељеног
текста
Маркирањем текста започињемо свако
подешавање текста. Текст можемо маркирати мишем или тастатуром:
1. основно маркирање мишем изводимо тако што:
а) кликнемо мишем испред или иза жељене речи;
б) држимо леви тастер миша све време
притиснут и превлачимо до краја или почетка речи, реченице или реда, у зависности од тога шта желимо да маркирамо.
Мишем маркирамо једну реч тако што
урадимо двоклик на њеној средини, а ако
урадимо троклик маркирамо цео пасус. Када желимо да маркирамо цео ред одједном,
поставимо стрелицу курсора у оквир леве
маргине и када је она окренута на десну
страну, кликнемо испред жељеног реда.
2. основно маркирање тастатуром изводимо тако што:
а) поставимо курсор испред или иза жељене речи;
б) притиснемо комбинацију тастера Shift
+ стрелица лево или десно, када маркирамо по једно слово;
ц) када желимо да маркирамо целу реч,
притиснемо комбинацију тастера Ctrl +
Shift + стрелица лево или десно;
д) када желимо да маркирамо цео ред,
притиснемо Shift + стрелица горе или доле;
е) пасус маркирамо када притиснемо Ctrl
+ Shift + стрелица горе или доле;
ф) цео текст маркирамо када притиснемо
Ctrl + А.
3. маркирање комбинацијом миша и
тастатуре: уколико желимо да селектујемо
више речи које нису једна за другом, већ су
на различитим местима у тексту, то радимо
на следећи начин:
а) маркирамо прву реч на било који од
претходно наведених начина;
б) држимо притиснут тастер Ctrl и редом
маркирамо остале речи у тексту.
На исти начин маркирамо и редове који
не иду један за другим:
а) маркирамо први ред на било који од
претходно наведених начина;
б) држимо притиснут тастер Ctrl и редом
маркирамо остале редове у тексту.

Рад у WordPad-у
Радна површина у програму WordPad подељена је на два дела:
1. радни простор – део екрана на коме куцамо текст;
2. трака са палетама које садрже иконе –
алати за рад.

Опција Home

Опција Home је трака која се састоји из палета Clipboard, Font, Paragraph, Insert и
Editing. На свакој од ових палета налазе се иконе које извршавају одређене команде.

Палета Clipboard

Састоји се из следећих икона:
Cut – премештање текста у привремену
меморију рачунара (када желимо да преместимо текст са једне на другу позицију);
Copy – копирање текста у привремену
меморију рачунара (када желимо да копирамо текст са једне позиције на другу);
Paste – позивање текста из привремене
меморије рачунара (када на одређену позицију желимо да залепимо премештен или
копиран текст).

2. курсор миша доведемо до иконе Cut и
кликнемо левим тастером;
3. курсором миша или стрелицама дођемо на место где желимо да преместимо
маркирани део текста;
4. курсор миша доведемо до иконе Paste
и кликнемо левим тастером;
5. видећемо да се текст преместио на изабрано место;
6. кликнемо мишем на икону Save да бисмо сачували промену.
Напомена: копирани (Copy) или исечени
(Cut) текст се смешта у привремену меморију рачунара (Clipboard), па га командом
Paste можемо налепити (поставити) више
пута на различита места у документу.

Палета Font

Копирање жељеног дела текста
Уколико желимо да копирамо део текста
на неку другу позицију, поступак је следећи:
1. маркирамо део текста који желимо да
копирамо;
2. курсор миша доведемо до иконе Copy
и кликнемо левим тастером;
3. курсором миша или стрелицама дођемо на место где желимо да копирамо маркирани део текста;
4. курсор миша доведемо до иконе Paste
и кликнемо левим тастером;
5. видећемо да се на изабраном месту појавила копија жељеног текста;
6. кликнемо на икону Save да бисмо сачували промену.

Премештање жељеног
дела текста
Уколико желимо да преместимо неки део
текста на неку другу позицију, поступак је
следећи:
1. маркирамо део текста који желимо да
преместимо;

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар

Када откуцамо жељени текст, можемо
приступити промени врсте, величине, стила, боје слова или једноставно додати неки ефекат словима. Састоји се из следећих
икона:
Font family – избор врсте слова;
Font Size – избор величине слова;
Grow Font – повећавање фонта;
Shrink Font – умањење фонта;
Bold – подебљана слова;
Italic – искошена слова;
Underline – подвучена слова;
Strikethrough – прецртавање текста линијом по средини;
Subscript – креирање малих слова испод
основне линије текста („индекс” – H2O);
Superscript – креирање малих слова изнад основне линије текста („експонент” –
X2);
Text Highlight Color – промена боје позадине маркираног текста;
Text color – промена боје слова.
Предраг Јовановић
Наставиће се
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У СУСРЕТ НОВОГОДИШЊИМ И БОЖИЋНИМ ПРАЗНИЦИМА

Дакле, хоћеш да будеш
П

ри бли жа ва ју
се новогодишњи и божићни празници а децу све више
окупира знатижеља шта ће им у
највеселијој ноћи поклонити Деда Мраз или Божић Бата. То ишчекивање дечјих радости води нас
у давну прошлост, у време када
је архиепископ Мирликијски,
касније славни светитељ Св. Николај Чудотворац (умро је 6/19.
децембра 343. године) васкрсао
троје умрле деце, па се слави као
дечји заштитник и најчувенији
поклонодавац сиромашнима.
По хришћанском предању, на
Бадње вече, уочи највећег хришћанског празника, Рождества
Христовог – Божића (25. децембра/7. јануара), тачно у поноћ,
доброј деци доноси поклоне Божић Бата (измишљен религијски
лик). Стога су деца тих дана била
добра, кротка и послушна, и радосно су очекивала божићно јутро и поклоне. У неким народима
поклони су деци давани на дан
Св. Николе, а у неким народима
за Нову годину, што се углавном
задржало до данашњих дана.
У западним земљама чудотворни поклонодавац назван је
Деда Мраз, са ликом св Николе,
обучен у црвени капут, са дугом
белом брадом, који лети у саоницама са девет ирваса и носи
торбу пуну поклона. Поклоне су,
према замисли његовог творца,
правили вредни патуљци на Северном полу, у земљи Лапонији.

Чикаго, 1902,
волонтери
Војске спаса

Давне 1880. године у Бостону
(држава Масачусетс, САД) први
пут је у једној трговини запослен
човек – висок, дебељушкаст, дуге
беле браде, Шкот пореклом – који је, уз грохотан смех, делио поклоне у одећи Деда Мраза.
Десетак година касније, у Њујорку, Војска спаса је оденула више Деда Мразова који су са звончићима на улици прикупљали од
пролазника средства (данас се то
каже донације) за ручак сиромашнима.
Сликање деце са Деда Мразом
датира од 1918. године, а током
двадесетих година прошлог века
његов лик почиње да се користи
и у рекламне сврхе, када компанија Кока-Кола на етикете својих
напитака ставља Деда Мраза.
Пред Други светски рат популарност Деда Мраза у свету све
више расте, производи се опре-

Томас Наст, 1881, илустрација која је допринела формирању
лика Деда Мраза
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ма за Деда Мразове, штампају се
сликовнице, запошљавају се људи који одговарају замишљеном
лику и облаче у Деда Мразову

што бољи утисак израђује се модерна одећа, штампају уџбеници,
упутства, издају компакт дискови, снимају филмови и песме, а
неретко се организује и школа
страних језика да би могли да задовоље нарасле потребе бројне
клијентеле. Деда Мраз мора да
буде што уверљивији, пун самопоуздања, да буде спреман за
пружање брзог и маштовитог одговора на сва дечја питања.
Иако је улога Деда Мраза само сезонски хонорарни посао,
он може бити заиста исплатив
и донети добре приходе (један
Деда Мраз у Вирџинији, САД,
пријавио је зараду од 10.000 долара годишње). Најбоље зарађују они срећни Деда Мразови
који добију прилику да свој по-

Ценовник Деда Мраза
Нисмо успели да дознамо колико код нас зарађују Деда Мразови, али смо за вас забележили неке цене агенција за новогодишња дечја славља и групне позоришне представе. Цене су дате
у динарима.
Деда Мраз радним даном до 31. децембра...........................1.000
Деда Мраз 31. децембра до 18 часова ...................................3.500
Деда Мраз 31. децембра до 21 час..........................................6.000
Деда Мраз 31. децембра после 21 час ....................................9.900
Деда Мраз и патуљак
к ................................................................ 8.000
Деда Мраз и Ноди ......................................................................6.900
Представа „Кловн и Деда Мраз” ...........................................12.900

одећу, да би у тржним центрима, дечјим вртићима и салама
делили деци поклоне и сликали
се са њима и кућним љубимцима, а често су довођени и у куће
богатијих породица. За тај посао
се формирају агенције, па чак и
компаније, које за потребе својих клијената организују сусрете
са Деда Мразовима, уз пристојну
надокнаду за припрему пригодних програма.
Да је то на Западу постао озбиљан посао сведочи и оснивање
школа, колеџа, па и академија (у
Мичигену постоји од 1937. године) у којима се обучавају будући
Деда Мразови да се професионално баве тим послом (могу да
магистрирају или одбране докторат). Тако обучени, они својим
представљањем Деда Мраза импресионирају не само децу, већ
и њихове родитеље. За њихов
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сао обављају на бродовима који
о божићним и новогодишњим
празницима крстаре Карибима,
или одлазе на Аљаску, у Скандинавију или Русију. Разуме се да
добра зарада подразумева и напоран рад од десетак сати дневно, свих седам дана у недељи,
и то од почетка новембра па до
Божића. У неким местима се Деда Мразови ангажују да разносе
деци пакетиће на кућне адресе,
да се сликају испод новогодишње или божићне јелке са децом и поклонима, што такође
обезбеђује добру зараду.
Послове Деда Мраза обављају
махом људи стари преко четрдесет година, јер морају да делују
старије, не смеју бити пушачи, а
пожељно је да имају своју природну белу косу и дугу браду (неповерљива деца их често повуку
за браду, па се онда комплетна

Деда Мраз
илузија о добром Деда Мразу
распрши као мехур сапунице),
да су дебељушкасти, да имају
здрав и гласан смех и сл. У западним земљама последњих
година се за доделу новогодишњих и божићних поклона ангажују и Баба Мразице.
Интересантно је и сазнање да
Деда Мразови одржавају своје
конференције, а у главном граду Данске, Копенхагену, прошле године је одржан и њихов

ких предузећа, неће деци својих радника делити пакетиће,
а поготову организовати прославе за децу. Новогодишње
радости негде ће остати привилегија деце богатих родитеља.
Али, и сви ми бићемо много
скромнији. Не очекујемо Деда
Мраза са огромним санкама
пуним поклона које вуку ирваси. Бићемо задовољни ако нам
у новогодишњој или божићној
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светски конгрес. Као раритет,
који је ушао у Гинисову књигу
рекорда, свакако треба истаћи трку Деда Мразова, одржану 9. септембра 2007. године, у
Дерију, у Северној Ирској, на
којој је учествовало чак 12.965
Деда Мразова.
Ове године светска економска криза одразиће се и на
наступајуће дечје празнике,
јер се предвиђа мање новогодишњих представа. Поједини
послодавци и власници приватних фирми, које су никле
уместо ранијих социјалистич-

ноћи на врата позвони неко од
пријатеља прерушен у Деда
Мраза и уручи нам неки скроман поклон. Радоваћемо се и
ми са децом, јер смо, као родитељи, свесни колико је тај дека
са белом брадом важан у одрастању и мотивисању на старим
хришћанским начелима да се
свако добро награди.
А радостан и весео дух Деда Мраза, иако смо сиромашнији, требаће нам и наредне године.
Јасмина Милошевић
Мекевит

ПОСЕБАН
НАЧИН
АРАНЖИРАЊА
ЦВЕЋА

ПРИПОВЕДАЧ
(ЛАТ.)

ДРУГЕ,
ОСТАЛЕ
КОЊ У
ПЕСМИ

ОТАЦ (СЛОВ.)

ЖЕНСКО ИМЕ
ГЛАС
ОСИГУРАНИКА
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ЕМАНУЕЛ
ЛАСКЕР
ОЗНАКА
ИТАЛИЈЕ

БРАНИТИ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: простак, реклама, истовар, Ото, ара, рога, ом,
Ирони, Танаско, Ен, Стал, т, стар, братац, кресови, рад, ват, Скит, на, тонус, т,
Иванов, ни, Обар, а, Клара, чворак, кривина
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РАЧУНИ И ПРЕРАЧУНАВАЊЕ У НАЈДУЖЕМ МЕСЕЦУ

Јануарски маратон
Б

еоград богато
иск и ћ е н ,
Булевар краља
Александра осветљен као Јелисејска поља. Претпразнична
грозница трепери у ваздуху, потрошачки храмови, тржни центри, блеште у ноћи, одасвуд нас
маме неодољивим понудама и
снижењима, поштански сандучићи затрпани штампаним рекламама трговинских ланаца, а
новине јављају да су туристички аранжмани са дочеком Нове

решавамо да се још овога пута
некако снађемо, јер „ко зна шта
ће бити догодине”.
У конкретном случају „сналажење”значи изналажење начина
финансирања празновања. Јер
празници, поготово овдашњи
ионако везани, једна нова година, па друга („српска”), између
Божић, славе да не спомињемо,
значе наравно трошак. И то какав. И то у каквој земљи, где је и
најскромнија варијанта славља
тешко изводљива са просечном
платом или пензијом.

јим државама јануар је месец
који треба преживети, једино је
разлика у томе шта се под преживљавањем подразумева.
Разлика је и у потрошачкој
статистици. Осим појединости
да је у Србији четвртина грађана принуђена да се задужује да би купила поклоне, друге
податке није било могуће наћи
обичном интернет претрагом.
Из агенцијске вести сазнали смо
истовремено да ће овосезонски салдо божићне куповине у
Хрватској у просеку износити

године у светским престоницама буквално разграбљени.
Рекло би се да нам никад није било боље. Док лоше вести
са свих фронтова, било да је
реч о економији, политици или
животу обичних људи, сустижу
једна другу, пред нашим очима
се истовремено, као на филму,
одмотавају бајковите сцене
неке друге реалности. Игнорисати је сасвим тешко је, готово
немогуће.
Пре или касније свако од нас
пристаје да макар на кратко буде увучен у ту новогодишњу/
божићну причу. Можда баш зато што нам је све тако како је,

Тајне ипак нема. Спас је, сви
знамо, у картицама, чековима на
почек („купиш за Митровдан, платиш на Ђурђевдан”, један од рекламних слогана), дозвољеном,
али и недозвољеном минусу на
текућем рачуну, па иде дуг на дуг,
камата на камату. Опоравак траје
таман до следеће нове године.
А колики је стварни утрошак,
мало ко се усуђује да рачуна док
траје бал. За свођење биланса и
суморно суочавање са реалношћу резервисан је јануар, најдужи и најнапорнији месец у
години, када рачуни на наплату
почињу да стижу. У томе, додуше, нисмо изузетак. И у богати-

80 евра, „што је опет више него
у Србији”, наводи се у информацији без других детаља о нама.
Из прегледа консултантске
куће „Дилојт”, доступног за друге европске земље, може се
уочити велики распон у износима, од 605 евра за просечну
европску породицу, до близу
784 евра у Великој Британији,
али „свега” 448 у Холандији. Док
је у Европи просечна потрошена сума порасла за 1,5 одсто у
поређењу са прошлом годином, Руси су постали комотнији
у трошењу за читавих 11 одсто,
па ће их празнични угођаји коштати лепих 428 евра, а Амери-
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канце 704 долара (око 540 евра)
по породици.
У питању су, разуме се, процењене вредности израчунате на
основу прелиминарних анкета,
док ће коначне цифре тек бити накнадно изведене, а знатно
другачија слика није искључена,
будући да је ово, по општој оцени, била сезона куповине са изузетно великим одступањима и
изненађењима у последњи час.
Многобројна рана истраживања тржишта указивала су на
могући осетни пад у куповини,
што је било и разумљиво имајући у виду опште прилике с обе
стране Атлантика, велику неизвесност, незапосленост, претећи губитак радних места. Све је
указивало на једну по трговце
лошу годину.
У Британији и Лондону,
европској шопинг престоници,
владала је права паника све до
средине децембра, када су се
велике трговине одлучиле на
потпуно неочекивани корак,
преурањене распродаје. Традиционална јануарска послебожићна снижења пресељена су
у сам децембарски врх сезоне.
Уследио је прави стампедо на
продавнице, а последњег дана
уочи божићног викенда продаја је ишла темпом од милион
фунти сваког минута, објавили
су британски медији.
Други елеменат изненађења
представља све већа популарност куповине преко интернета.
У поређењу са 2010. годином,
трансакција из фотеље више
је за 16 одсто. Процват онлајн
продавница додатни је разлог
што су у класичним радњама пожурили са распродајама, а због
велике навале купаца порасла
је и потреба за продавцима. На
хиљаде радних места отворено
је на продајним пунктовима. Нажалост, само привремено. Њихово затварање, као и отпуштања радника, биће неминовни
када гужва прође, а светковине
утихну. Али то ће тек уследити.
Засад звона радости и весеља
надјачавају опомињуће звуке
надолазеће сутрашњице.
Д. Драгић

ПО ЧЕМУ ЋЕ ЕВРОПСКИ ПЕНЗИОНЕРИ ЗАПАМТИТИ 2011.

Година испражњених фондова
Криза је највише
протресла југ
континента, али је
почела да се осећа
и на северу

У

Белгији су, 22. децембра,
биле затворене школе,
поште, стао је саобраћај,
болнице су примале само хитне
случајеве, а ништа није могло
да се обави ни на шалтерима
осталих јавних служби. Радници државног сектора одржали
су 24-часовни штрајк због најављене пензијске реформе.
Белгија је тако за моменат
постала слична Грчкој, где су
овакви протести против стезања каиша постали уобичајени.
Штрајк који је паралисао и Брисел, где је седиште и Европске
уније, показао је да је синдром
испражњених пензијских фондова, који је своје дејство прво
показао на југу континента, стигао и до његовог севера.
Белгија, која је поставила
необичан светски рекорд тиме
што је 541 дан, због немогућности њених политичких партија
да се договоре, била без владе, тако је ушла у нову кризу
тек што је владу (6. децембра)
коначно и добила. Нова влада
иначе није имала избора него
да се одмах суочи са буџетским
реалностима и да предложи
мере којима би се трошкови
државе смањили за 11 милијарди евра, и тиме национална
задуженост свела на 96,2 одсто
бру то националног производа,
а дефицит на 4,1 одсто. По нормама ЕУ, дуг не сме да пређе 60
одсто, а граница за дефицит је
три одсто.
У предлогу пензијске реформе, која је ушла у парламентарну процедуру, предвиђено је да
граница за одлазак у пензију
остане на 65 година, али су се
на удару нашле популарне одредбе Закона о раном пензионисању, по којима је радни век
могао да се заврши и са 60 година. По новом, то би могло да
буде тек са навршене 62, док би

превремено пензионисање генерално постало теже.
Ништа, дакле, страшно, у поређењу са реформама које су
спроведене другде. Па зашто
су онда Белгијанци који раде за
државу подигли толику галаму
и блокирали земљу?
Зато што најављена реформа
подразумева и један дугорочни циљ: да се државне пензије
полако ускладе са онима које
стичу запослени у приватном
сектору. Просечна пензија која
се данас исплаћује у Белгији је
1.155 евра, али 2.400 евра примају пензионери који су радили у некој од државних служби,
а само 1.100 они који су радни
век провели код неког приватног послодавца. Дакле, протест
је био, пре свега, због угрожених привилегија.
Белгијски штрајк је тако обележио завршницу 2011, која је
иначе била година протеста,
углавном због дефицитарних
пензијских фондова. Подсетимо
се – на овом месту су објављивани текстови о штрајковима у
Грчкој, Италији, Шпанији, Великој Британији…
Свуда се протестовало због
промена које су подразумевале
ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар

да ће пре одласка у пензију морати да се ради дуже, да се у фондове уплаћује више – и, на крају, на
пензијском чеку, прима мање.
Реформе пензијских система
су мање-више свуда изнуђене
истим факторима: буџетским
дефицитима и нараслим јавним
дуговима. И свуда су, у основи, томе допринела постојећа
системска решења која су ударила у зид повећаних обавеза,
углавном због демографских
трендова: да пензионери живе
све дуже, да је нове, младе радне снаге све мање, због чега се
пореметио однос запослених и
издржаваних, понегде у толикој
мери да је подрио темеље такозване социјалне државе.
На све то дошла је глобална
финансијска и економска криза, која је свим пензијским фондовима, који су иначе одржавани и увећавани инвестирањем
на финансијским тржиштима,
задала тежак ударац, а многима
нанела и озбиљне губитке.
Један од драматичних примера за ово је Холандија, где су на
крају 2007. године фондови покривали обавезе са чак 145 одсто, да би њихова солвентност
данас пала на 97 одсто.

Ово је постало велики проблем пошто по тамошњем закону пензијски фондови не
могу да имају дефицит, што
значи да је неизбежно смањивање пензија. Осим ако се
закон не промени, о чему, по
холандском „трипартитном”
социјалном систему, морају
да се усагласе држава, приватни сек тор и синдикати. Њихов
консензус у овом моменту није на видику, јер нико не жели
да плаћа више.
На мукама су чак и Швајцарци, где се најављује да ће расправа о будућности пензијског
система почети на пролеће.
Тамошњи проблем такође има
своју посебност: по федералном закону фондови, који су
обавезни стуб пензијског система, у обавези су да уплатиоцима – отприлике сваком другом
запосленом – гарантују годишњу камату. Она је на почетку
ове декаде била четири одсто,
непосредно после кризе опала
је на два, а у новембру је редуцирана на само 1,5 одсто, са
тенденцијом даљег пада. Нигде,
значи, није више као што је некад било.
М. Бекин
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Уче вештине својих бака
Н

ововарошанке без сталног запослења селе су за
разбоје и прихватиле се
ђевђира, игле и конца да би оживеле заборављене вештине својих бака. Њих тридесетак је у оквиру пројекта „Стари занати

на Поповић (18) из села Божетићи, код Нове
Вароши.
Пројекат „Стари занати за ново доба” у
три општине Златиборског округа трајаће
годину и по дана и његову реализацију са
215.000 евра помаже Европска унија, док су

за ново доба”, који се реализује у три општине југозападне Србије, прошло кроз обуку у
ткању и златовезу и добило прилику да, уз
помоћ донације Европске уније, покрене
сопствени бизнис и продајом тканих ћилима и ручних радова обезбеди стални извор
прихода за своје породице.
Кроз сличну обуку прошло је и тридесетак
жена из суседног Пријепоља, док су се домаћице из Чајетине и златиборских села училе
дизајну паковања и вештини продаје тканих
и везених рукотворина које су не тако давно
биле неизоставни детаљ кућног ентеријера.
Током обуке у тренинг центрима добиле су
и прилику да искажу своју креативност и новим идејама унесу свежину у традиционални
изглед ручно рађених рукотворина препознатљивих за овај део Србије.
– Пред налетом савременог начина живота разбоји за ткање су склоњени на таване и у подруме сеоских кућа и с временом
потпуно пропали, па је ово био једини начин да савладам вештину израде ћилима,
простирки и срџада од природних материјала. Поред тога што сам научила да ткам,
што ми је одувек била жеља, од овог посла
у блиској будућности очекујем и материјалну корист. Рукотворине ручно ткане и везене у кућним радионицама опет су у моди и
за њима је све већа тражња – каже Кристи-

наставни кадар, разбоје и неопходну опрему и материјале, као иницијатори пројекта,
обезбедила београдска удружења „Унисет”
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Недавно су чланови КУД „Пензионер” из Зајечара,
поводом Светског
дана
инвалида,
приредили
годишњи концерт под
називом „Распевана
јесен 2011”. У сали
позоришта Тимочке
крајине „Зоран Радмиловић”, као гости
на овом концерту,
учествовали су и
чланови КУД „Младост” из Зајечара.
Најзапаженији су
били солисти Вера
Костић, Вера Димитријевић и Боркица
Ивановић, као и Димитрије Љупковић

и „Горичанка”. Званични носилац пројекта је
општина Нова Варош, а да би он био успешно реализован, у све три општине средствима из локалног буџета адаптиран је и
опремљен разбојима и неопходном опремом по један објекат. У њима ће жене свих
годишта, које су обухваћене пројектом,
добити свој кутак и након завршене обуке
кренути са организованом производњом
народних рукотворина намењених познатим купцима.
– Поред прилике да обезбеде приходе
и стекну економску независност продајом
ручно тканих и везених предмета, домаћице из руралних крајева југозападне Србије
ангажовањем у новоформираним локалним
удружењима унапредиће и свој друштвени
положај и изградити предузетнички дух,
што је и један од основних циљева пројекта. Да би се изборила за своје место на пробирљивом тржишту, локална удружења из
три општине биће повезана у јединствену
предузетничку мрежу и међусобно се договарати о обиму производње, промоцији и
начинима заједничког наступа пред купцима, као и о условима продаје рукотворина.
Жене у овом делу Србије природно су обдарене за израду ручних радова, а рукотворине настале у оваквим радионицама носиће
препознатљив печат краја – каже Миљка
Богићевић, менаџер пројекта „Стари занати
за ново доба”.
Ж. Дулановић

ЗАЈЕЧАР

Распевана јесен
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ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА ЧАЧКА

Научни скуп
о Татомиру
Анђелићу
И

страживачким радом и
научним достигнућима
у области математике
и механике Татомир Анђелић
(1903–1993) постао је грађанин
света, али никада није заборавио родно село Бечањ, Мрчајевце, у којима је ишао у основну школу, и Чачак, за који су га
везивали гимназијски дани.
Поводом Дана Чачка, Скупштина града и Технички факултет су, 16. децембра, организовали научни скуп о животу и раду овог научника који се истицао и изузетном способношћу
да, као професор, своје знање
пренесе на ученике и студенте.
Поздрављајући учеснике скупа
у име Српске академије наука
и уметности, њен председник,
Никола Хајдин, указао је на крупан научни допринос Татомира
Анђелића и присетио се вре-

мена када му је он предавао у
гимназији. Од осталих професора се разликовао, уочио је Хајдин, по томе што је квалитетом
и методама рада превазилазио
средњошколски ниво, а према
ђацима се односио као према
студентима.
Једно од шесторо деце Павла,
земљорадника са четири разреда гимназије и народног посланика – демократе, и неписмене
Дмитре Анђелић, Татомир је до
основне школе у Мрчајевцима
пешачио пет километара, а када је окончао гимназијско школовање у Чачку, отац је желео
да му син студира права и буде
адвокат. Младић је, међутим,
већ био до ушију заљубљен у
математику и није одустајао од
намере да студира на Универзитету у Хајделбергу, па је отац,
иако невољно, пристао да га

Учесници и организатори научног скупа

о свом трошку школује у иностранству. У Немачкој је стекао
драгоцена знања из математике, физике и астрономије, а по
повратку у Београд почео је да
ради у Другој мушкој гимназији. Докторски рад одбранио је
код прослављеног научника
Милутина Миланковића, а професорску каријеру наставио на
Београдском универзитету. Био
је један од оснивача посебне
студијске групе за механику на
Природно-математичком факултету, сарадник Математичког института и Југословенског
друштва за механику, академик
и члан многих међународних
научних асоцијација. Иза себе
је оставио бројне публикације и

непревазиђене универзитетске
уџбенике. Био му је омогућен
приступ и руским и америчким
центрима за космичка истраживања, а малом броју људи је познато да је амблем на скафандерима астронаута посаде „Аполо
17”, за спуштање на Месец, израђен по његовој замисли.
О научноистраживачком раду Татомира Анђелића на скупу
у Чачку говорила је његова дугогодишња сарадница, др Катица Стевановић Хедрих, а у зборнику радова, чији су издавачи
Скупштина града и Технички
факултет, налазе се и прилози
о Анђелићевом школовању, као
и сећања чланова његове породице.
Д. Ч.

на окарини и литерата Јованка Филимоновић. Одушевили
су и ветерани „Пензионера” и
омладински фолклор КУД-а
„Младост”, чије кореографије
је припремио Милорад Миленковић. Пре почетка концерта, у
холу позоришта отворена је изложба фотографија пензионера
фотоаматера на тему „Ђавоља
варош и Пролом бања – две топличке лепотице”.
Као део активности везаних
за обележавање Дана инвалида, у Зајечару су организоване
трибине посвећене запошљавању и здравственој и социјалној заштити ове популације, а
крајем децембра Црвени крст
ће уручити хуманитарне пакете
инвалидима са социјално-сигурносним статусом.
М. С.
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РУМА

Божићна улица
У Руми је овог децембра први пут отворена Божићна улица, која је окупила близу 70 излагача
из Београда, Бечеја, Новог Сада, Смедеревске Паланке и града домаћина. Улицу је организовала Туристичка организација општине Рума у сарадњи са
Градским позориштем, Културним центром и Удружењем
„Панонка”. На тезгама су изложени сухомеснати производи,
мед, ручно рађен накит, сапуни и креме од лековитог биља
и други производи.

ЉИГ

Излети и пакети

– Интересовање оних који су желели да се представе Румљанима било је веома велико, тако да није било довољно
монтажних кућица за њихов смештај – каже за наш лист директорка Туристичке организације, Милена Којић. – Поред
излагача, на Градском тргу готово свакодневно ученици
основних школа изводе дечје представе, ту су и уличне анимације, римокатоличка црква је симболично обележила Божић, 24. децембра, а то ће паљењем бадњака учинити и православна црква у Руми.
Седмог јануара у Божићној улици, по угледу на главни град,
биће ломљена чесница у којој ће се налазити златник.
Божићна улица у Руми биће отворена до 15. јануара. Д. Р.

Пензионери општине Љиг организовали су ове године више излета у бање Србије. Осим тога, љишки „трећедобаши”
посетили су и Смедерево, Тополу, Лозницу и Нови Сад.
Поред забаве и путовања, организација овдашњих пензионера своје чланове сваке године снабдева и животним
намирницама и огревом за зиму по повољним ценама, јер
пензионери робу плаћају у више месечних рата.
И то није све. Ове године је љишка организација материјално угроженим члановима уручила и 50 бесплатних пакета
са прехрамбеним артиклима, а једном тешко оболелом пензионеру и скромни новчани прилог као прву помоћ.
– Настојимо да својим члановима, колико нам скромна
средства дозвољавају, помогнемо и олакшамо им живот –
каже Драгослав Илић, председник организације пензионера
у Љигу.
С. М.

КУРШУМЛИЈА

Помоћ
најугроженијима
Општинска организација пензионера у Куршумлији успела
је да прикупи средства и пружи помоћ социјално најугроженијим пензионерима на градском и сеоском подручју. Ради
се о пакетима са намирницама које је добило 350 најугроженијих породица.
У свим месним организацијама у општини, а њих је 24, пензионери са најнижим примањима добили су помоћ – чланови који живе на сеоском подручју примили су пакете са храном, док су они у Куршумлији добили потврде са којима су
у одређеним продавницама могли да узму робу по избору.
Вредност једног пакета је 800 динара.
Средства за ову једнократну помоћ у износу од 230.000 динара обезбедила је локална самоуправа.
Ж. Д.
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Изборна скупштина
У Петровцу је одржана редовна Изборна скупштина Удружења пензионера ове општине, на којој је најпре разматран
Извештај о раду за претходни мандатни период, а затим усвојен и програм рада Удружења за наредне четири године. На
Скупштини су изабрани председник и потпредседник, као
и Извршни и Надзорни одбор, а донета је и одлука о додели признања и зхвалница за рад и сарадњу са Удружењем. За
председника у наредном четворогодишњем периоду поново
је изабран досадашњи председник Слободан Рајић.
С. Р.
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СВРЉИГ

Дани Гордане
Тодоровић
Завршно вече песничке манифестације „Дани Гордане Тодоровић”, у организацији Културног центра Сврљига, под
покровитељством локалне самоуправе и уз финансијску
помоћ Министарства културе, одржано је 16. децембра ове

АЛЕКСАНДРОВАЦ

Изложба слика Оље
Ивањицки

године. На књижевној вечери, у библиотеци Културног центра, директор ове установе, Зоран Гавриловић, уручио је награде песницима чија су дела проглашена за најбоља.
Уговор о штампању књиге уручен је победнику, Љубинку
Дугалићу из Краљева, за циклус песама „Силазак на земљу”.
Другопласираној Гордани Боранијашевић из Нове Вароши
и трећепласираној Тањи Ђурђевић из Великог Градишта
уручене су новчане награде. На овој свечаности прошлогодишња победница, млада песникиња Маја Милошевић,
промовисала је своју књигу „Талисман”. Песници из Сврљига
и Књажевца представили су и најновије бројеве књижевног
часописа „Бдење”, који заједнички уређују и штампају.
Ови песнички сусрети се одржавају већ 28 година у знак
сећања на рано преминулу песникињу Гордану Тодоровић,
која је рођена у селу Драјинац код Сврљига и била је савременик Бранка Миљковића.
С. Ђ.

НИШ

Александровац је имао привилегију да буде други град
у Србији, после Београда, у коме је организована изложба
слика Оље Ивањицки, наше сликарке светског гласа.
Изложбу је организовао Музеј винарства из Жупе, у сарадњи са Фондом познате сликарке и уметнице, а на отварању су говориле Сузана Спасић, директорка Фонда Оље
Ивањицки, и Душанка Суботић Хомен.
Свечаном отварању изложбе присуствовао је и Живојин
– Жика Велимировић, познати уметник на виолини, професор музике и успешни сликар. Изложба је била отворена до
краја децембра, а посетили су је многобројни љубитељи ликовне уметности из оближњих градова.
Ј. П.

ЉУБОВИЈА

Лакше до зимнице
Општинска организација пензионера у Љубовији обезбедила је по повољнијим ценама зимницу за више од 100 пензионера, коју ће моћи да плате у четири рате. Према речима
Милисава Ђокића, првог човека организације пензионера,
зимницу која је без хемијских конзерванса и састоји се од
свих врста поврћа, у стакленој амбалажи испоручиће једно
производно предузеће из Чачка. Поред поврћа, љубовијски
пензионери ће од истог произвођача моћи под истим условима да купе и производе и прерађевине од воћа, као што су
разни џемови, мармеладе, слатка и суве шљиве.
М. М.

Просторије у новом
руху
Просторије Удружења пензионера града Ниша добиле су
недавно ново рухо захваљујући Савезу пензионера Србије,
ДДОР-у „Нови Сад” и сопственим средствима. Осим „грубих
радова”, пословни простор Удружења је опремљен и савременим намештајем, док је сала за састанке добила вишенаменску употребу. Обилату помоћ у сређивању овог простора, по речима секретара Удружења, Добросава Миленковића, пружиле су чланице Актива жена, које су данима уређивале свој, како рекоше, други дом.
Ово је било прво генерално сређивање просторија – после 15 година, и подсећање на претходнике, који су новчаним улозима купили садашњу зграду Удружења.
С. Н.
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Свим пензионерима и инвалидима рада, као и
вама у редакцији „Гласа осигураника”, све најлепше и најбоље за новогодишње и божићне празнике желе Деса и Милета Ломић, Аранђеловац.

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

Захваљујем редакцији листа што редовно добијам
„Глас осигураника” и желим им пуно успеха у даљем
раду и све најлепше за наступајуће празнике. Пуно
поздрава свима!
Ранковић Зорица, Опленац

Некад и сад

Приноси радничког осигурања
Укупни принос у радничком осигурању у 1936. години био је за болест
144 милијуна франака, у несрећи 37 милијуна франака, за Берзе рада и
Радничке коморе 18 милијуна франака, свега 199 милијуна франака. Осигурање железничара и рудара није овде убројено као ни пензионо осигурање службеника.
После спровођења осигурања у изнемоглости, старости и смрти,
укупни терет привреде од радничког осигурања без пензионог осигурања службеника биће 12,5 посто обезбеђене зараде или 10 посто стварне
зараде, од чега терети послодавце 5,8 посто а раднике, заједно са прирезом на Радничке коморе, 4,5 посто стварне зараде.
Прописани принос од јула 1922. до децембра 1936. године у болести је
износио укупно 3.583,7 милијуна динара, а приноси у несрећи за све те године укупно 883,6 милијуна динара.
Поред ових приноса убрало је радничко осигурање и преко 200 милијуна динара за Берзе рада и око 150 милијуна динара прореза
за Радничке коморе, и преко 30 милијуна динара за осигурање у изнемоглости, старости и смрти државних дневничара које је неко
време Средишњи уред за осигурање радника спроводио.
(Осигурање радника у Краљевини Југославији, Загреб, 1937)

Пројекција прихода и примања
Према финансијском плану који је усвојио Управни одбор РФ ПИО, укупни планирани приходи и примања за 2012. годину износе
567,64 милијарде динара и већи су за 13,01 одсто у односу на ребаланс плана за 2011. Ово увећање средстава за 2012. условило је
припајање Фонда војних осигураника Фонду ПИО, од 1. јануара
2012. За финансирање пензија војних осигураника предвиђено
је 29,80 милијарди динара, те су и укупни приходи Фонда ПИО
увећани за око пет одсто, док су, ако изузмемо средства за војне
пензије, укупни приходи за 2012. већи за 7,08 посто.
У 2012. години предвиђена су два повећања пензија, 1. априла
и 1. септембра. Прво ће пензионерска примања увећати за четири одсто, а друго за 0,9 процената. Социјални доприноси су у
укупним приходима Фонда предвиђени у износу од 275,60 милијарди, односно 48,55 одсто планираних средстава. Остали део
планираних прихода – 281,40 милијарди динара обезбедиће се
из буџета, што значи да ће проценат учешћа буџетских средстава
у приходима бити 49,57 одсто.
Ј. О.
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Измена прописа

?

Милорад Пантић, Нови Београд: Остварио сам право
на новачну накнаду код НСЗ у трајању од 24 месеца, до
остваривања права на пензију. Након тога сам се писмом
обратио директору НСЗ и добио званичан одговор да ниједна
промена закона неће утицати на ово право које сам остварио
и које важи до 19. 9. 2013. године. Да ли би евентуална промена Закона о ПИО на дан 20. 9. 2013. године утицала на моју
пензију, тј. конкретно мислим на повећање стажа са 40 на 45
година?
Одговор: У писму не наводите своје године живота, па је
претпоставка да их имате довољно за остваривање права
на старосну пензију, тј. минимум 54 године, колико би Вам
било потребно 2013. године,
и 40 година стажа осигурања.
Што се тиче година стажа осигу-

рања, до сада није било говора
о могућности повећања и тог
услова, али у случају да се измене законски услови, у том смислу применио би се пропис који
је на снази у моменту подношења захтева за остваривање права на старосну пензију, односно
измењен пропис.

Захтев за усклађивање пензије

?

Вера Т., Шабац: Радила сам у хемијској индустрији „Зорка”
као секретар директора, са средњом економском школом
и отишла у пензију 1. 1. 2000. године са 40 година радног
стажа. Видевши да моје бивше колегинице без квалификација и са мање стажа имају већу пензију од мене, тражила сам
од филијале ПИО, 2007. године, ревизију моје пензије, али сам
само добила своју документацију, без одговора и пропратног
писма. Молим Вас да ми одговорите каква су моја права у вези
са ревизијом пензије.
Одговор: Сваки корисник
пензије, без обзира на то када
је отишао у старосну или инвалидску пензију, има право да
провери да ли му се пензија
правилно исплаћује, тј. да ли је
правилно усклађивана за све
време коришћења. У том смислу довољно је поднети захтев
за тзв. усклађивање пензије.
Уколико корисник пензије при-

мети да неки од података на
основу којих је донето његово
решење о пензионисању није
правилно узет приликом доношења решења, а располаже исправним податком, може и по
протеку свих рокова из Закона
о општем управном поступку да
тражи обнову поступка и одређивање правилног износа пензије, по Закону о ПИО.

Инвалидска пензија

?

Горан Стојановић, Чачак: Био сам код другостепеног органа вештачења на лекарском прегледу 14. 11. 2011. године и тада су ми доктори рекли да сам стекао право на
инвалидску пензију и да ћу решење брзо добити. Занима ме
да ли је њихово вештачење крајња инстанца или мој предмет
иде даље? Мени ових дана предстоји наставак лечења за које морам да позајмим новац који бих вратио од отпремнине
коју ће ми фирма исплатити у случају да одем у инвалидску
пензију.
Одговор: Налаз, оцена и мишљење лекара вештака обавезно подлеже ревизији која
само на основу медицинске
документације проверава оцену лекара вештака. Могуће је
да лекар који врши ревизију
сматра да је за правилну оцену
потребно прибавити још неки

медицински доказ или обавити
још неки специјалистички преглед. У суштини, врло се ретко
преиначују одлуке лекара вештака који савесно раде свој
посао али ипак треба сачекати
да се заврши ревизија, која у
принципу не траје дуже од две
недеље.

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

Најпре измирити обавезе

?

Д. Перић, Пожаревац: Пензионисан сам привременим решењем као власник радње, јер нисам измирио све обавезе према ПИО Фонду, тако да ми се 1/3 пензије одбија за те
намене. Да ли могу да поднесем захтев за измену решења независно од тога што нисам измирио све обавезе? Напомињем
да сам у пензији више од три године и да ће вероватно до краја
2012. године моје обавезе према Фонду бити измирене.
Одговор: Нема основа за измену решења уколико није измирен цео дуг по чл. 120 Закона
о ПИО. Ако Вас занима износ
остатка дуговања на име неизмирених обавеза, то можете сазнати и без промене решења о

пензионисању. Проблем је, између осталог, у томе што и нов
износ дуга није коначан јер за
све време отплате дуга тече камата, те није могуће израчунати
тачно када Вам истиче наплата
дуговања.

Стаж у Аустрији

?

Катица Стефановић, Нови Итебеј: Да ли по конвенцији са
Аустријом могу да остварим право на пензију за време које сам радила у Аустрији, од 1969. до 1976. године? Ако не
могу да остварим пензију, да ли може да ми се исплати накнада коју сам уплаћивала док сам тамо радила?
Одговор: Нисте се изјаснили да ли поред овог стажа у
Аустрији имате још неког стажа
у Србији или не. Под претпоставком да Вам је то једини стаж
који имате, у Аустрији не можете остварити право на пензију
јер Вам је потребно минимум 15
година стажа осигурања. Што се
тиче повраћаја уплаћених до-

приноса за тај период, такође
нема могућности јер аустријско
законодавство не познаје овај
институт. Ако, пак, имате стаж и
у Србији, па тај стаж заједно са
аустријским износи минимум 15
година, можете рачунати на могућност остваривања права из
пензијског и инвалидског осигурања и у Аустрији и у Србији.

Нови услови за породичну пензију

?

Михајло Симић, Зајечар: Да ли породични пензионер (мушко или женско) који поново ступи у брак са старосним
или инвалидским пензионером има право да после смрти
тог брачног друга узме његову пензију ако је већа, а да се одрекне своје породичне пензије ако су у том браку живели мање од две године, и какав је поступак да се то право оствари?
Одговор: Према измењеном
Закону о ПИО, од 1. 1. 2011. године, ако је умрли у тренутку
закључења брака навршио –
мушкарац 65, а жена 60 година
живота, брачни друг може стећи
право на породичну пензију под
условом да имају заједничко дете или да је брак трајао најмање
две године. Ако нису испуњени
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ови услови из чл. 28 Закона о
ПИО, брачни друг из ове брачне заједнице не може остварити
право на породичну пензију по
умрлом брачном другу, тј. не може бирати између већ стечене
породичне пензије и породичне
пензије после смрти новог брачног друга где нису испуњени законски услови.
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Новогодишње прскалице
Кад погледам цене дочека, јасно ми је због чега новогодишњу ноћ зову „најлуђом”.
Лако је Деда Мразу кад он дели поклоне из туђе
торбе.

Миленко Косановић

Захваљујући употреби алкохола, у новогодишњој ноћи биће обилних падавина. Под столове.
Решио сам да поновим жену. Поклонићу јој Нову годину.
Ако после дочека Нове године не можете да се истрезните, погледајте у новчаник.
За дочек Нове године, извешћу жену из такта! То је најјевтиније.

Празничне конфете

Лако је дочекати 1. јануар. Треба дочекати 1. фебруар.
Кад помислим шта ме чека у новој, радије бих остао у старој години.

Европски савет је одлучио да Србији одложи давање
статуса кандидата за ЕУ. Надајмо се да то неће да уради
и Нова година!

Нова година – како то старински звучи.
Раде Ђерговић

Ми смо скроман народ. Шта ће нам нова година,
закрпићемо стару.
Док неко мења ресторане за дочек Нове, пензионери
мењају само програм на телевизији.
Када је платио царину, Деда Мразу је остала само
торба.
Не желимо у Новој слатка обећања већ сладак живот.
Санке су наш национални превоз за Нову. Европа
нас увек насанка!

Игњат Гатало

Кривци за лоше стање у Србији су отишли. На дочек
Нове године у Турску, Грчку, Француску...
Какво је стање у Србији, маску нећу да скидам ни
после Нове године.
Конфете су као рачуни. Стижу са свих страна.

Молим за реч
Преживећемо најлуђу ноћ. Али, после треба преживети још 365 паметних дана.
Шта вреди што долази олимпијска година, кад нам ови из Европске уније не дају ни да учествујемо.

Од новогодишњег коктела могу да поручим само
сламчицу.
Хајде што немам јелку, али изгледа да ће ми и прасе
побећи!
Душан Старчевић

Надам се да се Деда Мраз не дружи с нашим посланицима и да нам за
долазак неће наплатити путне трошкове.
Најсрећнији дан 2012. године: 29. фебруар.
Провео бих ја новогодишњу ноћ с лепом ЈЕЛКОМ, али не да ми
моја жена Мира.
Ако немате пара да детету купите поклон, реците му да Деда Мраз
није нашао место за паркирање.

А у целој следећој години највише посла имаће Ивица Дачић.
Јер, 2012. је преступна.
Европа је све моћнија. Они су и без нас ушли у кризу.
Дејан Патаковић
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Дејан Патаковић

У најлуђој ноћи највише посла имаће психијатри.
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