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Зим ски пеј заж у ве ли ком гра ду из гле да
иди лич но са мо док се по сма тра кроз про-
зор то плог до ма. Чим се кро чи на по ље,

сва ча ро ли ја не ста је. Ако жи ви те на пе ри фе-
ри ји и пр ви кре ће те на по сао, оба ве зно вам
сле ду је да пра ви те „пр ти ну”, али то је лак ши
и без о па сни ји део од оно га што вас тек че-
ка − вра то лом ног одр жа ва ња рав но те же по
за ле ђе ним тро то а ри ма, че сто и ко ло во зи ма.
Ка да вре мен ска прог но за на ја ви сне жне па-
да ви не, у Бе о гра ду се у нај ви шу при прав ност
ста ве све здрав стве не слу жбе, на ро чи то ор-
то пед ске. Ре ћи ће не ки − то су нам бла го де ти
кон ти нен тал не кли ме, по себ но зим ске. Али,
не мо ра та ко да бу де.
Жи вот ниг де, а по себ но не у глав ном гра ду,

не мо же да ста не за то што је пао снег. Ра зу-
мљи ви су апе ли од го вор них да се без пре ке
по тре бе не из ла зи на по ље, али зи ма код нас
мо же да по тра је а сва ко днев не оба ве зе не че-
ка ју. Али за то ми че ка мо ко му нал не слу жбе
и ја ко не го ду је мо ако не ре а гу ју оче ки ва ном
хи три ном. Исти ни за во љу, у Бе о гра ду (чи је
град ско под руч је за у зи ма ви ше од 320.000
хек та ра), не ра чу на ју ћи Бе о град-пут, шест

град ских слу жби ра ди на укла ња њу сне га са
ра зних по вр ши на. Али оне ни су у оба ве зи да
чи сте снег ис пред на ших ку ћа и рад њи.
По ре ђе ња ра ди, јед на сли чи ца из Аустри је:

ка да вре мен ска прог но за на ја ви сне жне па да-
ви не и та мо нер во за ухва ти ме сне вла сти, али
по себ но вла сни ке тр го ви на, уго сти тељ ских
обје ка та и ку ћа, од но сно све оне чи ји објек ти
има ју из лаз на јав не ко ло во зе и тро то а ре. Сви
они се тру де да снег сву да и стал но бу де очи-
шћен, без об зи ра на то да ли па да да њу или
но ћу и ко ли ке су па да ви не. По зна то је да су
код њих ка зне за та кве пре кр ша је ви со ке али
оне, са ме по се би, ни су је ди ни раз лог што су
аустриј ски тро то а ри увек без бед ни да се про-
ла зни ци не окли зну. Нај ве ћи сти му ланс за то
је за кон ко ји ка же да за сва ко га ко на јав ном
тро то а ру пре тр пи због кли за ња или па да би ло
ка кву по вре ду, све тро шко ве пре гле да, ле че-
ња и од ште те сно си вла сник објек та ис пред
ко га је по вре ђе ни пао. Та ква пла ћа ња ни су
ма ла, ме ре се хи ља да ма евра, а суд ски про-
це си су ви ше фор мал ни и ско ро по пра ви лу се
за вр ша ва ју у ко рист оште ће ног.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

На ста вља ју ћи пред ста вља ње ту ри стич ких
мо гућ но сти на ше зе мље у ино стран ству, Ту-
ри стич ка ор га ни за ци ја Ср би је је уче ство ва ла
на Ме ђу на род ном сај му ту ри зма у Љу бља ни
од 27. до 30. ја ну а ра 2011. го ди не.
По ред ТОС-а, на за јед нич ком штан ду су се

пред ста ви ле и по је ди нач не ту ри стич ке ор га-
ни за ци је Бе о гра да, Вој во ди не и мно го број них
гра до ва и оп шти на Ср би је, не ко ли ко ту ри-
стич ких аген ци ја и хо те ла.
Ак це нат на сту па у Љу бља ни био је на про-

мо ци ји ту ри стич ких про из во да, као што су:
фе сти ва ли, при ро да Ср би је – Ду нав, ак тив-
ни од мор, се ла, крат ки од мо ри у гра до ви-
ма. Има ју ћи на уму све ве ћи број го сти ју из
Сло ве ни је у на шој зе мљи, ТОС је из дао три
бро шу ре на сло ве нач ком је зи ку за ово тр жи-
ште: „52 ви кен да у Ср би ји”, „Ср би ја за мла де
и ра до зна ле” и „При ро да Ср би је – од мор у
по кре ту”.

У пе ри о ду ја ну ар–но вем бар 2010. го ди не у
Ср би ји је бо ра ви ло око 60.000 ту ри ста из Сло-
ве ни је (22 од сто ви ше не го у истом пе ри о ду
2009), ко ји су оства ри ли 100.767 но ће ња (18
од сто ви ше). Од европ ских и ва не вроп ских зе-
ма ља, по бро ју оства ре них но ће ња ту ри сти из
Сло ве ни је на ла зе се на тре ћем ме сту.
Ка лен дар пла ни ра них ак тив но сти ту ри стич-

ких по сле ни ка и за на ред не да не је пре пун. Већ
по чет ком фе бру а ра (од 2. до 4) у Но вом Са ду
се одр жа ва Ме ђу на род ни са јам ауто ма ти ке, ро-
бо ти ке и ме ха тро ни ке ИФАМ, а упо ре до с њим
и Ме ђу на род ни струч ни са јам ин ду стриј ске и
про фе си о нал не елек тро ни ке „Ин тро ни ка”. Сле-
ди са јам вен ча ња у Кра гу јев цу, Лов на ша ка ла
у Бе о чи ну, Срем ска ко ба си ци ја да у Ши ду... Бе-
о град је до ма ћин Ги тар арт фе сти ва ла од 8. до
13. фе бру а ра, а за тим се ни же оби ље де ша ва-
ња ве за них за Све тог Три фу на и за љу бље не, а
све ви ну у част. Р. Ми ло је вић

Србија отвореног срца
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РАЗ ГО ВОР СА ДР АЛЕК САН ДРОМ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋЕМ, ДИ РЕК ТО РОМ
СЕК ТО РА ЗА ОЦЕ НУ РАД НЕ СПО СОБ НО СТИ ФОН ДА ПИО

Ин ва лид ске пен зи је
мак си мал но уре ђе не

Број ке го во ре
Про шле го ди не је под не-
то око 130.000 зах те ва за 
ме ди цин ско ве шта че ње, 
а ре ше но је 110.00. Ме ђу 
њи ма је ви ше од 40 од сто
зах те ва би ло за оства ри-
ва ње пра ва на ин ва лид-
ску пен зи ју, а оста ло чи не
зах те ви за ту ђу по моћ и 
не гу, за те ле сно оште ће ње,
зах те ви по ме ђу на род ним 
уго во ри ма и они из цен та ра
за со ци јал ни рад. Око пет
од сто ве шта че ња ура ђе но је 
по За ко ну о про фе си о нал ној
ре ха би ли та ци ји ин ва лид них 
ли ца, што су ле ка ри Фон да
по че ли да ра де од сре ди не 
про шле го ди не. Је дан ле кар 
ве штак го ди шње ура ди из-
ме ђу 2.300 и 2.500 зах те ва.Др Алек сан дар Ми ло ше вић

У све тлу ра ни јих до га ђа ја ве за нихза ин ва лид ске пен зи је, за кон скимУУод ред ба ма, али и стро гом кон тро-
лом уста но вље ном у Фон ду пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња уве де но је мно-
го но ви на ко је спре ча ва ју сва ку зло у по-
тре бу у ве зи са до би ја њем ин ва лид ских
пен зи ја. О свим тим ме ра ма за „Глас оси-
гу ра ни ка” го во ри др Алек сан дар Ми ло-
ше вић, ди рек тор Сек то ра за оце ну рад-
не спо соб но сти у Фон ду ПИО:

– Да би се мо гућ но сти за раз не шпе ку-
ла ци је све ле на ми ни мум уве де но је цен-
трал но по зи ва ња стра на ка – оси гу ра ни ка
ко ји же ле пред ин ва лид ску ко ми си ју ра ди
оства ри ва ња пра ва на ин ва лид ску пен зи-
ју. То кон крет но зна чи да је по зи ва ње
оси гу ра ни ка на ле кар ски пре глед цен-
тра ли зо ва но, од но сно по зи ви се за све у
це лој Ср би ји ша љу из Бе о гра да пре ма да-
ту му при спе ћа зах те ва. Зна чи, где год да
оси гу ра ник пре да зах тев за оства ри ва ње
ин ва лид ске пен зи је, у Ја го ди ни, Кру шев-
цу, Чач ку... по зив за ле кар ски пре глед
сти ћи ће му из глав ног гра да. По зи ви се
ша љу уна пред, а ни ле кар ни оси гу ра ник 
не зна ју до са мог ве шта че ња ко га ће пре-
гле да ти, од но сно код ког ле ка ра ће би ти
на пре гле ду. Са ра ни јом прак сом, да се
ле ка ри ма до де љу ју пред ме ти, и пре ста ло
се упра во за то да би био оне мо гу ћен би-
ло ка кав кон такт из ме ђу њих и оси гу ра-
ни ка – об ја шња ва др Ми ло ше вић.
Ка да је пре глед за вр шен и ле кар код

ко га је оси гу ра ник био одо бри ин ва лид-
ску пен зи ју, сле ди оба ве зна кон тро ла
на ла за (ре ви зи ја):

– Кон тро ла на ла за је оба ве зна и њу
оба вља ју „ре ви зо ри” − ле ка ри од го ва ра-
ју ће спе ци јал но сти. Ле ка ри ре ви зо ри не
зна ју ко ји ће пред мет и ког оси гу ра ни ка
до би ти да кон тро ли шу јер се они би ра ју
ме то дом „слу чај ног из бо ра” по што по сто-
ји ви ше ре ви зо ра за сва ку спе ци јал ност.
Ре ви зи ја је та ко ђе цен тра ли зо ва на, оба-
вља се са мо у Бе о гра ду, што за оси гу-
ра ни ке из оста лих ме ста не пред ста вља
ве ли ки про блем јер ле ка ри ре ви зо ри
кон тро ли шу ме ди цин ску до ку мен та ци ју
и од лу ку ле ка ра ве шта ка, а оси гу ра ник 
до ла зи на пре глед са мо уко ли ко се про-
це ни да је то за и ста нео п ход но – на гла-
ша ва наш са го вор ник.

Но, ни је све пре пу ште но са мо до број
ор га ни за ци ји у Фон ду, већ је и За ко ном
о ПИО из 2003. го ди не ова област уре ђе-
на та ко да су ње го вим од ред ба ма пред-
ви ђе ни и кон трол ни пре гле ди, осим за
те шке бо ле сти ко је су про пи са не овим
за кон ским ак том (те шки де фор ми те ти,
кар ци но ми у од ма клој фа зи...).

– Кон трол ни пре глед се оба вља нај-
ка сни је до три го ди не од да на сти ца ња
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју и ње га не
мо же ве шта чи ти ве штак ко ји је пен зи ју
до де лио, већ оба ве зно дру ги ле кар. Исто
то ва жи и за ре ви зи ју кон тро ле – ни ле-
кар ре ви зор не мо же би ти онај ко ји је то
био на пр вом пре гле ду, већ је то дру ги
ре ви зор исте спе ци јал но сти – по ја шња-
ва др Алек сан дар Ми ло ше вић.
Да би по сту пак био скра ћен и по јед но-

ста вљен, нај но ви јим за кон ским про ме-
на ма уки ну те су прет ко ми си је у до мо ви-
ма здра вља:

– Ове прет ко ми си је су по сто ја ле пет
го ди на, а са да су нај но ви јим од ред ба ма
За ко на уки ну те. Прет ко ми си је су до са да
ра ди ле у до мо ви ма здра вља и ове ра ва ле
су пред лог иза бра ног ле ка ра за из ла зак 
оси гу ра ни ка пред ин ва лид ску ко ми си ју.
Про це ње но је да њи хо во по сто ја ње са мо
про ду жа ва че ка ње оси гу ра ни ка на из ла-

зак пред ин ва лид ску ко ми си ју и знат но
успо ра ва про це ду ру – ка же др Ми ло ше-
вић.
Не рет ко су се оси гу ра ни ци жа ли ли да

до ста ду го че ка ју на по зив за из ла зак 
пред ин ва лид ску ко ми си ју и, на кон то га,
на че ка ње ре ше ња о од ла ску у пен зи ју.
И то се ме ња на бо ље:

– У прет ход них не ко ли ко го ди на дра-
стич но је сма ње но вре ме че ка ња на
из ла зак на пре глед за оце ну рад не спо-
соб но сти, а зах те ви се ре ша ва ју у за-
кон ском ро ку од два ме се ца. При мет но
је да је умно го ме по бољ шан ква ли тет
али и обим ност ме ди цин ске до ку мен-
та ци је при ли ком ве шта че ња за оце ну
рад не спо соб но сти. Та ко ђе при ме ћу је мо
да је све ма њи број здра вих љу ди, од-
но сно оси гу ра ни ка ко ји ни су оста ли без
рад не спо соб но сти а ко ји пре да ју зах те-
ве за од ла зак у ин ва лид ску пен зи ју. То
је у осно ви и био наш циљ – да зах те ве
под но се са мо они оси гу ра ни ци ко ји су
за и ста бо ле сни, ко ји су пот пу но из гу би-
ли рад ну спо соб ност и као та кви има ју
основ за оства ри ва ње пра ва на ин ва лид-
ску пен зи ју – за кљу чу је др Алек сан дар
Ми ло ше вић, ди рек тор Сек то ра за оце ну
рад не спо соб но сти у Фон ду ПИО.

Ве сна Ана ста си је вић

Ни оси гу ра ник,
ни ле кар до са мог
пре гле да не зна ју
ко је ко ме до де љен,
и ле кар ре ви зор се
од ре ђу је ме то дом
„слу чај ног из бо ра”,
а кон трол ни пре глед 
је оба ве зан
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Из ме не и до пу не За ко на
о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу, по-

ред оста лог, ти чу се и од ред-
би ко ји ма се ре гу ли ше сти ца-
ње и оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју од ре ђе них ка те го ри ја
оси гу ра ни ка под по себ ним
усло ви ма, од но сно оних ко ји-
ма се стаж због те жи не и спе-
ци фич но сти по сла ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем. Де таљ-
ни је о овим из ме на ма за наш
лист је го во ри ла Све тла на
Це бу ла, на чел ни ца Оде ље ња
за ин тер ну кон тро лу, суд ску
прак су, ме ђу на род ну ре гу ла-
ти ву и раз вој ПИО.

– Увек су по сто ја ле од ре-
ђе не ка те го ри је оси гу ра ни ка
ко ји су због спе ци фич но сти
по сла ко јим се ба ве мо гли
да под по себ ним усло ви ма
оства ре пра во на пен зи ју.
Они су, све до ав гу ста 1990.
го ди не, пра ва из пен зиј ског
оси гу ра ња оства ри ва ли у
скла ду са по себ ним усло ви-
ма утвр ђе ним за ко ни ма ко-
ји ма су ре гу ли са на ста ту сна
и дру га пи та ња за по сле них у
по је ди ним ор га ни ма и ор га-
ни за ци ја ма (та да шњи СМИП,
СУП и др.), а од 1990. су та
пра ва ре гу ли са на са ве зним
за ко ном. На ме ра је би ла да
све ка те го ри је оси гу ра ни ка
ко је мо гу да оства ре пра во на
пен зи ју под по себ ним усло ви-

ма бу ду об у хва ће не За ко ном 
о ПИО. До са да су из у зе так 
би ла про фе си о нал на вој на 

ли ца али ће, пре ма но вим за-
кон ским про пи си ма, и вој ни 
оси гу ра ни ци би ти уве де ни у 

„ци вил ни” си стем ПИО, по чев 
од 1. ја ну а ра 2012. го ди не – 
на во ди Це бу ла.
Оси гу ра ни ци ко ји оства ру ју

пра во на пен зи ју под по себ-
ним усло ви ма су по ли циј ски 
слу жбе ни ци (уни фор ми са на
овла шће на слу жбе на ли ца, 
слу жбе ни ци ко ји оба вља ју 
сло же не, спе ци фич не по сло-
ве), за по сле ни у Ми ни стар-
ству спољ них по сло ва, при-
пад ни ци БИА, при пад ни ци 
Вој но бе збед но сне аген ци је и 
Вој но о ба ве штај не аген ци је, 
за по сле ни у Упра ви за из вр-
ше ње кри вич них санк ци ја, 
овла шће на слу жбе на ли ца 
По ре ске по ли ци је, про фе си-
о нал на вој на ли ца и оста ли 
по ли циј ски слу жбе ни ци.

– Сви они мо гу да оства ре
пра во на пен зи ју под по себ-
ним усло ви ма ис кљу чи во ако 
ра де на по сло ви ма на ко ји ма 
се стаж оси гу ра ња ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем. Сви ма се 
сва ких два на ест ме се ци ефек-
тив но про ве де них на та квим 
по сло ви ма ра чу на нај ви ше 
као ше сна ест ме се ци ста жа, у 
за ви сно сти од те жи не по сло-
ва, под усло вом да су на тим 
по сло ви ма ефек тив но про ве-
ли укуп но нај ма ње 10 го ди на,
а ако је утвр ђе на ин ва лид-
ност, укуп но нај ма ње пет го-
ди на. Но ви на у За ко ну је сте и 
да се из у зет но утвр ђу ју рад на
ме ста на ко ји ма се два на ест 
ме се ци ефек тив ног ра да ра-
чу на као осам на ест ме се ци. 
Но вим од ред ба ма по о штре ни 
су усло ви за сти ца ње пра ва на 
пен зи ју под по себ ним усло ви-
ма – по о штре ни су по ступ ним 
по ди за њем ста ро сне гра ни це 
до 2022. го ди не, са пе де сет 
три на пе де сет пет го ди на 
жи во та, ста жа оси гу ра ња са 
два де сет на два де сет пет го-
ди на, и вре ме на ефек тив но 
про ве де ног на спе ци фич ним 
по сло ви ма, да кле опа сним и 
ри скант ним по здра вље, са 
де сет на пет на ест го ди на. 
Овај вид по о штре ња не од но-
си се на по себ не по ли циј ске 
слу жбе ни ке. Сви на ве де ни 

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПЕН ЗИЈ СКОМ И ИН ВА ЛИД СКОМ ОСИ ГУ РА ЊУ

Од ре ђе не ка те го ри је и стаж  

Све тла на Це бу ла

ГОДИНА ГОДИНЕ ЖИВОТА СТАЖ ОСИГУРАЊА
ЕФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНО ВРЕМЕ
НА РАДНИМ МЕСТИМА НА КОЈИМА

СЕ СТАЖ УВЕЋАВА

2011. 53 године 2 месеца 20 година 4 месеца 10 година 4 месеца

2012. 53 године 4 месеца 20 година 8 месеци 10 година 8 месеци

2013. 53 године 6 месеци 21 година 11 година

2014. 53 године 8 месеци 21 година 4 месеца 11 година 4 месеца

2015. 53 године 10 месеци 21 година 8 месеци 11 година 8 месеци

2016. 54 године 22 године 12 година

2017. 54 године 2 месеца 22 године 6 месеци 12 година 6 месеци

2018. 54 године 4 месеца 23 године 13 година

2019. 54 године 6 месеци 23 године 6 месеци 13 година 6 месеци

2020. 54 године 8 месеци 24 године 14 година

2021. 54 године 10 месеци 24 године 6 месеци 14 година 6 месеци

2022. 55 година 25 година 15 година
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  са уве ћа ним тра ја њем
оси гу ра ни ци (осим оста лих 
по ли циј ских слу жбе ни ка) мо-
гу оства ри ти ово пра во са мо 
ако им је пре ста ло за по сле ње 
с пра вом на пен зи ју пре ис пу-
ње ња оп штих усло ва за сти-
ца ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју и ако у мо мен ту оства-
ри ва ња пра ва има ју свој ство 
овла шће ног ли ца, од но сно 
за по сле ног у тим ор га ни ма – 
об ја шња ва Све тла на Це бу ла.
За по је ди не оси гу ра ни ке 

су про пи са ни и но ви по себ ни 
усло ви за сти ца ње пра ва на 
пен зи ју. Ко је су то ка те го ри је?

– Реч је о под о фи ци ри ма и 
офи ци ри ма до чи на пу ков ни-
ка, ко ји мо гу под не ти зах тев 
за ре ше ње о пен зи ји ка да на-
вр ше че тр де сет го ди на ста жа 
и нај ма ње пе де сет три го ди не 
жи во та; та ко ђе и офи ци ри до 
чи на пу ков ни ка ако стаж тра је 
че тр де сет го ди на, али ка да на-
вр ше ми ни мум пе де сет че ти ри 
го ди не жи во та, а по ли циј ски 
слу жбе ни ци (при пад ни ци спе-
ци јал них је ди ни ца по ли ци је, 
при пад ни ци БИА, при пад ни ци 
Вој но бе збед но сне аген ци је и 
Вој но о ба ве штај не аген ци је) 
ко ји оба вља ју из у зет но сло-
же не, спе ци фич не, од но сно 
опе ра тив не по сло ве, мо гу да 
се пен зи о ни шу ка да на вр ше 
нај ма ње пе де сет три го ди-
не жи во та и два де сет го ди на 
ефек тив но про ве де них на тим 
по сло ви ма – из но си на чел ни-
ца Це бу ла.

– Ва жно је на ве сти да је за 
оста ле по ли циј ске слу жбе ни-
ке про пи са но да сти чу пра во 
на ста ро сну пен зи ју под сле-
де ћим ку му ла тив но про пи са-
ним усло ви ма: ако од ла зе у 
ста ро сну пен зи ју пре не го што 
су ис пу ни ли све усло ве тре ба 
да има ју нај ма ње ше зде сет 
го ди на жи во та и на вр ше них 
два де сет пет го ди на рад ног 
ста жа (од то га ефек тив но пет-
на ест на рад ном ме сту са бе-
не фи ци ра ним ста жом) и да су 
у тре нут ку ка да под но се зах-
тев за ре ше ње о пен зи ји за-
по сле ни као по ли циј ски слу-
жбе ни ци. Стаж оси гу ра ња се 

за ову ка те го ри ју не по ме ра, 
он је од ове па до 2022. го ди-
не исти (25 го ди на, од че га 15 
ефек тив но про ве де них на бе-
не фи ци ра ним по сло ви ма), али 
се по ступ но по ме ра ју го ди не 
жи во та као услов за пен зи ју: 
по че ти ри ме се ца до 2016. го-
ди не, а по том по шест ме се ци 
од 2017. до 2022, та ко да ће 
се тек та да при ме њи ва ти као 
услов на вр ше них ше зде сет го-
ди на жи во та – до да је Све тла-
на Це бу ла.
Ко ји су то ку му ла тив но про-

пи са ни усло ви за сти ца ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју?

– Сви ови оси гу ра ни ци мо гу 
да оду у ста ро сну пен зи ју под 

по себ ним усло ви ма са на вр ше-
њем про пи са них го ди на жи во та
и ста жа, са мо ако не ис пу ња-
ва ју оп ште усло ве пред ви ђе не
за сти ца ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју. Та ко ђе, у тре нут ку ка-
да се пен зи о ни шу, они од ла зе у
пен зи ју са рад ног ме ста на ко-
ме се стаж ра чу на са уве ћа ним
тра ја њем у МУП, БИА, Упра ви
за из вр ше ње кри вич них де ла и
дру гим ор га ни ма.
Из ме на има и ка да је реч о

утвр ђи ва њу ви си не пра ва на
пен зи ју.

– У по гле ду утвр ђи ва ња
ви си не при ма ња за од ре ђе-
не ка те го ри је оси гу ра ни ка за
из ра чу на ва ње го ди шњег лич-

ног ко е фи ци јен та не ће ви ше
би ти узи ман пе ри од од 1. ја-
ну а ра 1970, већ од 1. ја ну а ра
1996. го ди не. Ова од ред ба ће
би ти при ме њи ва на од 1. ја ну-
а ра 2010. го ди не ка ко би ко-
ри сни ци ко ји од овог да ту ма
има ју, или ће има ти пра во на
пен зи ју, би ли у истом по ло-
жа ју као и ко ри сни ци ко ји ће
то пра во оства ри ти од да ту ма
при ме не но вог за ко на. Ова ко
од ре ђе на пен зи ја уве ћа ва се,
као и до са да, 20 од сто – ка же
на чел ник Оде ље ња за ин тер-
ну кон тро лу, суд ску прак су,
ме ђу на род ну ре гу ла ти ву и
раз вој ПИО.

Је ле на Оцић

Два де сет 
го ди на у 
слу жби
Још јед на но ви-
на од но си се на 
за по сле не у МУП,
БИА, Вој но бе-
збед но сној и Вој-
но о ба ве штај ној
аген ци ји ко ји не-
ма ју бе не фи ци-
ран стаж али су 
у јед ној од ових 
слу жби ра ди ли
не пре кид но нај-
ма ње 20 го ди на.
Они сти чу пра во 
на пен зи ју по оп-
штим про пи си ма
(као и сви оста ли 
оси гу ра ни ци:
зна чи, или пун
стаж или го ди не 
жи во та), али им 
се због ду го го-
ди шњег ра да у 
јед ној од ових 
слу жби омо гу ћа-
ва об ра чун пен-
зи је као и њи хо-
вим ко ле га ма са 
бе не фи ци ра ним 
ста жом, са мо без
уве ћа ња та ко до-
би је не пен зи је за 
20 од сто.
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између два броја

Нови Сад: продужене бенефиције?
Си ни ша Буб ње вић, члан 

Град ског ве ћа Но вог Са да за-
ду жен за са о бра ћај, на ја вио 
је да ће уско ро би ти до не та 
од лу ка о то ме ко је ка те го ри је 
пут ни ка ће ове го ди не има ти 
пра во да се бес плат но во зе 
ауто бу си ма ГСП-а. Ње гов ко-
ле га Жив ко Ма ка рић, за ду жен 
за фи нан си је у Град ском ве ћу, 
сма тра да се ту ни шта не ће 
ме ња ти у од но су на про шлу 
го ди ну. Да кле, то пра во за др-
жа ће ста ри ји од 65 го ди на, без 
об зи ра на ви си ну пен зи је, ко-
ји су и до сад би ли нај број ни ји 
у ко ри шће њу ове по вла сти це, 
као и ин ва лид на ли ца.
Лањ ска бес плат на го ди шња 

кар та ва жи ће до 31. мар та ове 
го ди не.

До де ље на нај ви ша при зна ња гра да Ни ша
На гра ду „11. ја ну-

ар”, нај ви ше при зна-
ње гра да Ни ша, за 
2010. го ди ну до би ли 
су проф. др Сто јан 
Бог да но вић, ре дов-
ни про фе сор Еко-
ном ског фа кул те та, 
мр Пе ри ца Дон ков, 
ван ред ни про фе сор  
Фа кул те та умет но-
сти, тим ко ји је ра-
дио „Про је кат уво-
ђе ња и раз во ја кар-
ди о хи рур ги је у Кли-
нич ком цен тру Ниш” 
и Са вез из ви ђа ча из 
овог гра да. Пост хум-
но је на гра ђен и Пе тар Се ра тлић, ди пло ми ра ни прав ник и спорт ски рад ник, а спе ци јал но при-
зна ње за ху ма ни тар ни рад до де ље но је прин це зи Ка та ри ни Ка ра ђор ђе вић.
Град ска на гра да Ни ша са сто ји се од По ве ље, ста ту е те „Осло бо ди о ци ма Ни ша” и нов ча ног

из но са, а до де љу је се на Дан осло бо ђе ња у знак се ћа ња на осло бо ђе ње гра да од Ту ра ка.

Бес пла тан 
пре воз и у 
При је по љу
Све осо бе ста ри је од

65 го ди на са те ри то ри-
је оп шти не При је по ље
има ће то ком ове го ди не
бес пла тан пре воз у ло-
кал ном ауто бу ском са о-
бра ћа ју, а ову по вла сти-
цу мо ћи ће да ко ри сте
и при ма о ци со ци јал не
по мо ћи, ин ва ли ди ра та,
осо бе оме те не у раз во ју
и њи хо ви пра ти о ци. Бес-
пла тан пре воз има ће и
уче ни ци основ них шко ла
ко ји од ку ће до школ ских
клу па ауто бу сом у јед-
ном прав цу пу ту ју ду же
од че ти ри ки ло ме тра.

Из град ња со ци јал них ста но ва
у Кра гу јев цу
У Кра гу јев цу ће у овој го ди ни за по че ти из град ња 530 со ци јал них ста но ва, од ко јих ће

ве ћи на би ти за вр ше на до кра ја го ди не. У Град ској стам бе ној аген ци ји ка жу да ће из град-
ња 400 ста но ва би ти фи нан си ра на из кре ди та Европ ске бан ке за об но ву и раз вој, док ће
ло кал на са мо у пра ва и др жа ва фи нан си ра ти из град њу ви ше од 100 стам бе них је ди ни ца
ко је су на ме ње не ра се ља ва њу жи те ља на се ља Ста ра рад нич ка ко ло ни ја.
По ло ви на ста но ва гра ђе них од кре ди та Европ ске бан ке би ће у јав ном фон ду и из да-

ва ће се под за шти ће ним усло ви ма од 1,3 евра по ква драт ном ме тру. Пре о ста лих 200
ста но ва до де љи ва ће се на кон кур су уз це ну од 700 евра по ква дра ту.
Стам бе ни про блем ће у овој го ди ни ре ши ти и је дан број со ци јал но угро же них по ро ди-

ца. За хва љу ју ћи до го во ру гра да Кра гу јев ца и ор га ни за ци је „Гру па 484”, ко ји су обез бе-
ди ли по ла ми ли о на евра, у бло ку „Ава ла” гра ди ће се 24 ста на за ову на ме ну.

Бес плат ни 
обро ци за
нај у гро же ни је
Бе о гра ђа не
Град и ове го ди не на ста вља 

да по ма же нај у гро же ни је Бе-
о гра ђа не, а пре ма по да ци ма 
Град ског цен тра за со ци јал ни 
рад, тре нут но се у на род ним 
ку хи ња ма днев но при пре ма-
ју бес плат ни то пли обро ци за 
10.185 жи те ља. На под руч ју 17 
оп шти на има укуп но 46 пунк-
то ва, а нај ве ћи број обро ка се 
сва ки дан по де ли у Зе му ну – 
2.220, и на оп шти ни Па ли лу ла 
– 1.371 оброк.
Ко ри сни ци има ју пра во на 

је дан бес пла тан оброк днев-
но што об у хва та то пли оброк 
рад ним да ни ма и су ви оброк 
су бо том, не де љом и за вре ме 
пра зни ка. Нај ве ћи број ко ри-
сни ка ове по мо ћи у Бе о гра ду 
су ли ца ко ја оства ру ју пра во 
на ма те ри јал но обез бе ђе ње, 
као и ко ри сни ци услу га Град-
ског цен тра за со ци јал ни рад 
ко ји ни су у мо гућ но сти да за-
до во ље основ не жи вот не по-
тре бе. Ве ли ки број ко ри сни-
ка чи не и ста ра и из не мо гла 
ли ца без по мо ћи срод ни ка, 
по ро ди це чи ји члан до би ја 
до да так за по моћ и не гу, као 
и по ро ди це чи ји је при ход по 
чла ну до ма ћин ства ис под со-
ци јал ног ми ни му ма.
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Кре ди ти за
не за по сле не же не
Не за по сле не Кра гу јев чан ке ко је же ле

да поч ну соп стве ни по сао до 15. фе бру-
а ра мо гу да кон ку ри шу за по зај ми це од
хи ља ду и по до три хи ља де евра. Ова
по зај ми ца би тре ба ло да им по мог не да
на ба ве основ на сред ства или ре про ма те-
ри јал за за по чи ња ње соп стве ног би зни-
са. По одо бре њу кре ди та и пот пи си ва њу
уго во ра о зај му, ко ри сни це су у оба ве зи

да ре ги стру ју де лат ност ко ја мо ра да бу-
де ак тив на до кра ја от пла те по зај ми це.
Овим сред стви ма се не мо гу фи нан си ра-
ти при мар на по љо при вред на про из вод-
ња, тр го ви на или так си рад ње. За све
при ја вље не кан ди дат ки ње, Ре ги о нал на
аген ци ја за еко ном ски раз вој Шу ма ди-
је и По мо ра вља ће ор га ни зо ва ти и бес-
плат ну обу ку за пи са ње би знис пла на.
Овај про грам ми кро кре ди та, уз по моћ

вла де Кра ље ви не Нор ве шке, ре а ли зу ју
Ре ги о нал на аген ци ја за еко ном ски раз-
вој Шу ма ди је и По мо ра вља и кра гу је вач-
ка „Кре ди бан ка”.

Град финансира ен гле ски
за пред школ це 

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та дру гог де ла де цем бар ске пен-

зи је ко ри сни ци ма из ка те го ри је за по сле-
них по че ла је 25. ја ну а ра.
Бив шим по љо при вред ни ци ма дру ги

део но вем бар ских при на дле жно сти ис-
пла ћу је се од 20. ја ну а ра.
Са мо стал ци ће це ле ја ну ар ске пен зи је

при ми ти 3. фе бру а ра.

Про сеч на за ра да у Ср би ји 
у де цем бру 39.580 ди на ра
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у де цем бру 2010. го ди не из но си 39.580

ди на ра. У од но су на про сеч ну не то за ра ду ис пла ће ну у но вем бру 2010. го ди не, но-
ми нал но је ви ша за 14,9, а ре ал но за 14,1 од сто.
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји ис пла ће на у де цем бру про шле го ди не, у од но су

на за ра ду ис пла ће ну у де цем бру 2009. го ди не, но ми нал но је ви ша за 7,6, а ре ал но
ни жа за 2,5 од сто.
Про сеч на бру то за ра да у Ре пу бли ци Ср би ји ис пла ће на у де цем бру 2010. го ди не из-

но си 54.948 ди на ра, што је у од но су на про сеч ну бру то за ра ду ис пла ће ну у но вем бру
про шле го ди не, но ми нал но ви ше за 14,8, а ре ал но за 14 од сто.
Про сеч на бру то за ра да у де цем бру 2010. го ди не но ми нал но је ви ша за 7,5, а ре-

ал но је ни жа за 2,6 од сто у од но су на про сеч ну за ра ду ис пла ће ну у истом ме се цу
2009. го ди не.
Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар−де цем бар 2010. го ди не но ми-

нал но је ви ша за 7,5, а ре ал но за 0,6 од сто у од но су на исти пе ри од 2009. го ди не.

У То по ли пр ва еко ло шка СОС ли ни ја
Оп шти на То по ла уве ла је но ве, оштри је ме ре пре ма они ма ко ји за га ђу ју жи-

вот ну сре ди ну. То је пр ва оп шти на у Ср би ји ко ја је за при ту жбе на оне ко ји
ба ца ју сме ће ван кан ти за от пат ке уве ла по се бан те ле фон. Ли ни ја је отво ре на
нон-стоп.
По сред ством бро ја 034/811-248 гра ђа ни мо гу да оста ве и ано ним не при ту-

жбе. Са ни тар ни ин спек тор по том из ла зи на те рен и пи ше ка зну уко ли ко утвр ди
да је при ту жба осно ва на. Ло кал на са мо у пра ва у То по ли по сти гла је и до го вор
са ло кал ном по ли ци јом у ци љу иден ти фи ка ци је и ка жња ва ња ли ца ко ја из мо-
тор них во зи ла у по кре ту из ба цу ју сме ће.

Се кре та ри јат за деч ју за шти ту гра да Бе о гра да фи нан си ра ча со ве ен гле ског је зи ка
за де цу пред школ ског уз ра ста од 5,5 го ди на до по ла ска у шко лу. Ча со ви се одр жа ва-
ју два пу та не дељ но, а де ца кроз игру, пе сму и уз по моћ сли ка уче основ не пој мо ве
на ен гле ском.
У по је ди ним вр ти ћи ма на Сав ском вен цу и Но вом Бе о гра ду ча со ве ен гле ског др же

и вас пи та чи са ви со ким обра зо ва њем, ко ји су по ло жи ли све нео п ход не те сто ве ен-
гле ског је зи ка и до би ли сер ти фи ка те и за овај вид ра да са де цом.
Циљ овог про јек та је да се пред школ ци што бо ље при пре ме за по ла зак у шко лу, с

об зи ром на то да је ен гле ски нај за сту пље ни ји стра ни је зик у ве ћи ни шко ла, али и да
се обра зо ва ње омо гу ћи сви ма и из бег не дис кри ми на ци ја пре ма де ци чи ји ро ди те љи
ни су би ли у мо гућ но сти да фи нан си ра ју ове ча со ве.
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Оси гу ра ни ци ко ји са ми упла ћу-
ју до при но се за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње (по чла ну 15)
од 1. фе бру а ра за сво ју бу ду ћу
пен зи ју из два ја ће не знат но ви ше
нов ца не го до са да. Нај ни жа осно-
ви ца на ко ју се мо гу упла ћи ва ти
до при но си у на ред на три ме се ца – 
фе бру а ру, мар ту и апри лу, из но си

17.571 ди нар и они ко ји се од лу че
за њу на име до при но са за ПИО
упла ћи ва ће ме сеч но 3.865,62 ди-
на ра. Они ко ји се опре де ле за нај-
ви шу осно ви цу од 251.020 ди на-
ра, на име до при но са ће ме сеч но
упла ћи ва ти 55.224,40 ди на ра.
Гра ђа ни се мо гу опре де ли ти за

јед ну од 13 осно ви ца по ко јој мо-
гу да упла ћу ју до при-
но се, с тим што осно-
ви ца не мо ра да бу де
увек иста већ се мо же
ме ња ти, од но сно онај
ко упла ћу је мо же да
се од лу чи за ни жу или
ви шу осно ви цу. Је ди но
што тре ба да зна је сте
да не мо же јед но став-
но да поч не да пла ћа
ве ћи или ма њи из нос
на име до при но са, већ
мо ра да на шал те ру
Фон да ПИО пре да зах-
тев за про ме ну осно-
ви це да би упла та би-
ла ре гу лар на. В. А.

актуелно

По ве зан стаж за око 
98.000 рад ни ка
Вла да Ср би је из дво ји ла је из бу џе та у 2010. го ди ни

25,5 ми ли јар ди ди на ра за по ве зи ва ње рад ног ста жа за
укуп но 97.777 рад ни ка у 331 пред у зе ћу, чи ме је омо гу-
ће но њи хо во пен зи о ни са ње.
Реч је о пред у зе ћи ма у ве ћин ском вла сни штву др-

жа ве, ко ја су у по ступ ку при пре ме за при ва ти за ци ју
или су у по ступ ку при ва ти за ци је, а по ве зи ва ње ста-
жа од но си се на пе ри од од 1. ја ну а ра 2004. до 31.
де цем бра 2009. го ди не.
Сред ства ко ја су пред у зе ћа до би ла из ре пу блич ког

бу џе та су бес по врат на јер су ис ко ри шће на за пла-
ћа ње не из ми ре них оба ве за за до при но се за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у на ве де ном пе ри о ду.
Та сред ства не мо гу да се ис ко ри сте у дру ге свр хе,
осим за ре ша ва ња ду го ва ња за до при но се.
Без ова кве по мо ћи Вла де Ср би је та пред у зе ћа не

би би ла у мо гућ но сти да упла те за о ста ле оба ве зе,
што зна чи да би би ло оне мо гу ће но пен зи о ни са ње
рад ни ка ко ји су ис пу ни ли за кон ске усло ве за то.
По ред то га, још шест пред у зе ћа је ре ши ло овај

про блем по прин ци пу за ду жи ва ња. Ти ме је омо гу-
ћен од ла зак у пен зи ју за још 609 рад ни ка. Др жа ва је
по зај ми ла по тре бан но вац уз при ме ну ре фе рент не
ка мат не сто пе, на че ти ри го ди не и уз јед но го ди шњи
грејс-пе ри од. В. А.

На ци о нал на слу жба за
за по шља ва ње рас пи са-
ла је се дам но вих јав-

них по зи ва ко ји ма пла ни ра да
ре а ли зу је про гра ме ак тив них
ме ра за по шља ва ња у 2011.
го ди ни. За ову на ме ну обез-
бе ђе но је укуп но 5,5 ми ли-
јар ди ди на ра, а ре а ли за ци јом
тих сред ста ва тре ба ло би да
се за по сли око 50.000 љу ди
на до ма ћем тр жи шту ра да.

– Реч је о про гра му за ак-
тив но тра же ње по сла, за тим
о два про гра ма за за по шља-
ва ње мла дих – „Пр ва шан са
2011” (за по шља ва ње при-
прав ни ка) и „Струч на прак са”,
ко ји је но ви на и на ме њен је
мла ди ма до 30 го ди на без ис-
ку ства у стру ци, те о про гра-
ми ма суб вен ци ја за отва ра ње
но вих рад них ме ста и суб вен-
ци ја за са мо за по шља ва ње.
Ту су још и јав ни ра до ви и
обу ка за по тре бе по сло да ва-
ца – ка же Де јан Јо ва но вић,
ди рек тор На ци о нал не слу жбе
за за по шља ва ње.
Вла ди мир Ср дић, ди рек тор

По кра јин ске слу жбе за за по-
шља ва ње, из ја вио је да ће
по ме ну те ме ре за по шља ва-
ња би ти фи нан си ра не из ви-
ше из во ра. Из ре пу блич ког
Ми ни стар ства за еко но ми ју и

ЗА АК ТИВ НЕ МЕ РЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У 2011. ГО ДИ НИ

Обез бе ђе но 5,5
ми ли јар ди ди на ра

ре ги о нал ни раз вој из дво је но 
је 3,9 ми ли јар ди ди на ра, НСЗ 
је обез бе ди ла 1,6 ми ли јар ди 
ди на ра, док су ло кал не са мо-
у пра ве из дво ји ле око 780 ми-
ли о на ди на ра. Три де сет де вет 
вој во ђан ских оп шти на из дво-

ји ло је 185 ми ли о на ди на ра, а 
из бу џе та Вој во ди не је за ове 
про гра ме до са да обез бе ђе но 
200 ми ли о на ди на ра.

– Мо же мо ре ћи да је за ак-
тив не ме ре за по шља ва ња у 
го ди ни пред на ма из дво је но 

ду пло ви ше сред ста ва не го 
про шле го ди не, па оче ку је мо 
да ће и број но во за по сле них 
би ти ско ро ду пло ве ћи у од но-
су на про шло го ди шњи – оп ти-
ми ста је Вла ди мир Ср дић.

М. Мек те ро вић

Осно ви це % Од про сеч не
за ра де 22 %

1 35 17.571 3.865,62
2 40 20.082 4.418,04
3 54 27.110 5.964,20
4 65 32.633 7.179,26
5 80 40.163 8.835,86
6 87 43.677 9.608,94
7 115 57.735 12.701,70
8 127 63.759 14.026,98
9 155 77.816 17.119,52
10 200 100.408 22.089,76
11 300 150.612 33.134,64
12 400 200.816 44.179,52
13 500 251.020 55.224,40

Но ве осно ви це од 1. фебруара

Владимир Срдић и Дејан Јовановић (седе)



9ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2011.

До бра вест за ко ри сни ке пен зи ја у
на шој зе мљи је сте да су фи нан сиј-
ским пла ном Ре пу блич ког фон да

ПИО и за ову го ди ну пред ви ђе на сред-
ДД
ства – у из но су од 252 ми ли о на ди на ра
за бес плат ну ре ха би ли та ци ју и опо ра вак 
око 10.000 пен зи о не ра у РХ цен три ма и
ба ња ма Ср би је.
Ме ђу они ма ко ји су то пра во ис ко ри-

сти ли про шле го ди не је и 2.478 пен зи-
о не ра из Вој во ди не. Нај ви ше вој во ђан-
ских пен зи о не ра ко ји су ла не ишли на
бес пла тан опо ра вак би ло је из ка те го ри-
је за по сле них – 2.318, за тим пен зи о ни-
са них „са мо ста ла ца” – 153, а нај ма ње је
у ба ње оти шло по љо при вред них пен зи о-
не ра – укуп но се дам.
Нај ви ше ко ри сни ка пен зи ја По кра јин-

ског фон да ПИО бо ра ви ло је у За во ду за
спе ци јал ну ре ха би ли та ци ју „Тер мал” у
Врд ни ку, укуп но 844, док је 720 пен зи о-
не ра пра во на бес пла тан опо ра вак ис ко-
ри сти ло у Ба њи Ју на ко вић код Апа ти на,
501 у Ба њи Ка њи жи, а 291 пен зи о нер је
упу ћен у Спе ци јал ну бол ни цу за фи зи-
кал ну ме ди ци ну и ре ха би ли та ци ју „Ру-
сан да” у Ме лен ци ма.
Пре ма ре чи ма Зо ре Кан ка раш, са вет-

ни це ди рек то ра По кра јин ског фон да
ПИО, са рад ња са пен зи о нер ским ор га ни-
за ци ја ма на те ре ну, као и са ба ња ма и РХ
цен три ма би ла је од лич на. Омо гу ће но је
да пен зи о не ри мак си мал но ко ри сте тер-
ми не за од мор и опо ра вак у та ко зва ним
удар ним – лет њим ме се ци ма, па је ве ћи-
на то пра во ис ко ри сти ла већ до ок то бра
про шле го ди не.

Од лич ну оце ну за оба вље ни по сао
око сла ња на ших се ни о ра у ба ње и РХ
цен тре, осим пен зи о нер ских ор га ни за-
ци ја ши ром Вој во ди не, за слу жи ли су и
за по сле ни у фи ли ја ла ма и Ди рек ци ји
По кра јин ског фон да ПИО. Они су бла го-
вре ме но про на ла зи ли за ме не за оне ко-
ји су од у ста ја ли од пу то ва ња, ис пра ћа-
ли пен зи о нер ске гру пе ко је су од ла зи ле
ор га ни зо ва ним пре во зом, про ве ра ва ли
сме штај не ка па ци те те и усло ве и кон-
так ти ра ли ко ри сни ке да про ве ре да ли
је све би ло ка ко тре ба.
Да ком пле тан по сту пак спро во ђе ња

кон кур са и ње го ва ре а ли за ци ја бу ду ва-
лид но еви ден ти ра ни, по тру ди ли су се
рад ни ци Сек то ра ИТ. О то ме Не над Бо-
са нац, ко ор ди на тор – про гра мер у ИТ 
сек то ру Ди рек ци је у Но вом Са ду, ка же:

– Пре три го ди не по че ли смо да при ме-
њу је мо са вре ме не ин фор ма ци о не тех но-
ло ги је при уно су и об ра ди по да та ка ка да
је у пи та њу сла ње пен зи о не ра на ре ха-
би ли та ци ју у ба ње и РХ цен тре Ср би је

о тро шку Фон-
да. Про грам је
све  о  бу  хва  тан
и еви ден ти ра
све: од при ја ва
пен зи о не ра на
кон курс, ра да
ле ка ра ве шта-
ка, бо рав ка у
ба ња ма, па до
фи  нан  сиј  ског
из ве шта ја. Да-
кле, у сва ком
тре нут ку мо же
да се про ве ри
ко ли ко је ко ри-
сни ка оти шло
у ба њу, да се
про ве ре нов ча-

не упла те, да ли је не ко већ био у ба њи
прет ход них го ди на итд. Та ко ђе, овај ин-
фор ма тич ки про грам, на осно ву по ме ну-
тих по да та ка, сам „из ба цу је” ранг-ли сту
и не по сто ји мо гућ ност ма ни пу ла ци је.
На рав но, сва ке го ди не „про грам за ба-
ње” уса вр ша ва мо.
Кроз са рад њу са пен зи о нер ским ор га-

ни за ци ја ма, и на осно ву ана ли зе до са-
да шње прак се, Ре пу блич ки фонд ПИО је
при пре мио и пред ло ге за по бољ ша ње
од ре ђе них од ред би по сто је ћег Пра вил-
ни ка о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка
пен зи ја РФ ПИО.
− У же љи да у 2011. го ди ни за по сле ни

у РФ ПИО још бо ље ор га ни зу ју опо ра вак 
пен зи о не ра у ба ња ма, у Пра вил ник су
уне те не ке из ме не. На да мо се да ће из-
ме ње ни Пра вил ник би ти усво јен на јед-
ној од на ред них сед ни ца Управ ног од бо-
ра Фон да, ка ко би смо ове го ди не већ у
ра ним про лећ ним ме се ци ма кре ну ли са
но вим кон кур сом да би на ши пен зи о не ри
ра ни је оти шли на опо ра вак – оба ве сти ла
нас је Зо ра Кан ка раш.
Пред лог је, на и ме, да је дан од усло ва

за бес пла тан опо ра вак у ба ња ма о тро-
шку Фон да бу де да пен зи о нер у прет ход-
них пет го ди на ни је ко ри стио ово пра-
во на ре ха би ли та ци ју, или да га у том
пе ри о ду ни је ис ко ри стио из оправ да них
раз ло га. Та ко би ова мо гућ ност би ла до-
ступ на ве ћем бро ју пен зи о не ра. Но ви на
у Пра вил ни ку би ла би и да Фонд сно-
си тро шко ве за пра ти о ца де те та ко је је
оства ри ло по ро дич ну пен зи ју по осно ву
не спо соб но сти са са мо ста лан жи вот и
рад, а је дан од пред ло га је и да се не-
ре а ли зо ва на сред ства за од ре ђе ну ка-
те го ри ју пен зи о не ра упо тре бе за оста ле
ка те го ри је пре ма утвр ђе ним спи ско ви ма
за упу ћи ва ње на ре ха би ли та ци ју.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЛАНЕ ОКО ДВЕ И ПО ХИ ЉА ДЕ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА У БА ЊА МА ПРЕ КО РФ ПИО

Нај ви ше пен зи о не ра у
Врд ни ку

Зо ра Кан ка раш и Не над Бо са нац
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актуелно

Ско ро под јед нак број 
зах те ва сти гао из
раз ви је них и не раз ви је них 
сре ди на у Ср би ји

На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње пре за до вољ на је од зи вом ло-
кал них са мо у пра ва на њен јав ни

по зив за су фи нан си ра ње ло кал них ак ци-
о них пла но ва за по шља ва ња у 2011. го-
ди ни, о ко јем је и „Глас оси гу ра ни ка” не-
дав но пи сао. На и ме, на овај јав ни по зив
се, до 31. де цем бра лањ ске го ди не – до
ка да је и тра јао, при ја ви ла 121 оп шти на
са же љом да ис ко ри сти нов ча не по год-
но сти ко је је по ну ди ла др жа ва за за по-
шља ва ње љу ди у сво јим сре ди на ма.
Да под се ти мо, За ко ном о за по шља ва-

њу и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но-
сти пред ви ђе но је да, уко ли ко ло кал на
са мо у пра ва обез бе ди 51 од сто нов ца по-
треб ног за фи нан си ра ње не ког про гра-
ма за по шља ва ња у сво јој сре ди ни, мо же
под не ти зах тев за уче шће у су фи нан си-
ра њу тог про гра ма или за ме ре од стра-
не др жа ве. Не раз ви је не и де ва сти ра не
оп шти не има ју пра во на по моћ Вла де Ср-
би је и у ве ћем из но су сред ста ва од оног
ко ји су са ме уло жи ле у сво је про гра ме
за по шља ва ња.
За оства ре ње сво јих ак ци о них пла но-

ва ло кал не са мо у пра ве ко је су под не ле
зах те ве из дво ји ће у овој го ди ни укуп но
772 ми ли о на ди на ра, што ће омо гу ћи ти
за по шља ва ње ви ше од 7.000 не за по сле-
них. Ово је, та ко ђе, ви ше од де сет пу-
та ве ћи из нос од оно га што је уло же но
у про шлој го ди ни ка да је де сет ло кал-
них са мо у пра ва за ову на ме ну из дво ји ло
укуп но 75 ми ли о на ди на ра.
Го то во јед нак број зах те ва под не ле

су оп шти не ко је спа да ју у не раз ви је не и
оне ко је спа да ју у раз ви је не, што го во-
ри да су оп шти не у Ср би ји пре по зна ле
зна чај де цен тра ли за ци је по ли ти ке за по-
шља ва ња у ци љу сма ње ња ре ги о нал них
раз ли ка. У то ку је по сту пак об ра де зах-
те ва под не тих код НСЗ-а, на осно ву чи-
јег пред ло га ће Ми ни стар ство еко но ми је
и ре ги о нал ног раз во ја до не ти од лу ку о
одо бра ва њу сред ста ва за су фи нан си ра-
ње за по шља ва ња.

Оп шти не су нај ви ше нов ца из дво ји-
ле за про гра ме суб вен ци о ни са ња за-
по шља ва ња на но во о тво ре ним рад ним
ме сти ма – 329 ми ли о на ди на ра, за тим
за су фи нан си ра ње про гра ма за по шља-
ва ња при прав ни ка – 226 ми ли о на ди-
на ра, сле де про гра ми суб вен ци ја за
са мо за по шља ва ње − 192 ми ли о на ди-
на ра, и про гра ми обу ке не за по сле них
ли ца за ко је је опре де ље но 25 ми ли-
о на ди на ра. По је ди нач но, нај ви ше
сред ста ва за про гра ме за по шља ва ња
из дво ји ли су гра до ви: Ниш − 52 ми ли-
о на ди на ра, Ле ско вац и Но ви Сад − по
40 ми ли о на, Кру ше вац – 30 ми ли о на
ди на ра... Ве о ма је ин те ре сан тан по да-
так да је и оп шти на Бо сиљ град, ко ја
спа да у де ва сти ра на под руч ја, пре по-
зна ла ко ли ка је ко рист од под сти ца ња
за по шља ва ња на овај на чин и из дво-
ји ла 16,5 ми ли о на ди на ра из свог бу-
џе та за ову на ме ну. И оп шти на Сур ду-
ли ца је та ко ђе из дво ји ла 11 ми ли о на
ди на ра у ову свр ху, ма да спа да у ред
нај не ра зви је ни јих у Ср би ји. Ове го ди-
не зах те ви су под не ти у свим ре ги о ни-
ма Ср би је, а то су, на рав но, ура ди ле
и оп шти не са Ко со ва и Ме то хи је и из
Вој во ди не.

Пре ма ре чи ма Си ни ше Над бан ти ћа,
ди рек то ра но во сад ске фи ли ја ле НСЗ, у
Ју жно бач ком окру гу на јав ни по зив се
ода зва ло де вет оп шти на − од два на ест
ко ли ко их има, и оне су из дво ји ле укуп но
око 73,5 ми ли о на ди на ра. Ове оп шти не су
нај че шће кон ку ри са ле за су фи нан си ра ње
суб вен ци ја за за по шља ва ње на но во о-
тво ре ним рад ним ме сти ма, за су фи нан-
си ра ње про гра ма при прав ни ка, за тим за
суб вен ци је за са мо за по шља ва ње, али и
за про гра ме обу ка не за по сле них ли ца.
Јед на од њих, бе чеј ска ло кал на са мо-

у пра ва, у оп штин ском бу џе ту за 2011.
го ди ну за по тре бе су фи нан си ра ња про-
гра ма за по шља ва ња из дво ји ла је 2,3 ми-
ли о на ди на ра. Овим нов цем они пла ни-
ра ју да отво ре 30 но вих рад них ме ста,
17 кроз суб вен ци је по сло дав ци ма и 13
кроз про гра ме суб вен ци ја за са мо за по-
шља ва ње.
По ме ну ти по да ци го во ре да је др жав-

на ад ми ни стра ци ја ува жи ла раз ли ке ко је
по сто је из ме ђу оп шти на и да је спрем на
да кроз ло кал не пла но ве за по шља ва ња
пру жи по др шку ло кал ним са мо у пра ва ма
у спро во ђе њу цен трал не по ли ти ке за по-
шља ва ња.

Ми ро слав Мек те ро вић

ВЕ ЛИ КИ БРОЈ ЛО КАЛ НИХ СА МО У ПРА ВА ПОД НЕО ЗАХ ТЕВ ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ
ПРО ГРА МА ЗА ПО ШЉА ВА ЊА

Оп шти не пре по зна ле
при ли ку

Представници локалних самоуправа из Војводине
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Фи скал ни исе чак је
је ди ни до каз на кон
две го ди не

Но ви прав ни акт, ко ји је 
на сна зи од 1. ја ну а ра 
ове го ди не, за ме нио је 

ста ри За кон о за шти ти по тро-
ша ча и За кон о од го вор но-
сти про из во ђа ча за ства ри са 
не до стат ком, ко ји су до не ти 
2005. го ди не. Но вим За ко ном 
о за шти ти по тро ша ча се за-
пра во уво де кључ не европ ске 

ди рек ти ве из обла сти за шти те 
пра ва и ин те ре са ку па ца. Та-
ко је у прав ни си стем Ср би је 
уве де но пет на ест европ ских 
ди рек ти ва из де ла ко ји се од-
но си на за шти ту по тро ша ча.
По сма тра но у це ли ни, ни во, 

стан дард и оства ри ва ње пра-
ва по тро ша ча ће при ме ном 
овог за ко на би ти из јед на че ни 
са про сеч ним за кон ски ре гу-
ли са ним ин те ре си ма ку па ца у 
зе мља ма ЕУ. Кон крет ни је, то 
зна чи да су по о штре ни зах те-
ви тр гов ци ма. Они су, на и ме, 
у оба ве зи да о про из во ду ко ји 
про да ју да ју ја сна оба ве ште-
ња по тро ша чу и пре за кљу че-

ња уго во ра, и да на ја сан и 
утвр ђен на чин при ка жу це не 
про из во да и услу га. За кон ска 
га ран ци ја за про да ту ро бу је 
две го ди не, а у слу ча ју не ког 
не до стат ка, у пр вих шест ме-
се ци по тро шач ни је у оба ве зи 
да до ка зу је да ни је узро ко вао 
не до ста так за ко ји се прет по-
ста вља да је по сто јао у мо-
мен ту ку по ви не.
Пре ма овом за ко ну, што је 

ве о ма ва жно, куп ци не ће мо-
ћи да оства ре пра во на оба-
ве зну га ран ци ју од две го ди-

не ако не са чу ва ју фи скал ни 
исе чак. Шта ви ше, по жељ но 
је и ис ко пи ра ти ра чун јер 
ори ги нал мо же да се оште ти 
или да из бле ди то ком вре ме-
на. За то за по тро ша ча и пред-
ста вља ри зик ро ба ку пље на 
на пи ја ца ма или та ко зва ним 
бу вља ци ма. Не из да ва ње ра-
чу на на ова квим ло ка ци ја ма 
и слич ним објек ти ма по пут 
Ки не ског тр жног цен тра под-
ле же санк ци ја ма, јер про-
дав ци не пре храм бе не ро бе у 
отво ре ном тр жном цен тру ни-
су ли ше ни оба ве зе да из да ју 
фи скал ни ра чун, бу ду ћи да су 
ре ги стро ва ни као СТР. Иако 

че сто то не ра де, они би мо-
ра ли да из да ју фи скал не ра-
чу не, а ку пац тре ба да зна да
је и пре у зи ма ње ра чу на део
тран сак ци је.
Нај ва жни је ме ђу им пле мен-

ти ра ним ди рек ти ва ма су оба-
ве зно ин фор ми са ње по тро-
ша ча пре за кљу че ња уго во ра
о ку по ви ни до ба ра и при ма њу
услу га, и стан дар ди ко ји пре-
ци зи ра ју све ко ра ке при ли-
ком евен ту ал не жал бе куп ца,
од но сно кон зу мен та услу ге.
Те рет до ка зи ва ња се пре ме-

шта са по тро ша ча на про дав-
ца или про из во ђа ча уко ли ко
про из вод или услу га не од го-
ва ра ју де фи ни са ном ква ли те-
ту. Уво ди се и ме ди ја ци ја, као
ван суд ско ре ша ва ње спо ро-
ва, а пра во на ин фор ми са ње
сма тра се кључ ним. Та ко ђе,
усво је ним до ку мен том стро го
је огра ни че на про да ја, слу-
же ње и по кла ња ње ал ко хол-
них пи ћа и ци га ре та. На и ме,
ови про из во ди не сме ју би ти
до ступ ни ма ло лет ни ци ма. Из-
ри чу се и пре кр шај не ка зне
у слу ча ју не ис ти ца ња це на и
не по ште ног по сло ва ња.
Но ви за кон је на пре дак у

од но су на прет ход ни ка да
је реч о ку по ви ни из ван по-
слов них про сто ри ја, од но сно
на да љи ну, пу тем ин тер не та,
на вра ти ма ста на, про мо ци ја-
ма. Вла сник ро бе или услу ге
ку пље не на овај на чин мо же
да се пре до ми сли, а рок вра-
ћа ња про из во да је 14 да на, у
слу ча ју да ни је оште ћен. Га-
рант ни рок за све тех нич ке
уре ђа је је, без из у зет ка, две
го ди не, што до са да ни је био
слу чај. На ја вље но је и осни-
ва ње на ци о нал ног са ве та за
за шти ту по тро ша ча ко ји ће
чи ни ти пред став ни ци ми ни-
стар ста ва, удру же ња и са ве-
за по тро ша ча, при вред них
и про фе си о нал них ко мо ра и
дру гих уче сни ка на тр жи шту,
као и не за ви сни струч ња ци из
обла сти за шти те по тро ша ча.

Иако је ве ли ки про блем
ку па ца ве зан за по тро шач ке
кре ди те, из за ко на је из у зе та
област фи нан сиј ских услу га,
ко ју је тре ба ло да ре гу ли ше
ди рек ти ва о кре ди ти ма. Она
ће би ти де фи ни са на но вим
по себ ним про пи сом ко ји при-
пре ма На род на бан ка Ср би је.
Ми ни стар ство тр го ви не и

услу га је ра ди ин фор ми са-
ња по тро ша ча, у са рад њи са
ЗАП про јек том (Про је кат за
за шти ту по тро ша ча) ко ји фи-
нан си ра Европ ска уни ја, из-
ра ди ло се дам бро шу ра ко је
об ра ђу ју кључ не те ме ак ту ел-
них по тро шач ких про бле ма у
Ср би ји. Реч је о про мо тив ним
пу то ва њи ма, те ле фон ским
кви зо ви ма, из ну ђе ној ку по-
ви ни, мо бил ној те ле фо ни ји,
елек трон ској тр го ви ни, по-
тро шач ким кар ти ца ма, као и
о скри ве ним тро шко ви ма.

Је ле на Оцић

ЗА КОН О ЗА ШТИ ТИ ПО ТРО ША ЧА БРА НИ ПРА ВА КУ ПА ЦА

Крч мар без ра чу на

Цен тар за за шти ту 
по тро ша ча
0800/103-104
Бес пла тан по зив, рад-
ним да ни ма од 9 до 16
ча со ва.
Ин фор ма ци је, по моћ,
са вет!
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Ускла ђи ва ње ра да и ро-
ди тељ ства пре све га сеУУде фи ни ше За ко ном оУУ

ра ду, али и дру гим до ку мен-
ти ма (За кон о фи нан сиј ској
по др шци по ро ди ци са де цом,
По ро дич ни за кон...). За кон о
ра ду пре ци зи ра да за по сле-
на же на има пра во на по ро-
диљ ско од су ство и од су ство
са по сла ра ди не ге де те та у
тра ја њу од 365 да на. По ред
то га, За ко ном је про пи са но
и да по ро диљ ско од су ство
тра је до ис те ка три ме се ца
од да на по ро ђа ја, а да на кон
по ро диљ ског од су ства же на у
рад ном од но су има пра во на
из о ста нак са ра да ра ди не-
ге де те та до ис те ка 365 да на
од да на ка да је по че ло по ро-
диљ ско од су ство.
Из ме на ма и до пу на ма овог

за ко на про ду же но је по ро-
диљ ско од су ство и од су ство
са по сла ра ди не ге де те та, та-
ко да за тре ће и че твр то де-
те у по ро ди ци оно тра је две
го ди не. И оче ви има ју пра во
да ко ри сте од су ство са ра да

ра ди не ге де те та, чак и ка да
мај ка ни је за по сле на. На и ме,
По ро дич ни за кон из 2005. го-
ди не га ран ту је ве ћу за шти ту
ма те рин ства, а омо гу ћа ва и
му шкар ци ма да рав но прав но
мо гу да пре у зму уло гу мај ке.
За кон ски су са пра ви ма ро-
ди те ља из јед на че на и пра ва
усво ји те ља, ста ра те ља и хра-
ни те ља. Ис тра жи ва ње Ин сти-
ту та за дру штве ну те о ри ју,
оба вље но на те ри то ри ји це-
ле зе мље за кључ но са 2007.
го ди ном, по ка за ло је да је за
го ди ну и по да на од су ство ра-
ди не ге де те та до пр ве го ди-
не жи во та ис ко ри сти ло са мо
се дам на ест му шка ра ца, ма-
хом са мо хра них оче ва.

водич

СО ЦИ ЈАЛ НА ЗА ШТИ ТА ПО РО ДИ ЦА СА ДЕ ЦОМ

За вре ме по ро диљ ског, од-
но сно од су ства ра ди не ге де те-
та, мај ци или оцу, у за ви сно сти 
од то га ко ко ри сти ово пра во, 
ис пла ћу је се на кна да за ра де. 
На кна ду за ра де за вре ме по-
ро диљ ског од су ства, од но сно 
од су ство ва ња с по сла ра ди 
не ге де те та и од су ства ра ди 
по себ не не ге де те та оства ру-
ју за по сле ни код по сло дав ца и 
ли ца ко ја са мо стал но оба вља-
ју де лат ност. На кна ду за ра де 
оства ру је и је дан од усво ји те-
ља, хра ни тељ, од но сно ста-
ра тељ де те та, ка да, у скла ду 
са про пи си ма о ра ду, ко ри сте 
ово од су ство.
На кна да за ра де за вре ме 

по ро диљ ског од су ства и од-

су ства ра ди не ге но во ро ђен-
че та не утвр ђу је се пре ма ви-
си ни укуп не за ра де за пу но 
рад но вре ме и стан дард ни 
учи нак ко ји би био оства-
рен ка да би за по сле на осо-
ба ра ди ла, ка ко је то ра ни је 
био слу чај. Из нос се, на и ме, 
утвр ђу је у ви си ни про сеч-
не основ не за ра де из уго во-
ра о ра ду за 12 ме се ци ко ји 
су прет хо ди ли ме се цу у ком 
је по че ло ко ри шће ње по ро-
диљ ског од су ства уве ћа не за 
ми ну ли рад по сто пи од 0,4 
од сто. На исти на чин се од-
ре ђу је и на кна да за од су ство 
ра ди по себ не не ге де те та.
Уко ли ко је рад ни од нос 

тра јао кра ће од 12 ме се ци, 

на кна да се об ра чу на ва та ко
што се за ме се це ко ји не до-
ста ју узи ма 50 од сто про сеч-
не ме сеч не бру то за ра де у
Ре пу бли ци. Та ко ђе, утвр ђе на
на кна да за ра де се не ме ња
то ком по ро диљ ског од су ства,
од но сно не ускла ђу је се са
про ме на ма про сеч не основ не
за ра де код по сло дав ца.
Је дан од ро ди те ља мо же

да од су ству је с по сла и ка да
је по треб на по себ на не га де-
те та, што утвр ђу је над ле жни
ор ган за оце ну оме те но сти
де те та. Од су ство с по сла ра ди
по себ не не ге де те та или рад
са по ло ви ном рад ног вре ме на
мо же да тра је све док де те не
на вр ши пет го ди на.
У Европ ској уни ји је, та ко ђе,

ак ту ел но пи та ње ду жи не тра-
ја ња по ро диљ ског од су ства.
Про пи си из 1992. го ди не од-
ре ђу ју ми ни мум 14 сед ми ца,
али у ве ћи ни зе ма ља Уни је
оно већ тра је мно го ду же, и
то и до два де сет пет сед ми-
ца. Ми ни стри Европ ске уни је
за со ци јал на пи та ња су, ме-

ђу тим, кра јем про шле го ди не
од би ли зах тев Европ ског пар-
ла мен та да се пла ће но по ро-
диљ ско од су ство про ду жи на
ми ни мум два де сет сед ми ца.
Бу ду ћи да по ро диљ ско у ЕУ 

тра је од 14 не де ља до 410 да-
на, на ме ра од лу ке ЕП је да се
по ста ве ми ни мал ни стан дар-
ди на ни воу Уни је. У мно гим
зе мља ма ЕУ, као и код нас,
пред ви ђе но је да оче ви мо гу
да ко ри сте од су ство ра ди не ге
де те та, али је у но ви пред лог,
ко ји је још спо ран, увр шће но
и да ро ди те љу за вре ме од-
су ства тре ба да се ис пла ћу је
из нос у ви си ни пу ног лич ног
до хот ка.

Је ле на Оцић

За шти ће на и у труд но ћи
За ко ном о ра ду пред ви ђе но је и да же на то ком 
труд но ће не сме да ра ди на по сло ви ма ко ји мо-
гу да угро зе ње но здра вље и здра вље де те та, 
уко ли ко та ко про це ни над ле жни здрав стве ни 
ор ган. У пр ве три не де ље труд но ће же на не сме 
да ра ди ни пре ко вре ме но, ни но ћу.

Под сти цај ра ђа њу
Да би се по др жа ла по ро ди ца и под ста кло ра ђа ње, у Бе о-
гра ду се при ме њу ју и до дат ни об ли ци за шти те труд ни ца и 
по ро ди ља. Реч је о јед но крат ној нов ча ној по мо ћи за не за-
по сле не и за по сле не по ро ди ље, и о на кна ди за за по сле не 
труд ни це уко ли ко су услед бо ле сти или не ких ком пли ка-
ци ја у ве зи са труд но ћом при вре ме но спре че не да ра де.

Ро ди тељ ство и по саоРо ди тељ ство и по сао
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Са вез са мо стал них син-
ди ка та Вој во ди не на че-
лу са пред сед ни ком, др 

Ми ло ра дом Ми ја то ви ћем, уго-
стио је сре ди ном ја ну а ра Кри-
сте ра Ан дер со на, пред сед ни-
ка Син ди ка та по љо при вре де 
и пре хра не ре ги је Ге те борг, и 
Ми ка е ла Нил со на, из вр шног 
се кре та ра за ме ђу на род ну са-
рад њу овог син ди ка та, на ста-
вља ју ћи та ко ви ше го ди шњу 
од лич ну са рад њу две рад нич-
ке ор га ни за ци је.
То ком су сре та у згра ди 

Вла де Вој во ди не, где им је 
до ма ћин био Ми ро слав Ва-
син, по кра јин ски се кре тар 
за рад, за по шља ва ње и рав-
но прав ност по ло ва, раз го-
ва ра ло се о про јек ту ко ји се 
већ три го ди не за јед нич ки 
спро во ди, а ко ји фи нан си ра 
швед ска фон да ци ја Ин тер на-
ци о нал ни цен тар „Улоф Пал-
ме. Про је кат се од но си на 
со ци јал ни ди ја лог, еду ка ци-

ју за по сле них и ме наџ мент. 
На са стан ку су на ја вље ни и 
но ви про јек ти ко је ће СССВ 
ре а ли зо ва ти у са рад њи са 
швед ским парт не ром, чи ји је 
циљ за по шља ва ње мла дих, 
али и љу ди из над 50 го ди на 
ко ји су оста ли без по сла.
Ми ро слав Ва син је на гла сио 

да је АП Вој во ди на већ пре у-
зе ла швед ска ис ку ства у не-
ко ли ко обла сти.

– До са да смо успе шно 
при ме ни ли швед ски мо дел у 
обла сти рав но прав но сти по-
ло ва, где има мо и кон сул тан-
те из ове зе мље, а по зи тив-
не ре зул та те смо по сти гли и 
у при ме ни мо де ла ве за ног за 
ре ша ва ње про бле ма из бе гли-
ца – ре као је Ва син, и до дао 
да се са швед ским парт не ри ма 
ра ди и на што бо љој при ме ни 
европ ског мо де ла со ци јал ног 
ди ја ло га ко ји под ра зу ме ва 
не пре ста ну ко му ни ка ци ју из-
ме ђу вла сти, ре пре зен та тив-

них син ди ка та и уни је по сло-
да ва ца.
Кри стер Ан дер сон је, од го-

ва ра ју ћи на пи та ња но ви на-
ра, ин фор ми сао при сут не да
и у Швед ској, иако ва жи за
„др жа ву бла го ста ња”, у до ба
еко ном ске кри зе ра сте не за-
по сле ност. На и ме, сто па не-
за по сле но сти у њи хо вој зе-
мљи из но си 7,5 по сто, али је
не до вољ на за по сле ност мла-
дих кри тич на – слич но као и у
Ср би ји, па сто па не за по сле но-
сти те по пу ла ци је из но си око
20 од сто. С дру ге стра не, у
Швед ској и му шкар ци и же не
у пен зи ју од ла зе са 65 го ди на
ста ро сти али, ако же ле, мо гу
рад ни век про ду жи ти и до 67.
го ди не жи во та. Са да швед ска
ад ми ни стра ци ја раз ма тра мо-
гућ ност да се ста ро сна гра ни-
ца за од ла зак у пен зи ју њи хо-
вих оси гу ра ни ка по ме ри на 69
го ди на. Пре ма ре чи ма Ан дер-
со на, то за од ре ђе не гру пе

за по сле них ко ји има ју до бре
со ци јал не усло ве на рад ном
ме сту, ви со ке стан дар де без-
бед но сти и здра вља на ра ду,
ни је про блем, али се ово ме
про ти ве за по сле ни ко ји ра де
те шке по сло ве у про из вод њи.
Ан дер сон чак сма тра да ће
Швед ска у ско ри јој бу дућ но-
сти има ти ве ли ких по те шко ћа
у обез бе ђи ва њу рад не сна ге у
про из вод ним за ни ма њи ма.
Ми ло рад Ми ја то вић, пред-

сед ник ССС Вој во ди не, ис та-
као је, пра ве ћи па ра ле лу са
на шим пен зиј ским си сте мом,
да и у Ср би ји с вре ме ном мо-
же мо ићи ка по ме ра њу ста ро-
сне гра ни це за пен зи о ни са ње,
али од ло же но и спо ри је не го
што то чи не Шве ђа ни, јер
су стан дард и на чин жи во та
и ра да у на шој зе мљи бит но
дру га чи ји иако се по ста ро-
сти ста нов ни штва на ла зи мо у
слич ној си ту а ци ји.

М. Мек те ро вић

По кра јин ски се кре та ри јат за 
ар хи тек ту ру, ур ба ни зам и гра-
ди тељ ство, као но си лац из ра де 
Ре ги о нал ног про стор ног пла на 
АП Вој во ди не, по чео је да ор-
га ни зу је окру гле сто ло ве у По-
кра ји ни, са ци љем да се кроз 
кон сул та ци је са љу ди ма из 
стру ке до кра ја ове го ди не до-
не се ква ли те тан до ку ме нат из 
ове обла сти. На и ме, до но ше-
њем Ре ги о нал ног про стор ног 
пла на Вој во ди не стра те шки ће 
се опре де ли ти раз вој, уре ђе-
ње, ко ри шће ње и из град ња на 
ње ном це ло куп ном про сто ру, у 
скла ду са про стор ним раз во јем 
Ре пу бли ке Ср би је.
У окви ру пре зен та ци је „За-

шти та, ко ри шће ње и раз вој 
при род них ре сур са у Вој во ди-
ни”, на окру глом сто лу ор га-

ни зо ва ном сре ди ном ја ну а ра 
у Ка ћу, при ка за но је тре нут но 
ста ње и про мо ви са на мо гу-
ћа ре ше ња за уна пре ђе ње и 
за шти ту при род них ре сур са, 
по себ но по љо при вред ног зе-
мљи шта, во да – ре ка и ка нал-

ске мре же, шу ма и шум ског
зе мљи шта.
Ка да је у пи та њу по љо при-

вред но зе мљи ште, ко је за-
хва та 83,20 од сто те ри то ри је
Вој во ди не, циљ пла на је да се
спре чи да љи гу би так нај ква-

ли тет ни јег зе мљи шта и да се
очу ва ње гов ква ли тет то ком
ко ри шће ња. Пла ни ра се и ре-
кул ти ва ци ја де гра ди ра ног зе-
мљи шта (тла) – нај ма ње до
упо тре бљи вог зе мљи шта, и
по ве ћа ње ње го ве про дук ци о-
не спо соб но сти. У пла ну је и
по ди за ње шум ских за са да на
свим зе мљи шти ма чи је ко ри-
шће ње за биљ ну про из вод њу
не да је од го ва ра ју ће ре зул та-
те, или је по ве за но са по ве-
ћа ним ула га њем.
На ску пу се чу ло да Ре ги о-

нал ни про стор ни план Вој во-
ди не у не по сред ној бу дућ но-
сти тре ба да обез бе ди бо љи
жи вот ста нов ни ка, али и за-
шти ту при род них до ба ра По-
кра ји не.

М. М.

СА РАД ЊА ШВЕД СКИХ И ВОЈ ВО ЂАН СКИХ СИН ДИ КА ЛА ЦА

Швед ски мо дел
со ци јал ног ди ја ло га

РЕ ГИ О НАЛ НИ ПРО СТОР НИ ПЛАН ВОЈ ВО ДИ НЕ

За шти та по љо при вред ног зе мљи шта

актуелно



Нај мла ђа гра на ме ди ци не,
по све ће на нај ста ри ји ма, 
све је тра же ни ја али ни је
уно сна и не до вољ но
је при влач на за ле ка ре

„Кад чу ју ко ли ко има те го ди на, не-
ће ни да вас по гле да ју.” Ко ли ко смо са-
мо пу та у бли ском кру гу слу ша ли
о не чи јем не при јат ном ис ку ству
из здрав стве не уста но ве или би ли
све до ци да ме ди цин ско осо бље са
не за ин те ре со ва но шћу, а не кад и
ни по да шта ва њем тре ти ра ста ри је
па ци јен те.
Ни је то, на рав но, пра ви ло, али

де ша ва се су ви ше че сто да би се
го во ри ло о тек спо ра дич ним слу ча-
је ви ма. Ако је за уте ху, не а де ква-
тан (па и не ху ман) при ступ бо ле-
сни ци ма у по зном жи вот ном до бу
ни је по ја ва ко ја осли ка ва сла бо сти
са мо ов да шњег здрав ства.
Сву да у све ту, и у мно го бо га ти-

јим и сре ђе ни јим зе мља ма од на-
ше, ка да је о здрав стве ном збри-
ња ва њу ста рих реч, еви ден тан је
дво стру ки про блем – с јед не стра не
очи та ста ро сна дис кри ми на ци ја па-
ци је на та, а с дру ге све озбиљ ни ји
не до ста так ле ка ра спе ци ја ли ста из
ге ри ја три је, спе ци фич не стру ке по-
све ће не упра во нај ра њи ви јој ка те-
го ри ји па ци је на та.
На мно го на чи на ста ри ји па ци-

јен ти зах те ва ју исту па жњу као и
де ца, за то што су осе тљи ви и на
нај ма ње гре шке или пре ви де, али
док је број спе ци ја ли ста из нео на то ло-
ги је и пе ди ја три је у стал ном по ра сту, са
ге ри ја три ма се де ша ва са свим су прот но.
Не ма их до вољ но па је сто га упра во ова
стру ка кад је реч о ле ка ри ма, али и сред-
њем ме ди цин ском ка дру, тре нут но нај-
тра же ни ја.
Шта ви ше, пре ма про јек ци ји аме рич ког

Би роа за ста ти сти ку ра да, за ме ди цин-
ске се стре и не го ва те љи це отво ри ће се
у на ред них не ко ли ко го ди на, до 2018,
бли зу 600.000 но вих рад них ме ста (са
да на шњих 2,6 ми ли о на за по сле них број
ће по ра сти на 3,2), што пред ста вља нај-
ве ћи скок ме ђу свим про фе си ја ма у Сје-
ди ње ним Др жа ва ма.
Ра чу на се, ме ђу тим, да и то не ће би ти

до вољ но, има ју ћи у ви ду прог но зу да ће
до 2030. ско ро сва ки пе ти Аме ри ка нац,

тач ни је 18 од сто гра ђа на би ти ста ри је од
65 го ди на. Пре ма том по дат ку, са да шњи
број од 7.590 спе ци ја ли ста ге ри ја та ра на
37 ми ли о на Аме ри ка на ца, по тен ци јал них
при ма ла ца услу га, из гле да за и ста за бри-
ња ва ју ће ма ли.
Упо зо ра ва ју ћи на овај рас ко рак, др

Ри чард Ал ман, ру ко во ди лац Оде ље ња
за ге рон то ло ги ју и па ли ја тив ну не гу кли-
нич ког цен тра Уни вер зи те та Ала ба ме у

Бир мин ге му, на вео је да би по сто је ће
по тре бе из и ски ва ле три пу та ви ше ле ка-
ра, бар 20.000, а у на ред не три де це ни је
тај број ће нај ве ро ват ни је да по ра сте до
35.000.

– Тре нут но, по моћ ге ри ја тра не до би ја
ни пет од сто ста ри јих осо ба, ма да нај ма ње
15 од сто па ци је на та из те ка те го ри је има
здрав стве не про бле ме ко ји зах те ва ју спе-
ци ја ли стич ку бри гу – оце нио је др Ал ман у
раз го во ру за лист „Бир мин гем њуз”.
Са ма ста рост ни је бо лест, али фи зи-

о ло шке и пси хо ло шке про ме не до ко јих
то ком го ди на не ми нов но до ла зи и код
нај здра ви јих зах те ва ју бри жљи во осма-
тра ње, из ба ла ни си ран при ступ и бла го-
вре ме но ре а го ва ње, да би се спре чи ле
че сто по гре шне ди јаг но зе и не а де кват на
те ра пи ја.

Ге ри ја три ја у сво јој по став ци зах те ва
вре ме, ис ку ство, стр пље ње, све оно што
се не укла па у да на шњи ри там про фе си-
је где су ле ка ри при ти сну ти сат ни цом и
нор ма ма, а исто вре ме но су ви ше осло ње-
ни на ску пу апа ра ту ру и ком пју те ри зо ва-
ну ди јаг но стич ку тех но ло ги ју.

– Бр зи на и об ра да па ци је на та као на
тра ци мо жда су по жељ ни са ста но ви шта
ефи ка сно сти, али јед но став но ни су мо гу-

ћи у слу ча ју ста ри јих па ци је-
на та ко ји ма тре ба и по де сет
ми ну та да стиг ну од че ка о ни-
це до ор ди на ци је – да је при-
мер др Ал ман, чи ји је ути сак 
да мла ди ле ка ри, чак и ако им
се „ком плек сне за го нет ке ста-
ре ња” учи не иза зов ним, не ма-
ју до вољ но при ли ке за обу ку,
ни ти ста ри јих ко ле га од ко јих 
мо гу да уче, а по врх све га не-
а де кват но су пла ће ни.
У да на шње вре ме оп ште

ко мер ци ја ли за ци је и ле кар-
ска стру ка се ран ги ра по ис-
пла ти во сти, а нај бо ље пла ће-
ни и нај по пу лар ни ји док то ри
по ста ју ме диј ске зве зде. На
ли сти нај ви ше ко ти ра них,
пре ма јед ном ра ни јем на во ду
„Њу јорк тај мса”, је су ра ди о-
ло зи и хи рур зи ор то пе ди, чи-
ја про сеч на го ди шња при ма-
ња из но се 400.000 до ла ра.
Али ге ри ја три ја не спа да у

ту при чу о успе ху и успе шно-
сти. У њој не ма за тег ну тих
те ла, ле по ти ца пре пла ну лог
те на, чу до твор них за хва та,
уче шћа у шоу про гра ми ма.

Од то ли ких ТВ се ри ја по све ће них ле ка-
ри ма не по сто ји ни јед на у ко јој су ју на-
ци при пад ни ци ове ле кар ске бран ше.
Као ре зул тат све га то га, ге ри ја три су, са
150.000 до ла ра го ди шње, ме ђу нај сла-
би је пла ће ни ма.
Ка ко ка жу упу ће ни, њи хов по сао не

зна чи ре ша ва ње слу ча ја при ти ском на
дуг ме апа ра та да би се сни ми ла си ту а-
ци ја, и про пи си ва њем ле ка да би се про-
блем укло нио. Ге ри ја три ја су му ко трп ни
по ку ша ји да се хро нич на бо лест др жи
под кон тро лом, ле ко ви све ду на нај ма-
њу ме ру и при том очу ва нај бо љи мо-
гу ћи ква ли тет жи во та. За њи хо ве па ци-
јен те то је до вољ но. За бо гат ство, сла ву,
пре стиж и све што уз то иде, очи глед но
ни је.

Д. Дра гић

31. јануар 2010. ГЛАС ОСИГУРАНИКА14

погледи

ЗА БРИ ЊА ВА ЈУ ЋИ НЕ ДО СТА ТАК СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА ИЗ ГЕ РИ ЈА ТРИ ЈЕ

Стру ка без гла му ра
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информатика

Кре и ра ње и чу ва ње фај ло ва
Ове фај ло ве пр во мо ра мо да на пра ви-

мо, па за тим да их са чу ва мо у фол де ри-
ма ко је смо за њих уна пред кре и ра ли у
би бли о те ци Do cu ments или Com pu ter (на
хард ди ску Ц или Д). По сту пак кре и ра ња
и чу ва ња фај ло ва је сле де ћи:

1. уђе мо у про грам у ко јем же ли мо да
на пра ви мо фајл (нпр. у Word Pad), зна чи
клик не мо на Start, би ра мо All Pro grams,
клик не мо на фол дер Ac ces so ri es, па иза-
бе ре мо Word Pad;

2. ура ди мо же ље но у про гра му (нпр.
от ку ца мо текст);

3. клик не мо на ико ну Sa ve (или иза-
бе ре мо стре ли цу по ред ико не па да ју ћег
ме ни ја, па клик не мо на оп ци ју Sa ve) да
би смо са чу ва ли ура ђе но;

4. у по зи ци ји адре сне тра ке ра чу нар
нам ну ди да фајл са чу ва мо у би бли о те-
ци Do cu ments, ко ја се на ла зи у ли сти Li-
bra ri es, и ода бе ре мо же ље ни фол дер, а
уко ли ко же ли мо да га са чу ва мо у не ком
дру гом фол де ру ко ји се на ла зи на хард
ди ску (Ц или Д), клик не мо на стре ли цу
по ред пр ве по ну ђе не ло ка ци је у адре-
сној тра ци, па иза бе ре мо Com pu ter, а за-
тим клик не мо на стре ли цу по ред дру ге
ло ка ци је – Com pu ter, па иза бе ре мо Ц,
Д или Е-диск, и на кон то га клик не мо на
стре ли цу по ред тре ће ло ка ци је и ода бе-
ре мо же ље ни фол дер;

5. у по љу Fi le na me уку ца мо име фај-
ла;

6. у по љу Sa ve as type би ра мо тип
фај ла под ко јим же ли мо да га са чу ва мо
(углав ном не ме ња мо по ну ђе ни из бор);

7. клик не мо на дуг ме Sa ve или при ти-
сне мо та стер En ter.
Уко ли ко же ли мо да кре и ра мо но ви

фајл, клик не мо на ико ну New (или иза-
бе ре мо ико ну па да ју ћег ме ни ја па клик-
не мо на оп ци ју New). По том за сва ки
фајл по на о соб по но ви мо по сту пак за
кре и ра ње и чу ва ње фај ло ва.

Фај ло ве мо же мо ви де ти на два на чи-
на:
А) Из Win dows Ex plo rer-а:
1. уђе мо у Win dows Ex plo rer;
2. у адре сној тра ци клик не мо на стре-

ли цу по ред ли сте Li bra ri es, уђе мо у би-
бли о те ку Do cu ments, па у же ље ни фол-
дер, или клик не мо на Com pu ters, па
на стре ли цу по ред Ц, Д или Е-ди ска и,
у за ви сно сти од то га где смо са чу ва ли
фај ло ве, клик не мо на од го ва ра ју ћи фол-
дер;

3. два пу та клик не мо на же ље ни фајл
у ли сти фај ло ва (цен трал ни део про зо-
ра).
Б) Из про гра ма у ко ме смо кре и ра ли

фај ло ве:
1. уђе мо у же ље ни про грам (нпр. у

Word Pad);
2. клик не мо на ико ну Open (или иза бе-

ре мо ико ну па да ју ћег ме ни ја, па клик не-
мо на оп ци ју Open);

3. у адре сној тра ци клик не мо на стре-
ли цу по ред ли сте Li bra ri es, уђе мо у би-
бли о те ку Do cu ments, па у же ље ни фол-
дер, или клик не мо на Com pu ters, па
на стре ли цу по ред Ц, Д или Е-ди ска и,
у за ви сно сти од то га где смо са чу ва ли
фај ло ве, клик не мо на од го ва ра ју ћи фол-
дер;

4. клик не мо на же ље ни фајл у ли сти
фај ло ва;

5. клик не мо на дуг ме Open у до њем
де сном углу про зо ра или два пу та клик-
не мо на же ље ни фајл.

Ко пи ра ње и пре ме шта ње
фај ло ва
У Win dows Ex plo rer-у ко пи ра мо фај ло-

ве са уре ђа ја на уре ђај, пре ме шта мо их
из јед ног фол де ра у дру ги и бри ше мо не-
по треб не.
Ко пи ра ње и пре ме шта ње фол де ра или

фај ло ва ра ди мо на сле де ћи на чин:
1. мар ки ра мо фол дер или фајл ко ји

же ли мо да ко пи ра мо или пре ме сти мо:

а) клик не мо на же ље ни фајл;
б) клик не мо на же ље ни фол дер;
ц) др жи мо ле ви та стер ми ша и мар-

ки ра мо све ве за не фај ло ве (је дан уз
дру ги);
д) уко ли ко фај ло ви ни су ве за ни, клик-

не мо на же ље ни фајл (уко ли ко же ли мо
је дан) или др же ћи ле ви та стер мар ки ра-
мо ве за не фај ло ве (уко ли ко их же ли мо
ви ше), пу сти мо ле ви та стер, при ти сне мо
и др жи мо та стер Ctrl, по но во при ти сне-
мо ле ви та стер, мар ки ра мо сле де ћи фајл
или гру пу фај ло ва и та ко док не мар ки-
ра мо све фај ло ве ко је смо же ле ли;

2. клик не мо на
(мо же мо иза бра-
ти на чин):
а) клик не мо на

стре ли цу по ред
Or ga ni ze на ко-
манд ној тра ци, па
иза бе ре мо оп ци ју
Copy за ко пи ра ње
или Cut за пре ме-
шта ње фол де ра
или фај ло ва;
б) де сни клик 

на же ље ни фол-
дер или фајл, па Copy за ко пи ра ње или
Cut за пре ме шта ње фол де ра или фај-
ло ва;

c) при ти сне мо ком би на ци ју та сте ра
Ctrl+C за ко пи ра ње или Ctrl+X за пре ме-
шта ње фол де ра и фај ло ва.

3. иза бе ре мо где же ли мо да ко пи ра мо
или пре ме сти мо фај ло ве:
а) на не ки дру ги уре ђај (на при мер на

ди ске ту А или USB);
б) у не ки дру ги фол дер;
ц) пу тем мре же на не ки дру ги ра чу-

нар;
4. на кра ју тре ба да по твр ди мо ко пи ра-

ње или пре ме шта ње фај ло ва та ко што:
а) клик не мо на стре ли цу по ред Or ga-

ni ze на ко манд ној тра ци, па иза бе ре мо
оп ци ју Pa ste;

b) клик не мо де сним та сте ром ми ша у
пра зан про стор на по зи ци ји где же ли мо
да ко пи ра мо или пре ме сти мо фај ло ве,
па иза бе ре мо оп ци ју Pa ste;

c) при ти сне мо ком би на ци ју та сте ра
Ctrl+V.
На по ме на: Ка да ко пи ра мо (Copy) фај-

ло ве, они оста ју на пр вој по зи ци ји и
пре ла зе на дру гу. Код пре ме шта ња (Cut)
фај ло ви не оста ју на пр вој по зи ци ји, а
пре ла зе на дру гу.

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Windows Explorer (4)
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здрав живот

Зима још траје...Зима још траје...
Соч на и
ми ри шља ва
ре бар ца

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми-

ну та
Са стој ци: 1,5 кг ре ба ра, кг

кром пи ра, две гла ви це цр ног
лу ка, осам че но ва бе лог лу-
ка, че ти ри ли ста ло во ра, со,
би бер у зр ну, ма ло бра шна,
уље, 300 мл бу јо на.
При пре ма: Исе ћи ре бра

па сва ко пар че по со ли ти, ма-
ло ис ту ћи туч ком и ува ља ти

у бра шно. Про пр жи ти ме со
на уљу, па из ва ди ти и на ис-
тој ма сно ћи крат ко про пр жи-
ти круп но исе че ни цр ни лук и
ољу ште не, це ле че но ве бе лог
лу ка. Вра ти ти ре бар ца у шер-
пу, до да ти ло вор и би бер у
зр ну, на ли ва ти бу јо ном и на
ти хој ва три дин ста ти по кло-
пље но. По вре ме но про тре сти.
Кад ме со бу де са свим ме ка-
но, до да ти по лут ке прет ход но
ску ва ног кром пи ра. По со ли ти
по уку су.

Сар ма из рер не
(за че ти ри осо бе)(за четири особе)
Вре ме при пре ме: 80 ми ну та
Са стој ци: 500 г млевеног меса, 60 г сланине,

50 мл уља, мешавина за чи на за пу ње ну па при ку
и сар му, 100 г 
пиринча, главица 
киселог купуса, 
300 мл воде, 100 
мл бе лог ви на, 
ка ши ка кон цен-
тра та па ра дај за.
При пре ма: На 

уљу про дин ста ти 
мле ве но ме со и 
сла ни ну на сец-
ка ну на коц ки це. 
Скло ни ти с ва тре 
па уме ша ти пи-
ри нач и за чин за 
пу ње ну па при-
ку и сар му. Од 
гла ви це ки се лог 
ку пу са одво ји ти 
не ко ли ко ли сто-
ва, а оста ло на-
се ћи на ре зан це. Ли сто ве сло жи ти по на ма шће ној
ва тро стал ној по су ди, по њи ма сло жи ти у сло је ви ма
на сец ка ни ку пус и сме су од ме са и пи рин ча, а за вр-
ши ти сло јем ку пу са.
За ли ти ме ша ви ном во де, бе лог ви на и кон цен тра-

та па ра дај за.
По кри ти фо ли јом и пе ћи на 180 сте пе ни око 45

ми ну та.
На по ме на: Пе че ну сар му на се ћи на коц ке и по-

слу жи ти с пи ре кром пи ром.
Пре не го што ста ви те слој ме са и пи рин ча, мо же-

те до да ти слој су вог вра та на сец ка ног на ли сти ће.

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 600-800 г кр те го ве ди не или јаг ње ти не,

кг го ве ђих ко сти ју, по ка ши ка усит ње ног цр ног и бе-
лог лу ка, ма сти, слат ке или љу те цр ве не па при ке у
пра ху, со, пет кром пи ра, две на се че не па при ке, два
ољу ште на и на се че на па ра дај за, би бер.
При пре ма: Про дин ста ти на ма сти цр ни лук, по су ти

га па при ком у пра ху и за ли ти са две шо ље во де. До да-
ти ме со, ко сти и оста ле за чи не и ку ва ти по кло пље но
док ме со не омек ша. Из ва ди ти ко сти, до да ти на се че но
по вр ће и ку ва ти га док не омек ша. У то ку ку ва ња до-
ли ва ти по ма ло во де.
На по ме на: Гу ла шве леш и број на дру га ма ђар ска

је ла слу же се с те сте ни ном, са ши рим ре зан ци ма.

Љу ти 
чо ба нац

(за че ти ри до шест осо ба)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 400 г сви ње ти не,

200 г те ле ти не, 200 г ју не ти не, 
300 г кром пи ра, ка ши чи ца гу сти-
на, два че на бе лог лу ка, 50 мл 
вина, 50 мл уља, је дан фе фе рон, 
ло во ров лист, ка ши чи ца цр ве не 
па при ке у пра ху, 150 г лу ка, 200 
мл па си ра ног па ра дај за, ка ши ка 
биљ ног за чи на.
При пре ма: На уљу крат ко про-

дин ста ти на сец кан лук, по су ду ма-
ло скло ни ти с ва тре па уме ша ти 
цр ве ну па при ку у пра ху и од мах 
за ли ти са 100 мл то пле во де.
До да ти ме со на сец ка но на коц-

ке, ло во ров лист, фе фе рон, па-
си ра ни па ра дајз, на сец ка ни бе ли 
лук и биљ ни за чин. Ла га но про-
ме ша ти и дин ста ти по ла ко до ли-
ва ју ћи во ду. Во де у по су ди мо ра 
би ти то ли ко да по кри је ме со. Кад 
ме со ско ро омек ша, до да ти кром-
пир на сец кан на коц ке и за јед но 
ку ва ти још око 15 ми ну та.
На кра ју до да ти ви но, па гу-

стин, прет ход но раз му ћен с ма-
ло во де.

Гу ла шве леш Те ле ћи пер кет
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60

ми ну та
Са стој ци: кг кр тог

те ле ћег ме са од плећ-
ке, гла ве, ко ле ни це или
ср ца, 200 г сла ни не, гла-
ви ца цр ног лу ка, ка ши ка
ма сти, ка ши ка цр ве не
па при ке у пра ху, зе ле на

па при ка, со, би бер, бе ло ви но по уку су.
При пре ма: Про дин ста ти нај пре исец ка ни лук, за тим па-

при ку, сла ни ну, але ву па при ку и ме со исе че но на ко ма де.
Све на ли ти са ма ло во де и ви на и дин ста ти по кло пље но док 
пот пу но не омек ша. Сер ви ра ти с ба ре ним кром пи ром по су-
тим пер шу ном. При пре ми ла: С. С.



17ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. јануар 2011.

кулирање

Зима још траје...
Мо раш да при знаш да је ипак би ло лак ше
жи ве ти и би ти млад у тво је не го са да
у ово на ше вре ме. Ни је би ло то ли ко
сва ко днев не фр ке и јур ња ве као да нас.
Све вам је не ка ко би ло ла га ни ца,
бар та ко се ме ни чи ни из тих тво јих „не кад
би ло, сад се при по ве да” при се ћа ња

Знаш шта, ба ка си це, смо ри ла ме ви ше ова зи ма, а те бе? 
До са ди ли ми ви ше и снег и кли за во, а о хлад ном да ти и 
не при чам. Ма шта зим ска иди ла, то је те би мо жда иди ла 

кад се диш у ку ћи и гле даш кроз про зор ка ко ле по ве је, па све 
фи но бе ло и чи сто, а уну тра ти то пло и су во и шта те бри га. 
До бро, знам да ти је до сад но кад не мо жеш да иза ђеш па це лу 
зи му про во диш у ку ћи („да се не окли знем, де те, па још не што 
и да по ло мим”), али ве руј ми ни шта не про пу шташ на по љу. 
Сви умо та ни и за ма ски ра ни у ка пе, ша ло ве и сва ка кве још кр-
пи це да ни ко ни ког и не пре по зна је. Па, ка жи, зар ни је леп ше 
ле ти кад се сви ше та мо у па пу чи ца ма и тан ким мај чи ца ма, а 
ако је ко ме баш мно го вру ће увек по сто ји кли ма за рас хла ђи-
ва ње. Али џа ба сад да при ча мо о кли ми и ле ту, не ће ми због 
то га би ти ни шта то пли је. Ма, до бро, пу сти ти те при че да је 
до бро да бу де хлад но, да ма ло про чи сти ва здух, па да жи то 
бу де по кри ве но, па... не знам шта све још имаш да на ре ђаш 
на те те ме. Жи ва си се смр зла иако је у ку ћи то пло да пад неш 
у не свест кад уђеш, а прав даш зи му на сва уста. Ма, знам да 
не ће она бр же да се за вр ши ако ја ку кам на њу, али бар ми је 
лак ше кад ис тре сем то из се бе. А ко ће да ме слу ша, ако не ћеш 
ти, мо ја ба ка си ца.
Знам ја и ту при чу да у тво јим го ди на ма ви ше не до пу шташ 

се би лук суз да не што је два че каш да про ђе, па ма кар то би ла 
и зи ма, јер не маш ви ше то ли ко вре ме на да мо жеш да мр зиш 
го ди шње до ба, па чак и ру жан дан јер ко зна ко ли ко их је још 
оста ло. Ла ко је на ма мла ди ма, ка жеш ти, ми још има мо мно го 
вре ме на ис пред се бе, тек смо пре шли ма ли део пу та, а пред 
на ма је још (чи ни се) бес крај но дуг део ко ји тек тре ба да пре-
ла зи мо. Е сад, ја баш не знам да ли то о све бр жем про ла же њу 
вре ме на има ве зе са мо са го ди на ма или је ту још не ка „ви ша 
си ла” уме ша ла пр сте. Јер, ни ми мла ди не ма мо баш ути сак да 
нам вре ме те че спо ро, као што при чаш да се те би и тво јим вр-
шња ци ма чи ни ло док сте би ли мла ди (да вам лет њи рас пуст 
тра је као го ди на, да вам је ду га не де ља, да за ви кенд имаш 
све вре ме све та на рас по ла га њу а још је у тво је вре ме и су бо-
та би ла рад на...). На ма вре ме при лич но бр зо про ла зи, да не 
ка жем баш да ле ти као што ти то го во риш. Стал но ми се чи ни 
да ми је дан кра так, да не де ља има ма ло да на, да ми ви кенд 
про тр чи а да ни сам сти гла ни да се на спа вам, а о свим скит ња-
ма и дру же њи ма ко је за пла ни рам за то вре ме да и не при чам. 
Не знам са чим то има ве зе.
Чи та ла сам ка ко су не ки на уч ни ци (опет не ки од оних бес по-

сле них ко ји не ма ју ни шта па мет ни је да ра де не го да ис пи ту ју 
сва ко ја ке не бу ло зе као што је ути цај сун че вих пе га на уче ста-
лост из ла за ка рад ним да ни ма у по пу ла ци ји од 77 го ди на) до-
шли до за кључ ка да се вре ме убр за ло и да је „на уч но” до ка за но 
да са да бр же те че не го пре по ла или јед ног ве ка, на при мер. 

Зимске приче 
и тако то

ККАААА ЖЖЖЕ МММИИИИ ММММОО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККАА

Да ли је то тач но, пој ма не мам, или је то наш лич ни до жи вљај
због не пре кид не фр ке у ко јој жи ви мо. Мо раш да при знаш да је
ипак би ло лак ше жи ве ти и би ти млад у тво је не го са да у ово
на ше вре ме. Ни сте ви има ли то ли ко сва ко днев не фр ке и јур-
ња ве као ми. Све вам не ка ко би ло ла га ни ца, бар та ко се ме ни
чи ни из тих тво јих „не кад би ло, сад се при по ве да” при се ћа ња
на углав ном да ле ку про шлост. Лак ше вам је би ло, као пр во,
јер је град био ма њи па сте сву да мо гли да про ше та те, а ни сте
као ми са да гу би ли по по ла да на са мо у пре во зу – град ском,
ко ли ма, ско ро да и не ма раз ли ке, је ди но што кад си ко ли ма не
че каш бус сто го ди на.
Знаш, ба ка си це, баш се не што пи там хо ће ли ова ко не кад

мо ја уну ка да при ча о ме ни и мом вре ме ну и мо јој мла до сти
ко ју ево упра во тро шка рим и не мо гу ама баш ни ка ко да за ми-
слим да ћу јед ном и ја би ти ста ра као ти са да. Ма, ве зе не мам
шта ми је сад то све па ло на па мет да при чам ова кве ства ри и
да за ми шљам сто го ди на уна пред. Обич но ни сам баш то ли ко
фи ло зоф ски на стро је на, не го ваљ да по сле сил них пра зни ка,
сла вља, жу ра ја ма ло смо се сви умо ри ли и ис тро ши ли (ми слим
по пи та њу ло ве), па ви ше се дим у ку ћи и та ко, ви диш, сва шта
ми на па мет па да. Јао, до бро сам се се ти ла да сам обе ћа ла
дру га ри ци да ћу код ње на ка фу, мо рам да ју рим, не ма ве зе
што сам баш пи ла с то бом, одох, а ти ми за то вре ме спре ми
не што слат ко да клоп нем кад се вра тим. Ју рим, ћао.

Ба ка Ма ра
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погледи са стране

До 2020. по ди же се ста ро сна
гра ни ца са 60 на 65 го ди на
за же не, и са 65 на 66 го ди на 
за му шкар це

Убу ду ће ће гра ђа ни Ве ли ке Бри та-
ни је, уме сто до са да шњег ауто мат-
ског пен зи о ни са ња, мо ћи са ми да

од лу че да ли ће, ка да до ђу до ста ро сне
гра ни це за од ла зак у пен зи ју, пре ста ти
да ра де, или ће ра ди ти и да ље. За кон ко-
ји је утвр ђи вао ста ро сну гра ни цу за од-
ла зак у пен зи ју до сад је, по пра ви лу, во-
дио ра чу на о то ме да се за по сле ни, чим
ис пу ни ста ро сни услов, од мах пен зи о-
ни ше, што је на јед ној стра ни по ма га ло
пред у зе ћи ма да се осло бо де ис тро ше них
и ма ло про дук тив них рад ни ка, док је, с

дру ге стра не, оне мо гу ћа ва ло да на ста ве
са по слом они ко ји су то же ле ли и за чи-
јим је ра дом по сто ја ла по тре ба.
По уво ђе њу ове но ви не, мо гла би да

се, ка ко се пред ла же, на ста ви ли бе ра-
ли за ци ја од ла ска у пен зи ју та ко што би
би ло омо гу ће но и ра ни је пен зи о ни са ње,
да кле пре до сти за ња ста ро сне гра ни це,
али под усло вом да су ти оси гу ра ни ци до-
та да шњим упла та ма до при но са по сти гли
ви си ну пен зи је из над јед ног од ре ђе ног
ни воа ко ји обез бе ђу је жи вот ни ми ни мум.
Но ва кон зер ва тив на вла да је већ утвр-

ди ла пред ло ге од го ва ра ју ћих за кон ских

из ме на, ко је би, по сле усва ја ња у пар-
ла мен ту, тре ба ло да поч ну да ва же од
је се ни. Кон зер ва тив ци, са са ве зни ци-
ма ли бе ра ли ма, има ју убе дљи ву ве ћи-
ну у пар ла мен ту, али из гле да да се ни
ла бу ри сти не про ти ве овим про ме на ма.
Уства ри, кон зер ва тив ци ти ме на ста вља-
ју пен зиј ску ре фор му ко ју су за по че ли
упра во ла бу ри сти у ду ху ду ге бри тан ске
пар ла мен тар не тра ди ци је да се, кад се
ра ди о кључ ним ду го роч ним пи та њи ма,
оба ве зно тра жи и на ла зи кон сен зус вла-
де и опо зи ци је.
Но, у укла ња њу оба ве зног ауто мат ског

пен зи о ни са ња вла да има и је дан вр ло
ва жан со ци јал ни мо тив − да се љу ди-
ма ко ји су сла бо со ци јал но обез бе ђе ни
за ста рост пру жи или олак ша мо гућ ност
да и да ље ра де и за ра ђу ју. Ти ме ће се

сма њи ти са да већ до ста ви сок про це нат
оних ко ји у ста ро сти, тј. по сле од ла ска у
пен зи ју, за па да ју у пра ву бе ду.
Уки да ње ове тзв. ста ро сне ги љо ти не

мо гао би би ти и сти му ланс ви со ко ква-
ли фи ко ва ним и још про дук тив ним љу-
ди ма, ко ји до бро за ра ђу ју, да оста ну и
да ље рад но ак тив ни. На сво ју ко рист,
али и за до бро по сло дав ца и дру штва.
У усло ви ма убр за ног про ду жа ва ња про-
сеч ног жи вот ног ве ка (у Ве ли кој Бри та-
ни ји му шкар ци са да про сеч но жи ве 76,5,
а же не 80,8 го ди на) и убр за ног ста ре ња
ста нов ни штва, ова кво ре ше ње ће би ти

од ве ли ке ко ри сти сва кој др жа ви ко ја се
због де мо граф ских про ме на на ђе на те-
шким ис ку ше њи ма. Бри тан ски ми ни стар
при вре де, Едвард Да веј, с тим у ве зи је
ипак под ву као на ме ру вла де да љу ди ма
омо гу ћи сло бо ду да са ми од лу че ко ли ко
ду го же ле да ра де.
Ова про ме на је део ши рег па ке та ре-

фор ми вла де кон зер ва ти ва ца и ли бе ра-
ла, у окви ру ко јег је пред ви ђе но по ве-
ћа ње ми ни мал не ста ро сне гра ни це за
до би ја ње др жав не пен зи је са 60 на 65
го ди на за же не, и са 65 на 66 го ди на за
му шкар це, што ће се по ступ но по сти ћи
до 2020. Ово та ко ре ћи из јед на че ње ста-
ро сне гра ни це је на ли ни ји оп штег трен-
да у за пад ним зе мља ма да се са свим из-
јед на че при пад ни ци оба по ла. Оспо ра-
ва ња, ако их уоп ште бу де, пре би мо гла
да до ђу од стра не му шка ра ца јер, пре ма
не ким схва та њи ма, же не сву да у све ту
жи ве ду же па би, след стве но то ме, тре-
ба ло ду же и да ра де.
По ред ових, у Бри та ни ји се од иду ће

го ди не уво ди још јед на про ме на. На и ме,
убу ду ће ће и за по сле ни ко ји при ма ју нај-
ни же пла те мо ра ти да из два ја ју нај ма ње
три од сто од сво јих при ма ња у пен зиј ску
ка су. До са да пла ћа ње пен зиј ских до-
при но са за ову ка те го ри ју рад ни ка ни је
би ло оба ве зно та ко да ско ро две тре ћи-
не за по сле них у при ват ном сек то ру ни-
ка кво пен зиј ско оси гу ра ње и не пла ћа.
Због то га, ка да до ђе вре ме ста ро сти и
од ла ска у пен зи ју, ми ли о ни ма Бри та на ца
при пад не је ди но ве о ма мр ша ва га ран то-
ва на др жав на пен зи ја ко ја из но си све га
100 фун ти не дељ но. С та квом пен зи јом
се у ску пој Бри та ни ји те шко мо гу по кри-
ти и са мо тро шко ви ста но ва ња.
Има, ме ђу тим, и дру га чи јих ми шље-

ња. Кон фе де ра ци ја бри тан ске ин ду стри је
(CBI) − ко мор ско удру же ње, уки да ње ста-
ро сне гра ни це за (ауто мат ски) од ла зак у
пен зи ју оштро кри ти ку је. Мно га пред у зе-
ћа се, на и ме, при бо ја ва ју да ће се убу-
ду ће те шко осло ба ђа ти ста ри јих и ма ње
спо соб них рад ни ка и да ће се у то ме по ја-
ви ти кон фликт ин те ре са. Мно ги рад ни ци
ко ји ис пу не ста ро сну гра ни цу за од ла зак 
у пен зи ју ће, ка ко се прет по ста вља, ин си-
сти ра ти да оста ну и да ље да ра де, а ако
пред у зе ћи ма не бу ду би ли по треб ни, тре-
ба оче ки ва ти до ста суд ских спо ро ва.

Ми лан Ла за ре вић

ПРО МЕ НЕ У БРИ ТАН СКОМ ПЕН ЗИЈ СКОМ СИ СТЕ МУ

Мо же се ра ди ти и по сле
гра ни це за пен зи ју
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Чи ње ни ца да свет, а на-
ро чи то раз ви је ни свет, 
ста ри ни је ви ше спор на 

− угра ђе на је у све раз вој не 
пла но ве и про јек ци је бу дућ-
но сти. То се, из ме ђу оста лог, 
ви ди и по чи ње ни ци да је 47 
зе ма ља не дав но ре фор ми са-
ло сво је пен зиј ске си сте ме, 
или су тај по сту пак за по че-
ле да би мо гле да се но се са 
овом про ме ном.
Да се лак ше схва ти шта зна-

чи кад се ка же да свет „ста ри”, 
до вољ не су две број ке. У овом 
мо мен ту укуп но ста нов ни штво 
пла не те је под јед на ко по де-
ље но на оне ко ји има ју ма ње 
и оне ко ји има ју ви ше од 28 го-
ди на, што је да на шњи про сек 
у све ту. До сре ди не овог ве ка, 
тај про сек ће на ра сти на 40. 
Већ 2018, ме ђу тим, до го ди ће 
се исто риј ски пре о крет: та да 
ће, пре ма при лич но по у зда ним 
де мо граф ским пред ви ђа њи ма, 
пр ви пут у исто ри ји би ти ви ше 
оних ко ји има ју пре ко 65 од пе-
то го ди шња ка и мла ђих.
Нај бр же ста ри раз ви је ни 

свет. Да нас ме ђу за пад ним 
еко но ми ја ма го то во да не ма 
зе мље у ко јој „сто па плод но-
сти” ни је ис под 2,1 де те та, 
што је де мо граф ски ми ни мум 
ко ји обез бе ђу је да се ста нов-
ни штво не сма њу је. То зна чи 
да ће и пре сре ди не ве ка све 
за пад не на ци је би ти ма ло-
број ни је не го што су са да.
Ма ње по ро ди це су ре зул тат 

мно гих фак то ра. Ме ђу глав-
ни ма је тај да се же не све ка-
сни је од лу чу ју да сту пе у брак 
и има ју де цу. Ду же се шко лу ју 
и ства ра ње по ро ди це од ла жу 
док им се не ста би ли зу ју ка-
ри је ре. Ова чи ње ни ца ни је 
ис кљу чи ви фе но мен ге о граф-
ског и по ли тич ког За па да: 
до га ђа се и на Ис то ку. Ја пан 
је, на при мер, био ме ђу де мо-
граф ски нај мла ђим на ци ја ма 
све та све до пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка. Та да је по че ла 

ње го ва по сле рат на еко ном ска 
об но ва, сво је вр сно еко ном ско 
чу до ко је му је омо гу ћи ло да 
све до про шле го ди на бу де 
дру га по сна зи еко но ми ја све-
та (пре те кла га је Ки на). Али, 
ре зул тат еко ном ског на прет ка 
би ло је и де мо граф ско на за-
до ва ње: Ја пан је да нас јед на 
од нај ста ри јих на ци ја. Про сек 
го ди на ње го вих ста нов ни ка 
да нас је 43, са прог но зом да 
ће до 2050. до сти ћи 56.
У да на шњем све ту у ко јем 

дух вре ме на нај а де кват ни је 
са жи ма реч „гло ба ли за ци ја”, 
Ки на је ре кор дер у еко ном-
ском ра сту већ го то во три де-
це ни је. Је дан од маг не та ко ји 
та мо при вла чи ин ве сти ци је је 
мла да и јеф ти на рад на сна га. 
При мер кор по ра ци је „Фок-
сон”, ги ган та ко ји по слу је са 
мно гим аме рич ким ком па ни-
ја ма („Дел”, „Хју лит Па кард”, 
„Епл”) ово до бро по ка зу је. 
„Фок сон”, на и ме, да нас за по-
шља ва ви ше од 900.000 рад-
ни ка (ове го ди не пла ни ра да 
при ми још око 400.000), при 
че му су го то во сви у до бу од 
25 го ди на и мла ђи.
Ни Ки на, ме ђу тим, не ће још 

ду го би ти мла да зе мља ка квом 
је свет до жи вља ва да нас. Ње-
но рад но ста нов ни штво мла ђе 
од 65 го ди на по че ће да се сма-
њу је већ од 2015. За жи во та 
са мо јед не ге не ра ци је, Ки на 

ће би ти де мо граф ски ста ри ја
од Аме ри ке. Ка ко кон ста ту је
аме рич ки де мо граф ски екс-
перт, Тед Фи шмен, у ис црп ној
сту ди ји под на сло вом „Шок 
се дог” − Ки на ће оста ри ти пре
не го што се обо га ти.
Де мо граф ски трен до ви су и

глав ни по кре тач гло ба ли за-
ци је: у на сто ја њи ма да сма ње
тро шко ве и по ве ћа ју про фит,
за пад не кор по ра ци је про из-
вод њу се ле та мо где је рад на
сна га јеф ти ни ја. А она је то
да нас у мно го мла ђим азиј-
ским зе мља ма.
Док Ки на по чи ње да пла ћа

цех сво јој по ли ти ци „јед ног
де те та”, Ин ди ја оста је де мо-
граф ски ви тал на зе мља чи ји
по тен ци ја ли као „гло бал не
фа бри ке” још ни су ни по че ли
да се ко ри сте. Ин ди ја свој ди-
на ми чан еко ном ски раст у по-
след ње две де це ни је за сни ва
углав ном на „из во зу па ме-
ти” – оба вља ју ћи за за пад не
кор по ра ци је услу ге ком пју-
тер ског про гра ми ра ња, об-
ра де по да та ка и кон та ка та са
кли јен ти ма (кол цен три). И у
овом слу ча ју глав на атрак ци-
ја је мла да, обра зо ва на и ре-
ла тив но јеф ти на рад на сна га.
Про сеч но до ба у Европ ској

уни ји да нас је са мо не што
пре ко 40 го ди на, с про це ном
да ће до сре ди не ве ка на ра-
сти до бли зу 50.

Из у зе так из овог про це-
са ста ре ња су САД. Иако под
деј ством истих фак то ра као и
дру где – про ду жа ва ња жи вот-
ног до ба, сма њи ва ња по ро ди-
ца – оне оста ју де мо граф ски
ста бил не (до сре ди не ве ка
про сеч но до ба ста нов ни ка
САД по ра шће за са мо три го-
ди на, на 40), пре све га за хва-
љу ју ћи стал ном при ли ву мла-
дих ими гра на та са свих стра на
све та, ко ји за др жа ва ју свој
ет нич ки иден ти тет, али на ци-
о нал но по ста ју Аме ри кан ци.
Ми гра ци ја у јед ну зе мљу

да ка ко под ра зу ме ва еми гри-
ра ње из дру гих, ко је због
то га до спе ва ју у те жу де мо-
граф ску си ту а ци ју. У слу ча ју
САД, она свој де мо граф ски
про блем ре ша ва на ра чун Ју-
жне Аме ри ке. При ме ра ра ди,
сва ки де се ти жи тељ Еква до-
ра да нас жи ви у ино стран ству
као ими грант.
За ни мљив при мер ка кве

све по сле ди це иза зи ва „шок 
се дог” је сте и Шпа ни ја. Она
до 2000. го то во да ни је има-
ла др жа вља не ро ђе не у ино-
стран ству. Да нас је та квих
чак 12 од сто.
Свет се ме ња у сва ком по-

гле ду а, по све му су де ћи, од
свих про ме на де мо граф ско
ста ре ње је јед на од нај ве ћих
и нај да ле ко се жни јих.

Ми лан Бе кин

И ЗА ПАД НЕ ЗЕ МЉЕ ИС ПОД ДЕ МО ГРАФ СКОГ МИ НИ МУ МА

Раз ви је ни свет нај бр же
ста ри
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Мла ди Сло бо дан
Ле чић из Ам зи ћа код 
Но ве Ва ро ши има два 
рет ка за ни ма ња

Са сво јих де вет на ест ле-
та Сло бо дан Ле чић из
се ла Ам зи ћи код Но ве

Ва ро ши нај мла ђи је ра ба џи ја
у ју го за пад ној Ср би ји и је дан
од ма ло број них ко ји се ба ве
пот ки ва њем во ло ва, нео бич-
ним и го то во за мр лим за на-
том. Ра ба џи лу ка и из вла че ња
тру па ца во лов ском за пре гом
из пла нин ских вр ле ти Сло бо-
дан се, ка же, при хва тио ка ко
би на кон смр ти де де и оца на-
ста вио по ро дич ну тра ди ци ју,
док се пот ки вач ких кле шта и
че ки ћа ла тио из ну жде да би
се би олак шао по сао ра ба џи-
је ко јим из др жа ва пе то чла ну
по ро ди цу.
За на том пот ки ва ча во ло ва у

овом кра ју се по ред Сло бо да на
ба ви још све га не ко ли ко љу ди.
Пот ки ва ње во ло ва, гр до си ја
те шких и по то ну, ни је ни ма ло
лак по сао, а да би се „ро го ња” 
обо рио на зе мљу и при пре мио
за за ме ну пот ко ва мај сто ру
пот ки ва чу по треб на је по моћ
и по че ти ри-пет сна жних и ве-

штих љу ди. До бар ков, ко ји се 
пра ви од ме ког ме тал ног ли-
ма на, во ло ви ма тра је и по не-
ко ли ко ме се ци, а пот ки ва ње 
јед ног па ра ових го ве да га зду 
ко шта од 35 до 40 евра.
− За нат и ско ро за бо ра вље-

ну ве шти ну пот ки ва ња во ло ва 
„украо” сам од ста рог мај сто-
ра Ри за, ро дом из се ла Ко са-
ти ца на Зла та ру, ко ји је пу не 
три де це ни је пот ки вао во ло-
ве мом де ди Ми лу и оцу Дра-
го ми ру. Пре две го ди не по-
чео сам из ну жде да се и сам 
ба вим овим за на том, јер без 
до брог ко ва во ло ви ни су спо-
соб ни за те жак фи зич ки рад, 
а за ра ба џи је је чист тро шак 
сва ки дан че ка ња на до ла зак 
рет ких мај сто ра пот ки ва ча и 
за ме ну во лов ске „обу ће” – ка-
же Сло бо дан.
При ча о Сло бо да ну Ле чи ћу 

је уства ри при ча о ма ло број-
ним мом ци ма ста рог ко ва ко је 
ни су ус пе ла да за ве ду све тла 
гра да, већ су оста ли у се о-
ским не до ђи ја ма да об ра ђу ју 
има ња, чвр сто ве за ни пра де-
дов ским ко ре ни ма. Ма да још 
де чак, Сло бо дан на кон пре ра-
не смр ти оца ни је до зво лио да 
ку ћа и до ма ћин ство про пад ну 
а зе мља оста не нео бра ђе на, 

већ се при хва тио ра ба џи лу ка и 
те шког се о ског ра да. Да нас он 
пред во ди еки пу мо ма ка, у ко јој 
су и ње гов мла ђи брат Ви де и 
ста ри ји Ми ле, ко ји во лов ском 
за пре гом из пла нин ских вр ле-
ти до нај бли жих кол ских ста за 
из вла че труп це гра ђе.
− Ра ба џи лук нам је у кр ви и 

за то нам ваљ да ни је те шко да 
се ба ви мо овим по слом. У шу-
ми омрк не мо и осва не мо, че-
сто и мо кри и глад ни, а де си се 
да се и оде ћа за ле ди на на ма. 
Али бо ље да ра ди мо и ово и 

бу де мо сво је га зде, не го да се-
ди мо код ку ће и че ка мо да нам
не ко пру жи ми ло сти њу, а би ро
за за по шља ва ње на ђе би ло ка-
кав по сао. За до брог ра ба џи ју
с во ло ви ма у овим кра је ви ма
још ду го ће би ти по сла, јер су
Бо са ње и Зла тар још под гу-
стим че ти нар ским и ли сто пад-
ним шу ма ма, а ја ру ге и по то ци
пу ни тру па ца ко је због кон фи-
гу ра ци је те ре на ни је мо гу ће
из ву ћи трак то ром и ма ши на ма
– ка же Сло бо дан Ле чић.

Ж. Ду ла но вић

НО ВА ВА РОШ

Ра ба џи ја са пот ки вач ким
кле шти ма Слободан Лечић

Два де се то смо го ди шњи Мар ко Си мић из Кра гу јев ца,
ап сол вент Ме ди цин ског фа кул те та у овом гра ду и члан
спорт ског клу ба аме рич ког фуд ба ла „Ди вљи ве про ви”,
ово го ди шњи је но си лац Бо го ја вљен ског кр ста Шу ма-
ди је, ви те шке ти ту ле за ко ју се, уз бла го слов епи ско-
па шу ма диј ског го спо ди на Јо ва на, над ме та ло три де сет
три уче сни ка. Мар ку Си ми ћу је то би ло пр во уче шће у
Бо го ја вљен ској тр ци.
Ма ни фе ста ци ју „Пли ва ње за Крст ча сни” ко ја се тра-

ди ци о нал но, већ осму го ди ну за ре дом, у част ве ли ког
хри шћан ског пра зни ка Бо го ја вље ња одр жа ва на је зе-
ру у Шу ма ри ца ма, ор га ни зу је Све бор дру жи на „Шу ма-
ди ја”, уз по др шку гра да Кра гу јев ца. Ме ђу уче сни ци ма
тр ке ове го ди не је би ла и јед на же на, Сло бо дан ка Ра-
до ва но вић. М. С.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ви те шка ти ту ла Мар ку Си ми ћу
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Већ де вет го ди на у ор га ни-
за ци ји пен зи о не ра и ин ва ли-
да ра да у Кња жев цу по сто ји 
Кул тур но-умет нич ко дру штво 
„Сун ча на је сен”. Дру штво, осим 
што се ба ви кул тур но-умет нич-
ком де лат но шћу, про но си глас 
о пен зи о не ри ма Кња жев ца по 
Ти моч кој крај ни, Ср би ји, чак и 
су сед ној Бу гар ској.
Чла но ви „Сун ча не је се ни” 

уче ству ју на свим так ми че њи-

ма, смо тра ма и ма ни фе ста ци-
ја ма код нас, а не дав но су 
пред ста вља ли Ср би ју у Вар ни 
на так ми че њу бу гар ских кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва.
У овом КУД-у на шли су се и 

збли жи ли Иван ка Бо снер (59) 
и Мом чи ло Ран ђе ло вић (69). 
За то за овај пар има пу но 
сим бо ли ке у на зи ву „Сун ча на 
је сен” јер им је сун ча на је сен 
жи во та до не ла мно го сре ће и 

љу ба ви, што је кра јем
про шле го ди не кру ни са-
но и бра ком.
Иван ка и Мом чи ло у

ве зи су око че ти ри го ди-
не и ка жу да се жи вот не
за вр ша ва у ше зде се тим
и се дам де се тим го ди на-
ма, он се на ста вља док 
год чо век ди ше. Сви-
ма је по треб на дру гар-
ска ру ка, па жња, бри га
о здра вљу, же ља да са
не ким по де лиш ми сли и
осе ћа ња. Овај брач ни 
пар са „ста жом” од са-
мо ме сец да на ка же да их је
и са ма уса мље ност збли жи ла.
Иван ка је по же ле ла да на ђе
брач ног дру га ко ји ће је раз-
у ме ти, при хва ти ти и са ко јим
ће де ли ти све бу ду ће да не. А 
Мом чи ло је и по сле два бра ка
схва тио да је уса мље ност нај-
те жа бољ ка па су се њи хо ве
ми сли и осе ћа ња су сре ли, по-
ла ко пре пле та ли и пре ра сли
у брак.

И Иван ка и Мом чи ло се сла-
жу у јед ном – да ће њи хо ва
љу бав тра ја ти док по сто је,
јер ка ко го ди не про ла зе јед но
дру гом су све по треб ни ји, па
не ка та ко и бу де. За сво је ко-
ле ге пен зи о не ре, при ја те ље,
дру го ве и ро ђа ке ор га ни зо ва-
ли су свад бе ни ру чак у Клу-
бу пен зи о не ра, а то ком це ле
све ча но сти мла да је би ла нај-
ве се ли ја.

Д. Ђор ђе вић

Ма ло је љу ди у Ле сков цу, „срп ском
Ман че сте ру”, гра ду сев да ха и до брих љу-
ди, као што је До бро сав Ту ро вић, исто ри-
чар, пу бли ци ста, но ви нар, пе сник и бо ем.
У На род ном му зе ју у овом гра ду не дав но
је обе ле же на 75. го ди шњи ца жи во та и
по ла ве ка ње го вог ства ра ла штва.
О Ту ро ви ћу као исто ри ча ру, ауто ру 23

књи ге, 40 струч них ра до ва и 350 но вин-
ских чла на ка, фељ то на, при ча, за пи са
и пе са ма, го во ри ли су по зна ти исто ри-
ча ри Хра ни слав Ра кић, проф. др Жи ван
Стој ко вић и Ни ко ла Илић, али и Ве ри ца
Ба то ро вић-Бо жо вић, пред сед ни ца Удру-
же ња пи са ца оп шти не Ле ско вац.
Ве ли ки ју би леј јед ног од нај плод ни јих

ле ско вач ких ауто ра био је и при ли ка за
про мо ци ју ње го ве нај но ви је пе снич ке
збир ке, „Зе бљи ве зо ре”, о ко јој је го во-
рио Да ни ло Ко цић, аутор овог при ло га,
пи сац и но ви нар из Ле сков ца.

Збир ка „Зе бљи ве зо ре” успе шан је по-
ку шај исто ри ча ра Ту ро ви ћа да се из ра зи 
и као пе сник, а вр ло ви со ку оце ну ове 
књи ге ис ка зао је и ре цен зент, књи жев-
ник Ми ли сав Кр сма но вић. Збир ка се по-
ја ви ла у из да њу Удру же ња пи са ца оп-
шти не Ле ско вац, чи ји је Ту ро вић члан 
од са мог осни ва ња.

До бро сав је ро ђен 1935. го ди не у Гај та-
ну, под но Ра дан пла ни не, у оп шти ни Ме-
две ђа. Основ но обра зо ва ње сте као је у
за ви ча ју, Пре де ја ну и Ле сков цу, где је за-
вр шио гим на зи ју, а ди пло ми рао је на Фи-
ло зоф ско-исто риј ском фа кул те ту у Ско-
пљу. Спи са тељ ским ра дом ба ви се још од
ра не мла до сти, од гим на зиј ских да на, и
до бит ник је углед них књи жев них на гра-
да. Из ме ђу оста лих, уру че на му је пр ва
на гра да Фон да ци је „Дра гој ло Ду дић”,
за тим на гра да „Фи лип Ви шњић”, злат на
знач ка КПЗ, две Ок то бар ске на гра де Ле-
сков ца и Ор ден ра да са злат ним вен цем.

– Пи са ћу док имам до вољ но сна ге јер
је, уз дру же ње са при ја те љи ма, то сми-
сао мо га жи вље ња – ка же увек рас по-
ло же ни До бро сав Ту ро вић, оми ље ни
са го вор ник у сва ком дру штву у гра ду на
оба ла ма Ве тер ни це.

Д. Ко цић

КЊА ЖЕ ВАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ ИВА НА И МОМ ЧИ ЛО ВЕН ЧА ЛИ СЕ ПРЕД НО ВУ ГО ДИ НУ

За и скри ла љу бав
у „Сун ча ној је се ни”

Иван ка и Мом чи ло

ПО ЛА ВЕ КА СТВА РА ЛА ШТВА ДО БРО СА ВА ТУ РО ВИ ЋА, ПРО ФЕ СО РА ИЗ ЛЕ СКОВ ЦА

Пр ва пе снич ка збир ка у осмој де це ни ји

ДоДДоДоДоооДоДД  б б бббб ббрроророророророророо ссс с с сссававававвваа
ТуТуТуТуТуТТуТТу р ррррррр рро о о о ооооовивививививививививвииићћћћћћћћћ
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пензионерски кутак

ВО ЖДО ВАЦ

По клон па ке ти
за чла но ве
Во ждо вач ка ор га ни за ци ја пен зи о не ра на ста ви ла је и то ком 

про шле го ди не са сво јим уоби ча је ним ак тив но сти ма. Ни хлад-
но зим ско вре ме ни је спре чи ло пе де се так чла но ва ове ор га-
ни за ци је да се, кра јем про шле го ди не, ода зо ву по зи ву Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је Вр шац и по се те пр ви са јам „Пра знич не 
ђа ко ни је”.
Као и ра ни јих го ди на, ак ти ви сти овог удру же ња ор га ни зо-

ва ли су, уочи но во го ди шњих пра зни ка, на бав ку по клон па ке та 
за сво је чла но ве са при ма њи ма ис под 16.000 ди на ра. За њих 
је при пре мље но и по де ље но 280 по клон па ке та са нај по треб-
ни јим ар ти кли ма.

Д. В.
ИРИГ

Про из во ди са ду шом
Сте ван Го љо вач ки из Ири га је по стру ци ме та лац. Ме ђу тим,

пре три де сет го ди на од лу чио је да хла дан ме тал за ме ни др ве том
ко је има „ве ћу ду шу” а и то пли је је. Од др ве та из ра ђу је ко ла,
ко чи је, та љи ге, бу на ре, ђер мо ве, ве тре ња че, пре сли це и дру ге
мо ти ве из Вој во ди не. Све ра ди руч но, а струг рет ко ко ри сти.

– Пред ме те пра вим од твр дог др ве та – бу кве, ја се на, ја во ра,
ба гре ма и кле на. Ни је сва ко др во за то. Тре ба да по зна је те др-
во и да зна те шта од ко га мо же те да на пра ви те – ка же Сте ван
Го љо вач ки.
Оно што на пра ви про да је ис кљу чи во код ку ће, јер се за ње-

го ве ру ко тво ри не чу ло ши ром Ср би је, а то му је ре кре а ци ја и
до дат ни рад јер је у пен зи ји.  А. Б.

ЛЕ СКО ВАЦ

Ге рон то до ма ћи це
по ма жу ста ре
и обо ле ле
У ор га ни за ци ји Цен тра за со ци јал ни рад из Ле сков ца, по-

че ла је ре а ли за ци ја про јек та „По моћ у ку ћи”. У на ред них два-
на ест ме се ци де сет ге рон то до ма ћи ца ће по ма га ти обо ле ле, 
си ро ма шне и те шко по крет не осо бе, а њи хов из бор, пре ма 
уна пред утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, од ре дио је Цен тар за со-
ци јал ни рад.
Су за на Стан ко вић, со ци о лог Цен тра за со ци јал ни рад, по-

зи ва све осо бе, од но сно до ма ћин ства ко ја сма тра ју да има ју 
пра во на ан га жо ва ње ге рон то до ма ћи ца да се обра те овој ор-
га ни за ци ји.
По ред Ле сков ца, ге рон то до ма ћи це ће пру жа ти по моћ угро-

же ним до ма ћин стви ма у Вуч ју, Гр де ли ци и Пре де ја ну, нај ве-
ћим ме сним за јед ни ца ма ово га кра ја, а је дан број ће би ти ан-
га жо ван у уда ље ним пла нин ским се ли ма.
За ове по сло ве обу ку је за вр ши ло три де се так ли ца, а од про-

шле го ди не стал ни по сао до би ле су три осо бе. Ово је тре ћа го-
ди на спро во ђе ња про јек та „По моћ у ку ћи” у ко ји су укљу че не 
ге рон то до ма ћи це, али је ра ни је ре а ли зо ван у окви ру јав них 
ра до ва НСЗ из Ле сков ца.

Д. К.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

На гра де нај бо љи ма
У оп штин ској ор га ни за ци ји глу вих и на глу вих Сме де рев ске

Па лан ке кра јем ми ну ле го ди не одр жа на је скром на све ча ност
на ко јој су иза бра ни нај бо љи спор ти сти ове со цио-ху ма ни тар-
не ор га ни за ци је за 2010. За нај бо ље спор ти сте у про шлој го-
ди ни про гла ше ни су Ми ро слав Фи ли по вић (шах) и Го ран Ву-
ји чић (фуд бал), док је за нај бо љег тре не ра иза бран Ми ло рад
Јо ва но вић. За по стиг ну те ре зул та те у ша ху по хва ље ни су Ми-
ле ни ја Га јић и Све ти слав Ра бре но вић.
Члан Из вр шног од бо ра ове ор га ни за ци је, Све ти слав Ра бре-

но вић, уру чио је нај бо љим спор ти сти ма вред не на гра де ко је је
фи нан си ра ло Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке, Сек-
тор за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том. Сл. К.
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ИВА ЊИ ЦА

По моћ си ро ма шни ма
Цен тар за со ци јал ни рад и оста ле ин сти ту ци је у Ива њи ци по-

себ ну па жњу по све ћу ју со ци јал но нај у гро же ни јим по ро ди ца ма на
под руч ју оп шти не. Та ко је не дав но 291 по ро ди ци из ове ка те го ри-
је ко ри сни ка ис пла ће на ван ред на јед но крат на по моћ Ми ни стар-
ства ра да и со ци јал не по ли ти ке. У за ви сно сти од бро ја чла но ва
по ро ди це, по моћ је из но си ла од три до шест хи ља да ди на ра.

ЉИГ

Из ле ти, дру же ње, али
и огрев и на мир ни це
У про шлој го ди ни љи шки пен зи о не ри су ор га ни зо ва ли ви ше 

из ле та по ра зним ме сти ма Ср би је, а пре ко Фон да ПИО не ки од 
њих су бо ра ви ли и у ба ња ма. Осим то га, сва ког пр вог по не-
дељ ка у ме се цу агил ни пен зи о не ри при ре ђу ју дру же ње у свом 
ка фи ћу у Љи гу. Уз до бру му зи ку, ве се ле се и за ба вља ју, па 
лак ше за бо ра ве на ре у му и иши јас, што их му че у зим ским да-
ни ма. Ово им је ве ли ки оду шак и на чин да за бо ра ве на ста рост 
и не моћ ко је их с го ди на ма при ти ска ју, ка жу Љи жа ни.
Али, по ред дру же ња, Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Љиг 

ми сли и на дру ге по тре бе сво јих чла но ва, па их је ове зи ме 
снаб де ло са ви ше од три сто ти не то на угља и па ке ти ма су хо-
ме сна тих про из во да. Пен зи о не ри ће на мир ни це и угаљ пла ти-
ти у ви ше ме сеч них ра та.

– Те шко се жи ви па се тру ди мо да на ше чла но ве снаб де мо 
жи вот ним на мир ни ца ма по по вољ ни јим це на ма и на од ло же но 
пла ћа ње – ка же Дра го слав Илић, пред сед ник љи шких пен зи-
о не ра.

С. М.

ТО ПО ЛА

Три го ди не ра да
Клу ба „Цвр чак”
У окви ру Клу ба во лон те ра „Ко ра ци” у То по ли, од 2008. го ди-

не ра ди Клуб хра ни те ља и ста ра те ља „Цвр чак”. Чла но ви клу ба 
во де бри гу о два де сет че тво ро де це ко ја су оста ла без ро-
ди тељ ског ста ра ња из оп шти на То по ла и Аран ђе ло вац, гра да 
Кра гу јев ца и се ла Ми ло ше вац.
Уз по моћ оп шти не То по ла и ве ли ког бро ја при ја те ља, за ову 

де цу се ор га ни зу ју из ле ти по Ср би ји, у окви ру ко јих се при-
ре ђу ју ра зна дру же ња. И ове го ди не де ци су по де ље ни но во-
го ди шњи па ке ти ћи, ко је су обез бе ди ли оп шти на и Клуб хра-
ни те ља и ста ра те ља, уз по др шку струч них рад ни ка ло кал ног 
Цен тра за со ци јал ни рад.
Рад Клу ба хра ни те ља и ста ра те ља „Цвр чак” за сно ван је ис-

кљу чи во на до број во љи ње го вих чла но ва и спон зо ра, а де ци 
ко ја жи ве у хра ни тељ ским по ро ди ца ма клуб омо гу ћа ва ра зно-
вр сне са др жа је ван њи хо вих са да шњих до мо ва.

М. С.

ЖА БАЉ

Књи жев но ве че
и ва шар ру ко тво ри на
Чла но ви Оп штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да из Жа бља

ор га ни зо ва ли су, по чет ком ја ну а ра, у про сто ри ја ма Би бли о те-
ке, књи жев но ве че уго стив ши пи сце Спа се ни ју – Ца ну Сла до-
јев, Ми лу ти на Па вло ва и Ан ђел ка Ер де ља ни на ко ји су го во ри-
ли сво је сти хо ве и про зу.
Не ко ли ко да на ка сни је упри ли чен је ва шар умет нич ких ру ко тво-

ри на, на ко ме су ра до ве из ло жи ли чла но ви три ме сне ор га ни за ци-
је ин ва ли да ра да – Жа баљ, Чу руг и Го спо ђин ци, а уче ство ва ло је
и не ко ли ко ло кал них ства ра ла ца. Као на сва ком ва ша ру, би ло је
све га, од кр па ра Ткач ке сек ци је ООИР Жа баљ, умет нич ких сли ка,
осли ка них ти ка ва, сли ка на цре пу, ве за, хе кле ра ја, пред ме та од
сви ле ног кон ца и ву ни це, до ду бо ре за ко ји су ура ди ли чла но ви
Сек ци је за кул ту ру и до ма ћу ра ди ност. З. Д. К.

Осим ван ред не по мо ћи, из ре пу блич ког бу џе та ис пла ће на је
кра јем де цем бра и но вем бар ска на кна да за 96 по ро ди ца, 310
ко ри сни ка при ми ло је уве ћа ни до да так за ту ђу не гу и по моћ, а
сред ства су из дво је на и за 36 ко ри сни ка сме ште них у уста но-
ва ма и хра ни тељ ским по ро ди ца ма. М. П.
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писма

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

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

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

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
По што ва ни чи та о ци и са рад ни ци,
Због ве ли ког бро ја за ин те ре со ва них ко ји же ле да при ма ју наш лист „Глас оси гу ра ни-

ка”, од овог бро ја смо по ве ћа ли ти раж са 20.000 на 23.000 при ме ра ка. За то смо би ли 
при ну ђе ни да сма њи мо број стра на, те ће се не ке до са да стал не ру бри ке убу ду ће по-
вре ме но об ја вљи ва ти.

Ре дак ци ја

Некад и сад

Но ва го ди на нам је баш див но по че ла: већ 
пр вог, и то оног чу ве ног нај ду жег ме се ца ја-
ну а ра по че ло је са по ску пље њи ма све га и 
сва че га, а сле де ћи та лас још ве ћих „ко рек-
ци ја” це на се тек на ја вљу је. И то не не ких 
сит них или не ва жних ства ри, већ уда ра ју на 
основ но: хлеб, мле ко, ме со, пре воз.... Чим 
су пен зи је и пла те на вод но од мр зну те и по-
ве ћа не за це ла два про цен та, све основ но 
и жи вот но мо ра да по ску пи бар де сет пу та 
ви ше. Зна чи, не да не ма ни ка квог по ве ћа ња 
при ма ња, не го су нам и сма ње на ка да узме-
мо у об зир ко ли ка је вред ност евра. А ми, као 
и обич но, сви ћу ти мо и тр пи мо, уз ко мен тар 
– „не по вра ти ле се де ве де се те”.

Не знам да ли не ко у овој зе мљи ци има
сна ге да по но во кроз све то про ла зи. Не ве-
ру јем. Ко је „пре те као” нор ма лан, здрав и
прав по сле све га оно га што смо та да пре жи-
ве ли, још се опо ра вља од тог пе ри о да. До-
вољ но смо и пре ви ше го ди на свог жи во та
про тра ћи ли на кри зе, ин фла ци је, не ма шти ну
и све што уз то иде, да све то још јед ном не
же ли мо ни да за ми шља мо.
Са вр ше но ми је ја сно да пи са ње пи са ма

но ви на ма не ће ни шта про ме ни ти, али чо-
ве ку је лак ше кад сво је стреп ње са не ким
по де ли.

Јо ван Злат ко вић,
Бе о град

Не поновило се...

У по ра сту број
оси гу ра ни ка

Број оси гу-
ра ни ка био 
је у стал-
ном по ра сту: 
12.246 у ја-
ну а ру 1938, а 
15.664 у де-
цем бру 1939. 
Овај број по-
рас тао је у 
апри лу 1940. 
на 16.663 
чла на.
Ако се узме 

по по да ци ма 
Сре  ди  шњег 
уре да за оси-

гу ра ње рад ни ка, да је у окру жним уре ди ма за оси гу ра ње 
рад ни ка и на ме ште нич ким бла гај на ма на под руч ју бе о град-
ског Пен зи о ног за во да би ло укуп но оси гу ра них 311.871 у 
1939, про из и ла зи да од укуп ног бро ја за по сле них рад ни ка 
от па да 4,48 од сто на при ват не на ме ште ни ке. Овај од нос је 
раз ли чит на под руч ји ма по је ди них по слов ни ца За во да: од 
укуп ног бро ја оси гу ра них рад ни ка от па да на при ват не на-
ме ште ни ке у Бе о гра ду 7,47 од сто, у Но вом Са ду 4,04 од сто, 
у Ско пљу 3,43 од сто и у Ни шу, 2,70 од сто.

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

По да ци за
прет ход ну го ди ну
Про шле го ди не је за 1,62 ми ли о на ко ри сни ка ис пла ће-

на пен зи ја. Та ко ђе, до не то је ви ше од 500.000 ре ше ња о
оства ри ва њу не ког од пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, а ре а ли зо ва на је и ис пла та јед но крат не по мо-
ћи за ви ше од 1,3 ми ли о на пен зи о не ра. На ис плат ном спи-

ску за ок то бар на шло
се 11.454 ко ри сни ка
пен зи ја ви ше не го у ис-
пла ти за ја ну ар 2010.
го ди не. По ве ћан је број
пен зи о не ра свих ка те-
го ри ја, осим ко ри сни ка
ста ро сне пен зи је из ка-
те го ри је по љо при вред-
ни ка. Њих је на ис плат-
ном спи ску за ок то бар
би ло 2.703 ма ње не го
у ис пла ти за ја ну ар. У 
Ре пу блич ком фон ду за
пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње ре ги стро ва-
но је 1,62 ми ли о на ко-
ри сни ка услу га и 2,65
ми ли о на оси гу ра ни ка
из све три ка те го ри је
(за по сле ни, са мо стал не
де лат но сти, по љо при-
вред ни ци).  Ј. О.
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Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Гре шка у рад ној књи жи ци

Нај ни жи из нос пен зи је

По љо при вред на пен зи ја

?Ми ло рад Пан тић – Бе о град: При бли жа ва ми се
пен зи о ни са ње па сам по са ве ту из вр шио кон тро лу 
ста жа. Уста но вио сам да по сто ји гре шка јер се не

по кла па ју по да ци у рад ној књи жи ци и ли стин гу ко ји
сам узео у фи ли ја ли. У рад ној књи жи ци имам 34 го-
ди не, два ме се ца и 29 да на, а у ли стин гу М-4 имам 34
го ди не три ме се ца и два да на. Гре шка је за три да на јер
рад ну књи жи цу ни су до бро са бра ли. Шта тре ба да ура-
дим и да ли ће то би ти про блем? Ко ме да се обра тим?

?Љу бо мир Ан ђел ко вић – Пи рот: Пен зи о ни сан сам
1983. го ди не са рад ним ста жом од 42 го ди не. На
мом пен зиј ском че ку пи ше да је то нај ни жа пен-

зи ја по про пи си ма из 2001. го ди не. За што је то та ко?
Мо ји дру го ви ко ји су ра ди ли на истом рад ном ме сту, а
оти шли су у пен зи ју по сле ме не, са да има ју ду пло ве ћу 
пен зи ју од ме не.

?Ма ра Мар ја но вић – Су бо ти ца: До при но се за ПИО
по осно ву по љо при вре де пла ћа ла сам ре дов но до
31. 12. 2010. го ди не. Ме ђу тим, у овој го ди ни сам

има ла опе ра ци ју и са да ско ро и не оства ру јем ни ка кве
при хо де због бо ле сти и не мам мо гућ но сти да ре дов но
пла ћам до при но се за ПИО и здрав ство. Уко ли ко не бу-
дем пла ћа ла до при но се до 14. 6. 2013. го ди не, ка да ис-
пу ња вам услов за од ла зак у пен зи ју, да ли ће ми пен зи-
ја би ти ма ња што ни сам пла ти ла и ове 2,5 го ди не?

Од го вор: Не мој те уоп ште 
да бри не те за по гре шан об ра-
чун ста жа у рад ној књи жи ци. 
Фонд ПИО при ли ком при зна-
ва ња пра ва на пен зи ју не узи-
ма у об зир тра ја ње ста жа ко је 
је упи са но у рад ну књи жи цу, 
јер ту су мо гу ће гре шке. Оно 
што је бит но је сте по че так 
и крај за по сле ња код сва ког 
од по сло да ва ца код ко јег сте 
ра ди ли, а тра ја ње тог ста-
жа Фонд ПИО сам из ра чу на-
ва. Гре шка ко ја је на ста ла 

код са би ра ња у Ва шој рад ној
књи жи ци је пот пу но без зна-
ча ја за при зна ва ње пра ва на
пен зи ју. Са вет је да при ли ком
рас ки да ња рад ног од но са то
не бу де дан са ко јим сте Ви,
тј. Ваш по сло да вац об ра чу на-
ли да сте на вр ши ли 35 го ди на
ста жа оси гу ра ња, већ да то
бу де сва ка ко не ко ли ко да-
на ви ше, као и да сте са свим
си гур ни да је за цео пе ри од
пла ћен до при нос за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње.

Од го вор: То што на Ва шем 
че ку пи ше зна чи да је нај ни-
жи из нос пен зи је ко ји при ма-
те од ре ђен по про пи си ма из 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња ко ји су би ли на сна зи 
до 31. 12. 2001. го ди не. Од 1. 
1. 2002. го ди не про ме њен је 
на чин об ра чу на нај ни жег из-
но са пен зи је ко ји тре нут но из-
но си 11.088,23 ди на ра. Ва ма 
је об ра чу нат нај ни жи из нос 
пен зи је по ра ни јим про пи си ма 
ка да је нај ни жи из нос за ви сио 
од ду жи не пен зиј ског ста жа. 
Ка ко Ви има те пун пен зиј ски 
стаж, то Вам и при па да нај-

ви ши из нос нај ни же пен зи је
ко ји са ускла ђи ва њем из но си
17.913,02 ди на ра. Чи ње ни ца
да Вам се ис пла ћу је нај ни жи
из нос пен зи је го во ри о то ме
да је Ва ша ре ал на пен зи ја,
об ра чу на та од за ра да ко је сте
при ма ли док сте би ли у рад-
ном од но су, ма ња од из но са
ко ји при ма те. Ако сма тра те
да Вам пен зи ја ни је пра вил но
об ра чу на та, мо же те под не ти
зах тев за про ве ру из но са пен-
зи је ко ји Вам је од ре ђен. Зах-
тев се под но си фи ли ја ли ПИО
код ко је сте оства ри ли пра во,
тј. ко ја вам ис пла ћу је пен зи ју.

Од го вор: Ви као по љо при-
вред ни оси гу ра ник ко ји је ре-
дов но пла ћао до при но се за 
ПИО има те пра во, по што сте 
обо ле ли и не мо же те да оба-
вља те по љо при вред ну де лат-
ност, да тра жи те ми ро ва ње 
оси гу ра ња због бо ле сти. Уз 
зах тев при ло жи те ме ди цин ску 
до ку мен та ци ју на осно ву ко је 
ће се це ни ти пра во на ми ро ва-
ње у оси гу ра њу. То прак тич но 
зна чи да за вре ме за ко је Вам 
се одо бри ми ро ва ње, не ма те 
оба ве зу пла ћа ња до при но са за 
ПИО. По сле то га, ако и да ље не 
бу де те спо соб ни за оба вља ње 
по љо при вред не де лат но сти, 
мо же те по кре ну ти по сту пак за 

утвр ђи ва ње пот пу ног гу бит ка
рад не спо соб но сти, пре на-
вр ше ња го ди на по треб них за
оства ри ва ње пра ва на ста ро-
сну пен зи ју. Ако се не утвр ди
пра во на ин ва лид ску пен зи ју,
он да ће те са че ка ти да на вр ши-
те 60 го ди на жи во та и оти ћи
у ста ро сну пен зи ју, ако има те
упла ће но нај ма ње пет на ест го-
ди на ста жа оси гу ра ња. За слу-
чај да не пла ти те до при нос за
ПИО, при зна ће Вам се пра во
на ста ро сну пен зи ју, али ће се
на име не у пла ће них до при но-
са од Ва ше пен зи је од у зи ма ти
1/3 пен зи је до на ми ре ња ду га
по осно ву не у пла ће них до при-
но са.

Стаж оства рен пре 1970. го ди не

?Бран ка Ви да но вић – Бе о град: Ре ше њем од 14. 10.
2002. го ди не оства ри ла сам пра во на ста ро сну пен-
зи ју по осно ву укуп ног ста жа од 32 го ди не и шест

да на. Скла па њем Спо ра зу ма из ме ђу Ср би је и Хр ват ске
до не то је но во ре ше ње 2. 2. 2005. го ди не и та да ми је
пен зи ја од ре ђе на сра змер но де лу ста жа ко ји сам оства-
ри ла у Ср би ји, у тра ја њу од се дам го ди на, де вет ме се ци
и 18 да на. Ме ђу тим, ја сам ра ди ла у Ср би ји и пре од ла-
ска у Хр ват ску, и то у пе ри о ду од 1961. до 1964. го ди не.
Код об ра чу на и од ре ђи ва ња ви си не пен зи је тај део ни је
узет у об зир, и сто га сма трам да сам за ки ну та и да ми је
због то га од ре ђе на ма ња осно ви ца, јер ни је узет у об-
зир сав рад ни стаж и за ра де за об ра чун пен зи је.

Од го вор: Пре ма са да ва-
же ћем За ко ну о ПИО, као и 
пре ма ра ни јим про пи си ма, 
за ра де и осно ви це на ко је је 
пла ћен до при нос за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
узи ма ју се у об зир за об ра чун 
пен зи је од 1. 1. 1970. го ди не. 
Још по ра ни јем За ко ну Фонд 
ни је био у оба ве зи да при-
ба вља по дат ке о за ра ди пре 
1970. го ди не јер је ма тич-
на еви ден ци ја оси гу ра ни ка 
уста но вље на те 1970. го ди-
не. Оси гу ра ни ци ко ји су рас-
по ла га ли по да ци ма о за ра ди 
и пре 1970. го ди не, мо гли су 
да при ло же по дат ке и од пре 

те го ди не, али не пре 1966.
го ди не. Ови по да ци су се ко-
ри сти ли за об ра чун пен зи је
са мо под усло вом да их је би-
ло мо гу ће про ве ри ти и тач но
утвр ди ти на осно ву фи нан-
сиј ске до ку мен та ци је по сло-
дав ца. Из ових раз ло га ни је
мо гу ће узе ти у об зир за ра де
ко је сте оства ри ли у пе ри о-
ду од 1961. до 1964, те Вам
је пен зи ја у Ср би ји об ра чу на-
та са мо на осно ву осно ви ца
за про ду же но оси гу ра ње ко је
сте пла ћа ли у пе ри о ду 1991–
1996. го ди на, а ра ни ји пе ри од
је при знат са мо као стаж оси-
гу ра ња.
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шареница шареница

АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

СЛОМ,
КРАХ

ДЕО НЕКЕ 
ОТПЛАТЕ, 
ОБРОК

ОДЕЋА ВРСТА ИГРЕ
ПРАМАЈКА 
ЈАПАНСКИХ 
ЦАРЕВА

ПАПСКА 
ДРЖАВА У 
РИМУ

ФРАНЦУСКИ 
ДРАМАТИЧАР,
БУРЖОА

ВАРЕЊЕ
ХРАНЕ У 
ЖЕЛУЦУ

МУШКО ИМЕ

ОБРАДИ-
ТИ ДРВО
ТЕСАЊЕМ

БРЕГ У 
СТАРОМ 
РИМУ

ОЗНАКА 
АМПЕРА

МЕСТО У 
СЛОВЕНИЈИ

НАШ ПЕВАЧ

ГАТАЊЕ,
ВРАЧАЊЕ

ИНИЦИЈАЛИ
ПИСЦА

МАТАВУЉА

ВРСТА ВОЋА

КАВЕЗ

ГЛУП ЧОВЕК 
(МН.)

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

КРШ, ГОЛЕТ

НЕУПО-
ТРЕБЉЕНИ

ОЗНАКА 
РЕОМИРА
ВЛАДАР,
ВЛАДАЛАЦ

РЕКА У 
ЕГИПТУ

ФРАНЦУСКИ 
СЛИКАР, 
РОЛАН

ДОКТОР (СКР.)

ОЗЛЕДА 
ОД ДУГОГ
СЕДЕЊА

ИМЕНИЦА 
(СКР.)

ЦРКВЕНА 
СЛИКА

ЈАК ВЕТАР
(ПЕСН.)

ИНДУСТРИЈА 
ВУНЕ И КОЖЕ

(СКР.)

ГРАД У
ФРАНЦУСКОЈ
РАЗГОВОР
ДВЕ ОСОБЕ

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ВЕСЕЉЕ

ОЗНАКА ЗА 
ЧЕЛИК

СКРАЋЕНО
ИМЕ ГЕВАРЕ

БОГ СУНЦА 
КОД ИНКА

ПРКОС

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

МИОДРАГ
ОДМИЛА
ДЕЛИЋИ
ТЕЧНОСТИ

СИМБОЛ
ЗА ЈОД

ОПШТИНСКО
ПОДРУЧЈЕ

ИКОНИЈА 
ОДМИЛА

ИСТА СЛОВА
ИМЕ

ПЕВАЧИЦЕ
СУМАК

МИНЕРАЛ 
ПРОНАЂЕН 
НА АВАЛИ

СИМБИЛ 
КАЛЦИЈУМА

УЧЕНИК
ВОЈНЕ
ШКОЛЕ

ИНИЦИЈАЛИ
ПИСЦА 
ЋИПИКА

ЦРНА ОВЦА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: Биоград, Ендриго, стручак, пробава,
линорез, аг, сд, таст, кт, н, т, бар, отапало, анатом, брисати, Костја, 
клон, л, о, арија, Ковачић, ар, Лана, таванар, ата, ина, цијан, к

СКАНДИНАВКА

До ско ци
Про шлост је пред на ма. Са пли ће нас.
При хва там кри ти ку. Шта ну ди те уз њу?
Про грам на ше по ли тич ке пар ти је мо же те пре по зна ти

на свим про гра ми ма на ших те ле ви зи ја.
Ни смо џа ба мла ти ли пра зну сла му. Уби ли смо

јед ног ми ша!
Сви по ру ше ни мо сто ви би ће на вре ме об но вље ни. Че ка

се са мо да при стиг не про те тич ки ма те ри јал.
Лак ше је у Ср би ји про на ћи иглу у пла сту се на,

не го прав ду.
При ча о на вод ња ва њу на овим про сто ри ма јед но став-

но не пи је во ду.
На све стра не се му зе, а не ма мле ка!
У по ли тич ким во да ма има нај ви ше пи ра на.

Ра де Ђер го вић

Бо ље су тра
Ко при зна по ла му се пра шта. При зна ће мо ако

нам све опро сте.
Чим је ско чио евро и це не су по че ле да ска чу од сре ће.
Ни шта не тра је та ко ду го као бо ље су тра.
Да нас не ма мо ни шта, а то смо сте кли ве ли ким од ри-

ца њем.
При стој но сам ра дио, а пен зи ја ми је не при стој на.
Пен зи о нер и са ви је ном кич мом не по сти же ни-

шта. То је са мо иши јас.
Чим се по ве ћа це на хра не, по не ки пен зи о нер од у ста не.
Док сам за у зи мао став, не ко ми је за у зео рад но

ме сто.
Ре зул та те по сти же мо. Раз гра на ли смо мре жу на род них

ку хи ња.
Ра до мир Ста ној ко вић
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