
ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ

ГОДИНА XLII  БРОЈ 5  БЕОГРАД, 15. МАРТ 2011.  ИЗЛАЗИ ПЕТНАЕСТОДНЕВНО  БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

0700/017-0170
ПО ЦЕНИ ЛОКАЛНОГП

ПОЗИВА

011/30-60-680
0 – 24h

ГОВОРНИ   АУТОМАТГОВОРНИ   АИзмене и допуне Закона о ПИО

НОВИНЕ У 
ВОЂЕЊУ МАТИЧНЕ 
ЕВИДЕНЦИЈЕ

Конкурс за бесплатан 
опоравак у бањама

ПРИЈАВЕ ДО
30. МАРТА



2 15. март 2011. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички 
фонд за пензијско и
инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Милена Јовановић

РЕДАКЦИЈА:
Булевар уметности бр. 10,
11070 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs

СЕКРЕТАРИЈАТ:
011/2017-437
факс: 2017-437

РЕДАКЦИЈА ЗА 
ВОЈВОДИНУ:
Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК:
Ика Митровић, 
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: ika.mitrovic@piovoj.rs

ШТАМПА:
Д.О.О. Комазец, Инђија

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2017-437

Рукописи и фотографије се 
не враћају.
Електронско издање:
www.pio.rs/glasosiguranika

       

 XLII   5  , 15.  2011.      

0700/017-0170

011/30-60-680
0 – 24h30.

Им пре си ја ко јом је аутор ка овог тек ста
ју трос за по че ла свој рад ни дан би ла је
то ли ко ја ка и упе ча тљи ва да за слу жу је

да се про ко мен та ри ше. Не за то што је рет ка
и из у зет на, већ на про тив – јер је сва ко днев на
и уоби ча је на до не под но шљи во сти и по твр ђу је
ми шље ње ви ше од пе де сет од сто гра ђа на да је
не кул тур но по на ша ње је дан или пр ви од мно-
гих про бле ма у овој зе мљи. Сви ко ји се сва ко-
днев но во зе јав ним пре во зом пре по зна ће се,
ве ру јем, у овој при чи, би ло као ак те ри или као
по сма тра чи. На ауто бу ској ста ни ци го спо ђа, не
же ле ћи очи глед но да уга си ци га ре ту пре не го
што је то нео п ход но, нон ша лант но је ба ци ла
иза ле ђа ула зе ћи у ауто бус, док су пут ни ци иза
ње у по след њем мо мен ту је два из бе гли ужа ре-
ни опу шак. У ауто бу су опет сва ко днев на сли ка
– не ко дре ма, не ко раз го ва ра те ле фо ном а не-
ко, бо га ми, и до руч ку је. Го спо дин ко ји је имао
ту сре ћу да угра би сло бод но ме сто, рас про стро
је свој до ру чак, а ка да је за вр шио, нај нор мал-
ни је је ке су од по га чи ца и ча шу од јо гур та ба-
цио на под. На кон не ко ли ко ста ни ца ушла је
же на са ма лим де те том у на руч ју и де се так ми-
ну та по ку ша ва ла да одр жи рав но те жу док се
ни је ука за ло сло бод но ме сто да сед не.

Ова раз глед ни ца је слу чај но бе о град ска,
али ве ру јем да би мо гла би ти и из би ло ко је
дру ге сре ди не у Ср би ји. Ви ше пу та смо се на
овом ме сту пи та ли шта се де си ло са при стој-
но шћу и до брим ста рим кућ ним вас пи та њем.
Ка да су сти гле да се то ли ко уко ре не ру жне
на ви ке у јав ном по на ша њу – не то ле ран ци ја,
не у ва жа ва ње по тре ба дру гих, не бри га, ба ха-
тост, не кул ту ра. До кле ће по је ди нач ни при ме-
ри уч ти во сти и при стој но сти да се при ма ју са
под сме хом, а њи хо ви по кло ни ци као при пад-
ни ци рет ке вр сте ко ја штр чи и бо де очи. Да ли
не ко учи де цу да је ко ри сти ти ре чи „мо лим”,
„хва ла” и „из ви ни те” сра мо та?
Кул ту ра по на ша ња, а са мим тим и ур ба-

ни за ци ја дру штва, у јав ни про стор се уно си
из „ку ће”, из по ро ди це ко ја је, у оп штем ме-
те жу вред но сног си сте ма, и са ма у озбиљ-
ној кри зи. Љу ди жи ве и функ ци о ни шу пу ни
соп стве ног не за до вољ ства и по вре ђе но сти и
не бри ну мно го о то ле ран ци ји. А вас пи та ње
на ци је, ако се та ко уоп ште мо же на зва ти, на
нај ни жем је ни воу и ту се не што хит но мо ра
пред у зе ти. Еду ка ци јом или санк ци јом, све-
јед но.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Априлили
Не зна се тач но ка да и где је пр ви

април про гла шен Да ном ша ле.
Јед но од ми шље ња је да је Дан ша ле

на стао у 16. ве ку, ка да и гре го ри јан ски
ка лен дар ко ји је по ме рио да тум по чет-
ка го ди не са 1. апри ла на 1. ја ну ар.
По ве за ност ша ле и пр вог да на апри ла
има ко ре не у ра ном сред њем ве ку, а
не ка са зна ња го во ре да пр во а прил-
ске ша ле по ти чу из древ них ин диј ских
и рим ских фе сти ва ла ко ји су сла ви ли
лу дост и анар хи ју. Јед на од по зна ти-
јих пр во а прил ских до ско чи ца зби ла се
1860. у Лон до ну, ка да је ви ше сто ти на
ва жних лич но сти по зва но да по сма тра-
ју це ре мо ни ју ку па ња бе лог ла ва.
Во ди тељ Ник Таф с бри тан ске ра дио

ста ни це „Вест” по звао је, 1. апри ла
2007, у ди рект ном пре но су еми си је, ју-
жно а фрич ког пред сед ни ка Нел со на Ман де лу,
и ими ти ра ју ћи бри тан ског пре ми је ра То ни ја
Бле ра, во дио с њим раз го во ре о зна чај ним
др жав ним те ма ма. Хо ланд ска на ци о нал на те-
ле ви зи ја је, 1950. го ди не, еми то ва ла вест да
је пао кри ви то рањ у Пи зи, што је иза зва ло
пра ви шок у овој зе мљи. Ла нац ре сто ра на
бр зе хра не „Бур гер кинг” об ја вио је 1998. да
про да је хам бур ге ре за ле во ру ке. Ова ша ла се
по ка за ла и као до бар мар ке тин шки по тез. Де-
сно ру ке осо бе су се опре де љи ва ле за ста ру
ва ри јан ту, а осо бе код ко јих је ле ва ру ка до-
ми нант на бу квал но су при хва ти ле ову вест и
на ру чи ва ле пље ска ви це за ле во ру ке.

Ни је, ме ђу тим, ша ла да је смех ле ко вит. Што
се ви ше сме је мо, бла го твор но деј ство сме ха
ду же тра је. Ка да се сме је мо, ак ти ви ра мо мно-
ге ми ши ће. Смех, на при мер, мо же да пре ки-
не лак ши на пад аст ме. Рад тр бу шних ми ши-
ћа од лич на је ма са жа за уну тра шње ор га не:
по бољ ша ва рад је тре и цре ва. Смех по себ но
по ја ча ва лу че ње ка те ко ла ми на и бе та-ен дор-
фи на, при род них анал ге ти ка ко ји по зи тив но
ути чу на оп ште ста ње ор га ни зма и по ве ћа ва ју
то ле ран ци ју на бол. Ка да се сме ју, љу ди су
лу цид ни ји, бр же ми сле а, за хва љу ју ћи деј ству
но ра дре на ли на, рас по ло же ни ји су и от пор ни-
ји на де пре си ју.

Ј. О.
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За кон о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о ПИО 
ди рект но се од ра жа ва и 

на во ђе ње ма тич не еви ден-
ци је оси гу ра ни ка и ко ри сни-
ка пра ва. Сма ње ње ро ка за 
под но ше ње при ја ва, од ја ва 
и про ме на у то ку оси гу ра ња 
(обра зац М) са мо је јед на од 
тих про ме на, ка же Жељ ко 
Си мић, на чел ник Оде ље ња за 
ма тич ну еви ден ци ју у Сек то-
ру за оства ри ва ње пра ва из 
ПИО у Фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње.

– Рок за под но ше ње при ја-
ва на оси гу ра ње, од ја ва оси-
гу ра ња и при ја ва про ме на у 
то ку оси гу ра ња је сма њен са 
осам на три да на. Про блем је, 
ме ђу тим, што по сло дав ци ни-
су до са да по што ва ли ни рок 
од осам да на. Пре о ста је тек 
да се ви ди да ли ће ова про-
ме на ди сци пли но ва ти по сло-
дав це у сми слу да ће мо има ти 
ве ћи број под не тих при ја ва 
свих по да та ка у про пи са ном 
ро ку или ће мо има ти по ве ћан 
број зах те ва за утвр ђи ва ње 
свој ства оси гу ра ни ка због не-
под но ше ња при ја ва у ро ку од 
три да на – об ја шња ва наш са-
го вор ник.
Фон ду су да та и не ка ве ћа 

овла шће ња.
– У по гле ду под но ше ња 

при ја ва на оси гу ра ње, од ја ва 
оси гу ра ња и при ја ва про ме на 
у то ку оси гу ра ња за оси гу ра-
ни ке по љо при вред ни ке, као 
и при ја ва М4 за оси гу ра ни-
ке са мо стал них де лат но сти и 
по љо при вред ни ке, Фонд има 
ве ћа овла шће ња уко ли ко те 
при ја ве у про пи са ном ро ку 
не под не су ор га ни у чи јој је 
то над ле жно сти (над ле жни 
оп штин ски ор ган и По ре ска 
упра ва). Ова про ме на је по-
сле ди ца про бле ма у при ме ни 
За ко на о ПИО, јер ови ор га ни 
у том по гле ду ни су из вр ша-
ва ли сво ју оба ве зу – сма тра 
Жељ ко Си мић.

Зна чај на про ме на се ти че 
оства ри ва ња пра ва на пен зи-
ју ка да је реч о пред у зет ни-
ци ма.

– Из ме ном јед ног чла на про-
пи са но је да пред у зет ни ци пра-
во на пен зи ју мо гу оства ри ти 
ис пу ње њем усло ва за ста ро сну 
пен зи ју. То прак тич но зна чи 
да по да ци не ће би ти бри са ни 
у Аген ци ји за при вред не ре ги-
стре, а да ће мо ми ра ди ти од ја-
ву са да ном ко ји прет хо ди да ну 
за ис пу ње ње усло ва за од ја ву, 
као и при ја ву на оси гу ра ње од 
пр вог на ред ног да на. Њи ма ова 
про ме на зна чи јер не ће мо ра ти 
да пре ста ну да оба вља ју сво-
ју де лат ност – по ја шња ва наш 
са го вор ник.
Из ме на у ве зи са из ра чу-

на ва њем го ди шњег лич ног 
ко е фи ци јен та за оси гу ра ни ке 
ко ји оства ру ју пра во на пен-
зи ју под по себ ним усло ви ма 
та ко ђе ути че и на ма тич ну 
еви ден ци ју.

– Оси гу ра ни ци ма из чла на 
43 За ко на о ПИО (по ли циј-
ски слу жбе ни ци за по сле ни у 
МУП, при пад ни ци БИА, ВБА, 
ВОА, 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 дру гим 

за по сле ни ма у МУП, БИА, ВБА 
и ВОА, ко ји оства ру ју пен зи ју
под по себ ним усло ви ма, за из-
ра чу на ва ње го ди шњег лич ног
ко е фи ци јен та не узи ма ју се
по да ци о за ра ди од 1. 1. 1970.
го ди не, не го од 1. 1. 1996. У 
скла ду са тим, ор га ни и ор-
га ни за ци је у ко ји ма ра де ове
ка те го ри је оси гу ра ни ка до ста-
вља ће Фон ду обра зац М4 за
пе ри од по сле 1. 1. 1996. го-
ди не. По да ци до 31. 12. 1995.
го ди не утвр ђи ва ће се у ма тич-
ној еви ден ци ји Фон да пу тем
при ја ве по да та ка о пен зиј ском
ста жу (обра зац М7) – ја сан је
на чел ник Оде ље ња за ма тич-
ну еви ден ци ју.
Од ва жно сти за ово оде ље-

ње су и про ме не ко је се ти чу
ста ту са по љо при вред них оси-
гу ра ни ка.

– Све до 31. 12. 2010. у до-
ма ћин стви ма и га здин стви ма,
без об зи ра на ве ли чи ну тих
је ди ни ца, оба ве зно је био оси-
гу ран на ПИО по осно ву оба-
вља ња по љо при вред не де лат-
но сти са мо је дан члан. Оста ли
чла но ви су мо гли би ти оси гу-
ра ни по свом зах те ву. Ако је
у јед ном до ма ћин ству би ло
ви ше ли ца оси гу ра но на ПИО,
мо гли су да под не су зах тев за
исту па ње из оси гу ра ња по љо-

при вред ни ка све док не оста не
је дан члан ко ји је оси гу ран на
ПИО по осно ву по љо при вред не
де лат но сти. Од 1. ја ну а ра ове
го ди не оба ве зно су оси гу ра на
сва ли ца у до ма ћин ству, од но-
сно га здин ству ко ја су мла ђа
од 50 го ди на (му шкар ци), од-
но сно од 45 го ди на (же не), и
то ако жи ве у до ма ћин ству или
га здин ству са нај ма ње 0,5 хек-
та ра по љо при вред ног зе мљи-
шта. Уко ли ко жи ве у до ма ћин-
ству, од но сно га здин ству, са
ма ње од 0,5 хек та ра по љо при-
вред ног или дру гог зе мљи шта
или гра ђе вин ске це ли не, оба-
ве зно су оси гу ра ни ако на том
зе мљи шту оба вља ју сто чар-
ску, по вр тар ску, ви но гра дар-
ску про из вод њу, уз гој ри бе,
га је ње пе чу ра ка, пу же ва, пче-
ла и дру ги уз гој и га је ње. Од 1.
1. 2011, по ред њих, оба ве зно
су оси гу ра ни и сви они ко ји су
на дан 31. 12. 2010. би ли оба-
ве зно оси гу ра ни као оси гу ра-
ни ци по љо при вред ни ци без
об зи ра на го ди не жи во та, ако
ни су ис ту пи ли из оси гу ра ња
по осно ву по љо при вред не де-
лат но сти – об ја шња ва Жељ ко
Си мић.
Оста је да се ви ди на ко ји на-

чин ће би ти уве де ни оста ли
чла но ви ко ји до са да ни су би ли
оси гу ра ни по осно ву по љо при-
вред не де лат но сти. Они ће би-
ти уве де ни у оси гу ра ње пу тем
по пи са ка кви су ра ђе ни 1986.
и 1997. го ди не, или ће Фонд,
на осно ву еви ден ци је над ле-
жних ор га на (Ка та стар, По ре-
ска упра ва, Тре зор, Оп штин ска
упра ва) са чи ни ти при ја ву на
оси гу ра ње. У ве зи са по љо-
при вред ним оси гу ра ни ци ма
про ме ње но је и то да свој ство
оси гу ра ни ка пре ста је са да ном
ис пу ње ња усло ва за сти ца ње
пра ва на пен зи ју, и тај дан се
узи ма као дан пре стан ка по љо-
при вред не де лат но сти и вр ши
се од ја ва са оси гу ра ња.

Је ле на Оцић

ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ ЗА КО НА О ПИО

Но ве од ред бе од зна ча ја
за ма тич ну еви ден ци ју

ЖеЖеЖеЖеЖеЖеЖЖеЖеЖеЖеЖЖеЖеЖЖ љкљкљкљкљкљљкљкљкљкљкљкљ о о о о оо ооооо СиСиСиСиСиСиСимимимимимиммимимиим ћћћћћћћћћћ
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Пр вен стве ни циљ ре ви зи је
је да обез бе ди за ко ни тост
пр во сте пе них ре ше ња
и је дин стве ну при ме ну
про пи са у по ступ ку
од лу чи ва ња о пра ви ма

Успро во ђе њу си сте ма пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња, као основ-
не де лат но сти Фон да, обез бе ђу је

се оства ри ва ње пра ва у по ступ ку уре-
ђе ном За ко ном о пен зиј ском и ин ва-
лид ском оси гу ра њу и За ко ном о оп штем
управ ном по ступ ку. Ре ше ња о пра ви ма
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
до но си Фонд, као ор га ни за ци ја у ко јој се
ова пра ва и оства ру ју и сва ре ше ња мо гу
би ти пред мет по ступ ка по свим прав ним
сред стви ма у окви ру Фон да, од но сно
пред над ле жним су дом.
Сво јим оп штим ак том – Ста ту том, Фонд

утвр ђу је ор ган ко ји ре ша ва у пр во сте пе-
ном по ступ ку о пра ви ма из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња, од но сно ко ји
до но си ре ше ња у пр во сте пе ном по ступ-
ку. За ко ном о ПИО пред ви ђе но је да сва-
ко пр во сте пе но ре ше ње Фон да под ле же
прет ход ној кон тро ли, ко ју вр ши ор ган од-
ре ђен Ста ту том Фон да. То зна чи да ка да
пр во сте пе ни ор ган ура ди на црт ре ше ња,
оно се кон тро ли ше од стра не над ле жног
ор га на, и то у ма те ри јал но прав ном и у
фор мал но прав ном по гле ду. У то ку ове
кон тро ле от кла ња ју се евен ту ал не не-
пра вил но сти у ре ше њу, oнa пред ста вља
ин тер ну кон тро лу Фон да ко ја има за циљ
да обез бе ди пот пу ну за ко ни тост у ра ду
при ре ша ва њу о пра ви ма из пен зиј ског
и ин ва лид ског оси гу ра ња. Кон тро ла ре-
ше ња се вр ши пре до ста вља ња ре ше ња
оси гу ра ни ку, од но сно ко ри сни ку пра ва и
тре ба је раз ли ко ва ти од ре ви зи је пр во-
сте пе них ре ше ња.
С об зи ром на ве ли ки зна чај утвр ђи ва-

ња по сто ја ња ин ва лид но сти за си стем
пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња,
јер се при том ра ди о утвр ђи ва њу ме-
ди цин ских чи ње ни ца и про це ни њи хо-
вог ути ца ја на пот пу ни гу би так рад не

спо соб но сти, тј. ин ва лид ност, при ли ком
ре ша ва ња о пра ву по осно ву ин ва лид-
но сти, те ле сног оште ће ња, по тре бе за
по мо ћи и не гом дру гог ли ца, не спо соб-
но сти за жи вот и рад, нео п ход но је да се
спро ве де по сту пак ве шта че ња, од но сно
да се при ба ви на лаз, оце на и ми шље ње
ор га на ве шта че ња. Да би та кав на лаз,
ми шље ње и оце на би ли основ за до но-
ше ње ре ше ња у пр во сте пе ном, као и у
дру го сте пе ном по ступ ку, нео п ход но је
из вр ши ти кон тро лу на ла за, ми шље ња и
оце не ор га на ве шта че ња, ко ју оба вља
ор ган утвр ђен оп штим ак том Фон да.
На на лаз, ми шље ње и оце ну ор ган ко-

ји вр ши кон тро лу мо же да ти са гла сност
или при мед бу, са ко јом се оба ве зно уса-
гла ша ва но ви на лаз, ми шље ње и оце на.
За ко ном о ПИО про пи са но је да је

Фонд ду жан да обез бе ди дво сте пе ност у
по ступ ку оства ри ва ња пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.
Ра ди оства ри ва ња те оба ве зе, утвр ђе-

но је пра во оси гу ра ни ка на жал бу про тив
пр во сте пе ног ре ше ња, у ро ку од 15 да на
од да на при је ма ре ше ња. У дру го сте пе-
ном по ступ ку по жал би узи ма ју се у раз-
ма тра ње раз ло зи из не ти у жал би, али и
ми мо тих жал бе них на во да у де лу у ко ме
се ре ше ње жал бом не оспо ра ва, це ни се
да ли је пр во сте пе но ре ше ње за сно ва но
на по треб ним чи ње ни ца ма и до ка зи ма,
од но сно да ли је за сно ва но на за ко ну. 
За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском

оси гу ра њу пред ви ђе на је ре ви зи ја као
по се бан прав ни ин сти тут у по ступ ку

утвр ђи ва ња пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, и то због зна ча ја и
трај ног ка рак те ра ко ји има ју та пра ва.
Пр вен стве ни циљ ре ви зи је је да обез-

бе ди за ко ни тост пр во сте пе них ре ше ња и
је дин стве ну при ме ну про пи са у по ступ ку
од лу чи ва ња о пра ви ма из пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња.
Сва ко пр во сте пе но ре ше ње о пра ви ма

из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
под ле же ре ви зи ји, без об зи ра на вр сту
пра ва и без об зи ра на то да ли је пр во-
сте пе ним ре ше њем при зна то или утвр ђе-
но не ко пра во или ни је при зна то пра во
(по зи тив но и не га тив но ре ше ње). Рок за
вр ше ње ре ви зи је је три ме се ца од да на
ис те ка ро ка за жал бу. Ре ви зи ја се оба вља
по слу жбе ној ду жно сти и вр ши је дру го-
сте пе ни ор ган Фон да. У вр ше њу ре ви зи је
це ни се за ко ни тост ре ше ња, ка ко у од но-
су на фор мал но прав не, та ко и у од но су
на ма те ри јал но прав не про пи се.
За ко ном је пред ви ђе но да се у по ступ-

ку ре ви зи је ис пи та и пра вил ност на ла-
за, ми шље ња и оце не ко ју да ју ор га ни
ве шта че ња. Ако је про тив пр во сте пе ног
ре ше ња из ја вље на жал ба, о жал би и ре-
ви зи ји од лу чу је се истим ре ше њем.
Ка да се о ре ви зи ји и жал би ре ша ва

исто вре ме но у дру го сте пе ном по ступ-
ку по жал би, ре ви зи ја се мо же вр ши ти
све док тра је дру го сте пе ни по сту пак по
жал би.
У вр ше њу ре ви зи је мо же се на пр во-

сте пе но ре ше ње да ти са гла сност, од но-
сно пр во сте пе но ре ше ње се мо же из ме-

КОН ТРО ЛА РА ДА У ПО СТУП КУ ОД ЛУ ЧИ ВА ЊА О ПРА ВИ МА ИЗ ПИО

Ре ше ња се кон тро ли шу 
ви ше 
пу та
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ни ти, по ни шти ти или уки ну ти. Ако ре ви-
зи ја ни је из вр ше на у ро ку од три ме се ца
сма тра се да је да та са гла сност на то ре-
ше ње, у ин те ре су прав не си гур но сти.
У по ступ ку оства ри ва ња пра ва из пен-

зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, оси гу-
ра ник, од но сно ко ри сник пен зи је мо же ко-
ри сти ти и суд ску за шти ту. То зна чи да се
про тив ре ше ња до не тих по жал би, од но-
сно у вр ше њу ре ви зи је о пра ви ма из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња и про тив
ко нач ног ре ше ња о пра ви ма утвр ђе ним
у ма тич ној еви ден ци ји, мо же по кре ну ти
управ ни спор код Управ ног су да.
Од лу ка Управ ног су да је ко нач на од-

лу ка и про тив ње се не мо же упо тре би ти
ре дов ни прав ни лек, већ се је ди но мо же
под не ти зах тев за пре и спи ти ва ње пре-
су де, са гла сно За ко ну о управ ним спо-
ро ви ма.
По на вља ње по ступ ка је ин сти тут утвр-

ђен За ко ном о оп штем управ ном по-
ступ ку, па су тим за ко ном про пи са ни и
усло ви под ко ји ма по сту пак мо же да се
по но ви.
Ме ђу тим, по ла зе ћи од ка рак те ра пра-

ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња и њи хо ве не за ста ри во сти, За ко ном о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу је
пред ви ђе но да се про тив ко нач ног ре ше-
ња Фон да, ка да ни су ис пу ње ни усло ви
по За ко ну о оп штем управ ном по ступ ку,
или ка да су про те кли ро ко ви пред ви ђе-
ни тим за ко ном, по сту пак мо же по но ви-
ти у сва ко до ба, од но сно без вре мен ског
огра ни че ња, ка да се са зна за но ве чи-
ње ни це, на ђе или стек не мо гућ ност да
се упо тре бе но ви до ка зи, као и ка да је
про пу ште но да се у ра ни јем по ступ ку из-
не се не ка чи ње ни ца, од но сно до каз ко ји
мо же до ве сти до дру га чи јег ре ше ња.
По ред то га, ра ди што ве ће за шти те

пра ва оси гу ра ни ка, од но сно ко ри сни ка
пра ва, За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу пред ви ђе но је као ван-
ред но прав но сред ство из ме на прав но-
сна жног ре ше ња Фон да. По ни шта ва ње
и уки да ње ре ше ња по пра ву над зо ра је
ван ред но прав но сред ство ко је по сто ји у
управ ном по ступ ку, с об зи ром на пра во
од ре ђе них ор га на упра ве да вр ше пра-
во над зо ра над спро во ђе њем за ко на од
стра не дру гих ор га на и ор га ни за ци ја и
оно се при ме њу је са мо у слу ча ју од ре ђе-
них по вре да од ре да ба по ступ ка и те жих
по вре да ма те ри јал ног за ко на.
За ко ном о оп штем управ ном по ступ ку

и За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу пред ви ђе но је да се у сва-
ком де лу по ступ ка обез бе ди по што ва-
ње за ко на и за шти та пра ва оси гу ра ни ка
и ко ри сни ка, као и за шти та ин те ре са
Фон да.

Мо ми ра Ла лић,
на чел ник Оде ље ња за пен зиј ско

и ин ва лид ско оси гу ра ње

– Циљ Ре пу блич ког фон да ПИО
и По кра јин ског фон да као ње го-
ве ор га ни за ци о не је ди ни це је сте
да сво је услу ге што ви ше при бли-
же ко ри сни ци ма, по себ но они ма
из ма њих сре ди на из ко јих гра ђа-
ни мо ра ју да пу ту ју у ве ће цен тре
да би оства ри ва ли сво ја пра ва из
пен зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња.
Отва ра њем ис по ста ве Фи ли ја ле
Пан че во у Ко ви ну омо гу ћи ли смо
да око 8.000 оси гу ра ни ка и 5.500
ко ри сни ка пен зи ја, као и оста ли
гра ђа ни оп шти не Ко вин, ко ја има
бли зу 40.000 ста нов ни ка, мо гу да
оба ве ско ро 90 од сто по сло ва из
ПИО у сво јој оп шти ни, не тро ше-
ћи но вац и вре ме за пу то ва ње до
34 ки ло ме та ра уда ље ног Пан че-
ва – из ја вио је Слав ко Имрић, ди-
рек тор По кра јин ског фон да ПИО. Имрић
је са по моћ ни ком ди рек то ра По кра јин ског
фон да, мр Сло бо да ном Гам бе ром, 24. фе-
бру а ра ове го ди не све ча но отво рио Ис по-
ста ву Ко вин, из ра жа ва ју ћи том при ли ком
за хвал ност сви ма ко ји су по мо гли да се то
и оства ри.
Све ча ни чин отва ра ња је био пра ва при-

ли ка и да Слав ко Имрић уру чи ре ше ње о
пен зи о ни са њу Бра ни сла ву Ми тро ви ћу, по-
ве ре ни ку Са мо стал ног син ди ка та у Ко ви ну,
ма да се убу ду ће ти по сло ви не ће оба вља-
ти у но во о тво ре ној ис по ста ви.
По зи тив не ста во ве о отва ра њу ис по ста-

ве Фон да ПИО у Ко ви ну из ре кли су сви
при сут ни пред став ни ци оп штин ских ин-
сти ту ци ја.
Иви ца Жар ков, на чел ник Ју жно ба нат-

ског окру га, по здра вио је од лу ку Фон да
да на овај на чин „спу сти” сво је услу ге на
ни во ма њих ло кал них сре ди на. По ње го-
вом ми шље њу, гра ђа ни оп шти не Ко вин су
отва ра њем ис по ста ве до би ли је дан до бар
услу жни цен тар где ће мо ћи да за вр ше ве-
ћи део по сло ва из ПИО, што ће де лом сма-
њи ти и број стра на ка у Фи ли ја ли Фон да у
Пан че ву.
Ве ља Ра ђе но вић, по моћ ник пред сед ни-

ка оп шти не Ко вин, оче ку је да ће гра ђа ни
ове оп шти не са да бр же и ефи ка сни је оба-
вља ти по сло ве из ПИО, по што не мо ра ју
да пу ту ју у Пан че во. Ис та као је и да је оп-
шти на за отва ра ње ис по ста ве Фон ду ПИО
усту пи ла на бес плат но ко ри шће ње сво је
две про сто ри је у нај у жем цен тру Ко ви на.
Ду шан Сто ја, ди рек тор По ре ске упра-

ве, и Мил че Ми лу ти нов, ди рек тор Цен тра
за со ци јал ни рад у Ко ви ну, сма тра ју да ће
отва ра њем ове ис по ста ве и њи хо вим слу-
жба ма би ти олак шан по сао када је реч о
из да ва њу по твр да и уве ре ња, а Ни ко ла
Ло вић, пред сед ник Оп штин ског удру же-
ња пен зи о не ра, ка же да је до бро што ће
пен зи о не ри уште де ти но вац ко ји су до сад
тро ши ли за пу то ва ње у Пан че во.

– Тру ди ли смо се да бу де мо мак си мал-
но еко но мич ни при ли ком опре ма ња ових
про сто ри ја ко је смо до би ли на бес плат но
пе то го ди шње ко ри шће ње од оп шти не, па
смо до пре ми ли и кан це ла риј ски на ме штај
из ста ре по слов не згра де Фи ли ја ле у Пан-
че ву. На рав но, пла ћа ће мо ре жиј ске тро-
шко ве ра да ис по ста ве – ре кла је на отва-
ра њу Са ша Др че лић, ди рек тор ка Фи ли ја ле
РФ ПИО у Пан че ву.
По ње ним ре чи ма, ис по ста ва ће ра ди ти

че тврт ком и пет ком, а мо ћи ће да се под-
но се све вр сте зах те ва ко ји се од но се на
оства ри ва ње пра ва, као и при ја ве и од ја-
ве на оси гу ра ње. Из да ва ће се и ли стин зи
о ста жу, раз не по твр де и уве ре ња, а мо ћи
ће да се до би ју и ин фор ма ци је и по твр де
из де ло кру га ис пла те пен зи ја. Ове по сло-
ве оба вља ће за по сле ни са бо га тим рад ним
ис ку ством, као што је Та ња По лић, ко ја је
об у че на за рад на свим по ме ну тим по сло-
ви ма.
У ис по ста ву ће сва ког пр вог пет ка у ме-

се цу до ла зи ти и ди пло ми ра ни прав ник,
ко ји ће кли јен ти ма Фон да да ва ти прав не
са ве те, а кон тро ли са ће и пре у зи ма ти и М-4
обра сце. Не ће ра ди ти јед ино по сло ве на
до но ше њу ре ше ња. М. Мек те ро вић

ОТВО РЕ НА ИС ПО СТА ВА ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

Фонд бли жи
гра ђа ни ма Ко вина

Славко Имрић уручује решење о пензији
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између два броја

Обе ле жен Свет ски дан рет ких бо ле сти
Удру же ње гра ђа на за бор бу про тив рет ких бо ле сти код де це „Жи вот”, у са рад њи

са ШО СО „Ми лан Пе тро вић” из Но вог Са да, обе ле жи ло је, пр ви пут, 28. фе бру ар
– Свет ски дан рет ких бо ле сти. Во лон те ри ор га ни за ци је „Нап сер” и уче ни ци шко ле
„Ми лан Пе тро вић”, ко ју по ха ђа ју осо бе са ин ва ли ди те том, као и де ца Пред школ ске
уста но ве „Ра до сно де тињ ство”, и ра зни умет ни ци и за ба вља чи ко ји су на сту пи ли на
Тр гу сло бо де у Но вом Са ду, скре ну ли су па жњу су гра ђа ни ма на ма ли ша не обо ле ле
од рет ких бо ле сти.
У Ср би ји је ре ги стро ва но око 3.500 обо ле лих од ових бо ле сти али се ве ру је да их

има мно го ви ше, док је у све ту од шест до осам од сто ста нов ни штва свр ста но у ову
ка те го ри ју.

Че твр ти Са јам
гра ђе ви нар ства
у Кра гу јев цу 
На „Шу ма ди ја сај му” у Кра гу јев цу

за тво рен је че твр ти Са јам гра ђе ви-
нар ства, ко ји је одр жан под по кро-
ви тељ ством Скуп шти не гра да, уз по-
др шку Ин же њер ске ко мо ре Ср би је и
ком па ни је „Пла за”.
Че ти ри са јам ска да на про те кла су

у зна ку ус по ста вља ња по слов не са-
рад ње ме ђу из ла га чи ма ко јих је ове
го ди не би ло че тр де сет, што је знат-
но ви ше не го прет ход них го ди на.
Че твр ти Са јам гра ђе ви нар ства у

Кра гу јев цу обе ле жи ле су бо га те и
до бро по се ће не пра те ће ма ни фе-
ста ци је.

У 50 од сто слу ча је ва пр ви симп то ми обо ље ња ја вља ју се на ро ђе њу или у ра ном
де тињ ству, а нај че шћа по сле ди ца је трај ни ин ва ли ди тет. Свест о рет ким бо ле сти ма
код нас је на ве о ма ни ском ни воу, и огром на ве ћи на тих осо ба је пре пу ште на са ма
се би у бор би за сво је здра вље. Сто га су град ске вла сти Но вог Са да упу ти ле ини ци-
ја ти ву Ми ни стар ству здра вља Ре пу бли ке Ср би је за из ме ну про пи са, с ци љем да се
обо ле ли ма од ових бо ле сти и њи хо вим по ро ди ца ма омо гу ће ве ћа пра ва у окви ру
здрав стве не за шти те. Ре ци мо, да мо гу би ти упу ћи ва ни у ино стран ство због по ста-
вља ња ди јаг но зе и ле че ња на те рет сред ста ва РЗ ЗО ка да то не мо же да се ура ди
у на шим здрав стве ним уста но ва ма, као и да мо гу да на ба вља ју по ма га ла на те рет
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, и да се ле ко ви ко ји су им по треб ни на ђу на „по-
зи тив ној” ли сти РЗ ЗО.

Бр же до до зво ла и
ин фор ма ци ја
У Ни шу ће у на ред них шест ме се ци

би ти отво рен Цен тар за из да ва ње гра-
ђе вин ских до зво ла, у ко ме ће мо ћи да
се оба ви ком пле тан по сао ве зан за ову
про це ду ру.
Цен тар ће за по тре бе ин ве сти то ра

при ку пи ти све усло ве и по треб не са гла-
сно сти од јав них пред у зе ћа, што до са да
ни је био слу чај при ли ком из да ва ња по-
треб них до зво ла, об ја сни ли су у Кан це-
ла ри ји за ло кал ни еко ном ски раз вој.
Осим Цен тра за из да ва ње гра ђе вин-

ских до зво ла, би ће отво рен и кол цен тар
пре ко ко га ће гра ђа ни мо ћи да до би ју
све ин фор ма ци је о ра ду град ске упра-
ве, град ских слу жби и јав них пред у зе ћа
и где ће мо ћи да при ја ве све ко му нал не
про бле ме.

Ниш, уз по др шку Европ ске уни је, спро-
во ди про је кат уна пре ђе ња ра да град ских
слу жби и упра вљач ких ка па ци те та. Укуп-
на вред ност про јек та је 143.000 евра, од
че га је до на ци ја ЕУ 122.000 евра.

Чла ни це СССВ обе ле жи ле 8. март
Сек ци ја же на Са ве за са мо стал них син ди ка та Вој во ди не и њи хо вих ко ле ги ни ца из 

но во сад ске Град ске ор га ни за ци је обе ле жи ла је ово го ди шњи Ме ђу на род ни дан же на 
улич ном ак ци јом у цен тру Но вог Са да. Тим по во дом оне су гра ђа ни ма де ли ле про-

па ганд ни ма те ри јал и раз го ва-
ра ле са про ла зни ци ма упо зна-
ју ћи их са сво јим за ла га њи ма 
за по што ва ње кри те ри ју ма 
до сто јан стве ног ра да у Ср би-
ји. Ујед но, оне су из ра зи ле и 
про ти вље ње ра ду на цр но, не-
у пла ћи ва њу до при но са, не пла-
ћа њу пре ко вре ме ног ра да, ус-
кра ћи ва њу пра ва на го ди шњи 
од мор, усло вља ва њу при ли ком 
за по шља ва ња, не ис пла ћи ва њу 
за ра да и раз ли чи тим ви до ви ма 
зло ста вља ња.
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Ни жа
ја ну ар ска
за ра да
Про сеч на не то за ра да у Ср би ји у ја ну а-

ру из но си ла је 34.009 ди на ра, што је но-
ми нал но ма ње за 14,1, а ре ал но за 15,3
од сто не го у де цем бру про шле го ди не.
Про сеч на за ра да без по ре за и до при-

но са у ја ну а ру но ми нал но је ви ша за
13,6 од сто, а ре ал но за 2,2 од сто не го у
истом ме се цу 2010. го ди не.
За ра да са по ре зи ма и до при но си ма у

ја ну а ру је из но си ла 47.382 ди на ра, што
зна чи да је но ми нал но ни жа за 13,8 од-
сто, а ре ал но за 15 од сто не го у де цем-
бру 2010. Про сеч на бру то за ра да у ја-
ну а ру но ми нал но је ви ша за 13,8 од сто,
а ре ал но за 2,3 од сто у од но су на исти
ме сец про шле го ди не.

Бе о град на Сај му ло кал них
са мо у пра ва ју го и сточ не Евро пе
Пред став ни ци Бе о гра да уче ство ва ли су на Пр вом сај му ло кал них са мо у пра ва

ју го и сточ не Евро пе, ко ји је одр жан у Са ра је ву. Овај дво днев ни са јам је ор га ни-
зо ва ла Мре жа асо ци ја ци ја ло кал них са мо у пра ва ју го и сточ не Евро пе НА ЛАС, у са-
рад њи са швај цар ском Аген ци јом за раз вој, а уче ство ва ло је ви ше од сто гра до ва
и оп шти на из ре ги о на, пе де сет кан це ла ри ја и дру гих раз вој них аген ци ја, као и
пред став ни ци би зни са.
На сај му се раз го ва ра ло о те ма ма ва жним за ре ги он, по себ но у сег мен ти ма

со ци јал не ин клу зи је, енер гет ске ефи ка сно сти, ур ба ног пла ни ра ња и евро ин те-
гра ци ја. Кроз пре зен та ци ју Бе о гра да на те му со ци јал не ин клу зи је пред ста вљен
је про је кат ра се ља ва ња Ро ма и њи хо во укљу чи ва ње у со ци јал ни и обра зов ни
си стем. На ша де ле га ци ја уче ство ва ла је и на ди ску си ја ма о евро ин те гра ци ја ма и
енер гет ској ефи ка сно сти, а пред ста вље на је и ту ри стич ка по ну да и ин фра струк-
тур ни и дру ги раз вој ни про јек ти. 

Из ло жба „Гра до ви на ре ци”
Пу ту ју ћа из ло жба „Гра до ви

на ре ци” (Ci ti es on the ri ver), ко-
ја пред ста вља сли ке, фо то гра-
фи је, прин то ве и ви део ра до ве
умет ни ка из зе ма ља ду нав ског
ре ги о на, отво ре на je 10. мар та
у га ле ри ји Аустриј ског кул тур-
ног фо ру ма у Бе о гра ду.
По се ти о ци, по ред ра до ва

умет ни ка из на ше зе мље, мо гу
да по гле да ју им пре си је ства ра-
ла ца из Сло вач ке, Че шке, Ма-
ђар ске, Хр ват ске и Аустри је,
у при су ству ку сто са по став ке,
Пие Јар ди, и аустриј ске умет-
ни це Инес Лом бар ди.
По ред га ле ри је Аустриј ског

кул тур ног фо ру ма, ра до ви су
из ло же ни и у га ле риј ском про-
сто ру „Ма га цин”.
Из ло жба је кра јем про шле

го ди не би ла пред ста вље на у
ма ђар ском гра ду Ђе ру, на кон то га у Бе чу и Бра ти сла ви, док ће по сле Бе о гра да за-
љу бље ни ци у Ду нав мо ћи да је по гле да ју у Но вом Са ду, а по том у Бу дим пе шти и
аустриј ском Лин цу.

Са јам на у ти ке у Бе о гра ду
На Бе о град ском сај му, од 9. до 13. мар та, одр жан је 33. ме ђу на род ни са јам на у ти-

ке, на ко јем се пред ста ви ло 50 до ма ћих и стра них уче сни ка ко ји су из ло жи ли 30 пло-
ви ла. На спе ци ја ли зо ва ном сај му пло ви ла свих вр ста, опре ме за спор то ве на во ди,
опре ме за ро ње ње и ри бо ло ва би ле су при ка за не лук су зне јах те, гли се ри, је дри ли-
це, бро ди ћи и чам ци на ме ње ни днев ним из ле ти ма и ри бо ло ву. То ком пет да на тра ја-

ња ове ме ђу на род не ма ни фе ста-
ци је ор га ни зо ван је и пра те ћи
про грам са те ма ма из на у тич ке
при вре де – о не ис ко ри шће ној
шан си за упло вља ва ње стра них
бро до ва, из град њи мре же ма-
ри на, при ве зи шта и пра те ће ин-
фра струк ту ре, и из најм љи ва њу
пло ви ла. У од но су на прет ход не
го ди не, број из ла га ча се знат но
сма њио, што је би ло раз о ча ра ње
за по се ти о це сај ма.

Од је се ни 
шко ла за од ра сле
у Зрењанину
У оп шти ни Зре ња нин 20.000 гра ђа на

не ма за вр ше ну основ ну шко лу, а овај
по ра жа ва ју ћи по да так под ста као је за-
по сле не у Oсновној шко ли „Пе тар Пе тро-
вић Ње гош” да се укљу че у пи лот про-
је кат функ ци о нал ног обра зо ва ња од ра-
слих под на зи вом „Дру га шан са”. Обу ка
учи те ља и про фе со ра је већ по че ла и
тра ја ће до је се ни, ка да тре ба да се фор-
ми ра ју пр ва три оде ље ња са укуп но 70
уче ни ка ста ри јих од 17 го ди на. Про је кат
је и при ли ка за мла де на став ни ке ко ји
не ма ју пу ну нор му ча со ва.
Про бле мом обра зо ва ња не до вољ но

шко ло ва них од ра слих, ко јих има око
ми ли он у Ср би ји, ба ви се Ми ни стар ство
обра зо ва ња, уз по моћ и по др шку Европ-
ске уни је. У на ред не две го ди не, док 
тра је пи лот про је кат, шан су да за вр ше
основ ну шко лу до би ће 4.000 гра ђа на у
80 основ них и 75 сред њих шко ла, а од
2013. го ди не овај вид обра зо ва ња тре ба
да за жи ви у свим шко ла ма. У по чет ку,
од но сно од ове је се ни ка да ће зва нич но
по че ти ча со ви, ви ше од 1.000 на став ни-
ка из во ди ће на ста ву у шко ла ма.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла фе бру ар ских при-

ма ња пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по-
сле них по че ла је 10. мар та.
Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти

при ми ли су це ле фе бру ар ске пен зи је 3.
мар та. Бив шим по љо при вред ни ци ма пр-
ви део при на дле жно сти за фе бру ар ис-
пла ћен је 5. мар та.
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у жижи

На осно ву чла на 7 Пра вил ни ка о дру штве ном стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја Ре пу блич ког
фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње („Слу жбе ни гла сник РС”, број 29/08 од 21. 3.
2008. го ди не и из ме не и до пу не број 24/09 од 7. 4. 2009. го ди не) и Од лу ке о из два ја њу
сред ста ва за ре ха би ли та ци ју ко ри сни ка пен зи ја за 2011. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”,
број 13/11 од 1. 3. 2011. го ди не)

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
рас пи су је
О  Г  Л  А  С

за при јем зах те ва за упу ћи ва ње ко ри сни ка пен зи ја
на ре ха би ли та ци ју за 2011. го ди ну

1.    Пра во на бес пла тан опо ра вак у здрав стве но-ста ци о нар ним уста но ва ма и при род-
ним ле чи ли шти ма, у тра ја њу од 10 да на, има ју ко ри сни ци ста ро сних, ин ва лид ских
и по ро дич них пен зи ја, чи ја је пен зи ја за ја ну ар, од но сно фе бру ар ни жа од из но са
про сеч не пен зи је у Фон ду, од но сно од 20.372,00 ди на ра.

2.    Мо гућ ност да се ја ве на оглас има ју пен зи о не ри из ка те го ри је за по сле них, са мо-
стал них де лат но сти и по љо при вред ни ци ко ји, осим пен зи је ни же од на ве де ног из-
но са, не ма ју дру га лич на при ма ња (пен зи је из ино стран ства или ре дов ну за ра ду,
као и при ма ња од оба вља ња са мо стал не де лат но сти) и ко ји у по след ње три го ди не
ни су ко ри сти ли бес плат ну ре ха би ли та ци ју. Пен зи о ни са ни по љо при вред ни ци, осим
на ве де ног, мо ра ју да има ју и нај ма ње 10 го ди на ста жа по осно ву оба вља ња по љо-
при вред не де лат но сти.

3.    Уз при ја ву, по треб но је под не ти:
      - пен зиј ски чек за ја ну ар или фе бру ар 2011. го ди не,
      - фо то ко пи ју лич не кар те,  
      - по сто је ћу ме ди цин ску до ку мен та ци ју,
      -  пи са ну из ја ву, на про пи са ном обра сцу при ја ве, о дру гим лич ним при ма њи ма и о

то ме да у прет ход не три го ди не ни су ко ри сти ли ре ха би ли та ци ју о тро шку Фон да. 

4.    При ја ве се под но се оп штин ским ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра, пре ма ме сту пре би ва-
ли шта, а ко ри сни ци са те ри то ри је АП Ко со во и Ме то хи ја ис по ста ви или фи ли ја ли
Фон да у ме сту пре би ва ли шта.

5.    Члан ство у пен зи о нер ским ор га ни за ци ја ма ни је услов за ко ри шће ње овог пра ва.

6.    Оглас је отво рен до 30. мар та 2011. го ди не.

7.    Ко ми си ја, ко ју име ну је ди рек тор фи ли ја ле Фон да по себ но за сва ку оп штин ску ор-
га ни за ци ју пен зи о не ра, са ста вља ранг-ли сту пре ма кри те ри ју ми ма из Пра вил ни ка
(за сва ку ка те го ри ју по себ но – а у окви ру ка те го ри је по вр сти пен зи је) и об ја вљу је
је на огла сним та бла ма оп штин ских ор га ни за ци ја пен зи о не ра и ис по ста ва, слу жби
или фи ли ја ла Фон да.

8.    При го вор на об ја вље ну ранг-ли сту под но си се ко ми си ји, у ро ку од осам да на од да-
на об ја вљи ва ња на огла сној та бли. Ко ми си ја у ро ку од три да на раз ма тра при го во-
ре и са ста вља ко нач ну ранг-ли сту ко ри сни ка пен зи ја ко ји се упу ћу ју на опо ра вак.
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Пен зи о не ри чи ја при ма ња ни-
су ви ша од 20.372,00 ди на ра 
мо ћи ће, од 15. до 30. мар та, 

да се при ја вљу ју за ово го ди шњи 
бес пла тан бо ра вак у ба ња ма и РХ 
цен три ма. За ту на ме ну из дво је но је 
252 ми ли о на ди на ра. Но вац ће би-
ти рас по ре ђен по фи ли ја ла ма Фон да 
ПИО, сра змер но бро ју ко ри сни ка по 
оп шти на ма на под руч ју фи ли ја ле 1. 
ја ну а ра 2011. го ди не. Про це њу је се 
да ће ове го ди не на од мор и опо ра-
вак у ба ње Ср би је о тро шку Фон да 
би ти упу ће но око де вет и по хи ља-
да пен зи о на ра из свих ка те го ри ја: 
бив ших за по сле них, са мо ста ла ца и 
по љо при вред ни ка. За опо ра вак пен-
зи о не ра из ре до ва за по сле них пла-
ни ра но је 229,9 ми ли о на ди на ра, 
за ко ри сни ке пен зи ја из ка те го ри је 
са мо стал них де лат но сти 19,4, а за 
бив ше по љо при вред ни ке 2,7 ми ли-
о на ди на ра.
Као и прет ход них го ди на, нај ста-

ри ји ће при ја ве мо ћи да пре да ју на-
ред них пет на ест да на оп штин ским 
ор га ни за ци ја ма пен зи о не ра на чи јој 
те ри то ри ји жи ве, али члан ство у ор-
га ни за ци ји ни је оба ве зно да би ко-
ри сник мо гао да кон ку ри ше за бес-
пла тан бањ ски опо ра вак. Да кле, и 
они ко ји ни су чла но ви оп штин ских 
ор га ни за ци ја пен зи о не ра мо гу да се 
при ја ве за бо ра вак у ба њи о тро шку 
РФ ПИО. Услов за све за ин те ре со ва-
не, по ред од го ва ра ју ће ви си не при-
ма ња (као до каз при ла же се пен зиј ски
чек за ја ну ар или фе бру ар 2011), је сте
да ову по год ност ни су ко ри сти ли прет-
ход не три го ди не и да не ма ју дру гих
при хо да – од са мо стал не де лат но сти
или пен зи ју из ино стран ства, на при мер.

Пен зи о ни са ни по љо при вред ни ци, по ред
на ве де ног, тре ба да има ју нај ма ње де сет
го ди на ста жа по кри ве ног до при но си ма.
Уз при ја ву пен зи о не ри тре ба да при-

ло же и ме ди цин ску до ку мен та ци ју ко ју
има ју због ди јаг но зе по ко јој ле кар ска
ко ми си ја од ре ђу је ко ја би им ба ња нај-

ви ше од го ва ра ла за ле че ње и
опо ра вак. Ни је по треб но да због
при ја вљи ва ња за бес пла тан бо-
ра вак у ба њи ко ри сни ци пен зи ја
иду на но ве пре гле де, до вољ но
је да до ста ве оне ме ди цин ске на-
ла зе ко је већ има ју.
Као и про шле го ди не, у окви ру

сва ке ка те го ри је пен зи о не ра – 
за по сле ни, са мо стал не де лат но-
сти и по љо при вред ни ци – би ће
пра вље не по себ не ли сте за ста-
ро сне, ин ва лид ске и по ро дич не
пен зи о не ре. Ранг-ли сте се пра-
ве на ова кав на чин због ра ни јих
ис ку ста ва ка да су на бес пла тан
опо ра вак у ба ње од ла зи ли углав-
ном ауто бу си пу ни по ро дич них
пен зи о не ра јер они нај че шће
има ју нај ни жа при ма ња. Тре ба
ре ћи да и тро шко ве пре во за до
ба ње или ле чи ли шта и на зад та-
ко ђе сно си РФ ПИО, а ре фун ди-
ра се це на по врат не ауто бу ске
кар те од ме ста бо рав ка до ба ње,
или це на по врат не во зне кар те
дру гог раз ре да. Ранг-ли сте ће
би ти об ја вље не на огла сним та-
бла ма оп штин ских ор га ни за ци ја
и ис по ста ва, слу жби или фи ли ја-
ла Ре пу блич ког фон да ПИО. Уко-
ли ко не ко од пен зи о не ра не бу-
де за до во љан ран ги ра њем, мо ћи
ће да уло жи при го вор у ро ку од
осам да на од да на об ја вљи ва ња
ли сте на огла сној та бли. Ко ми-

си ја је оба ве зна да у ро ку од три да на
пре гле да све жал бе и са чи ни ко нач ну
ранг-ли сту пен зи о не ра ко ји ће ове го-
ди не о тро шку Фон да бо ра ви ти у ба ња-
ма и ле чи ли шти ма Ср би је.

В. Ана ста си је вић

ФОНД ПИО ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Фи ли ја ла Ре пу блич ког фон-
да ПИО у Кра гу јев цу по след-
њих ме се ци уве ла је ви ше 
но ви на ко ји ма пла ни ра да 
да ље уна пре ди сво је по сло-
ва ње. Од 1. мар та ове го ди не 
ис по ста ва у Ба то чи ни ра ди у 
но вим про сто ри ја ма ко је су 
пот пу но ре но ви ра не, а на ла-
зе се у ули ци Ка ра ђор ђев трг 
бр. 5. За ко ри сни ке и оси гу ра-
ни ке је зна чај но да се ис по-
ста ва на ла зи у пе шач кој зо ни, 
са ула зом ди рект но са ули це, 
као и да се не по сред но уз ис-
по ста ву на ла зе про сто ри је 

Оп штин ског удру же ња пен зи-
о не ра Ба то чи не.
Од сре ди не фе бру а ра ве-

шта че ње у пр во сте пе ном по-
ступ ку за оства ри ва ње пра ва 
за ту ђу по моћ и не гу по зах те-
ви ма под не тим Цен тру за со-
ци јал ни рад у Аран ђе лов цу и 
То по ли оба вља се у про сто ри-
ја ма До ма здра вља у Аран ђе-
лов цу. На тај на чин се из ла зи 
у су срет ве ли ком бро ју под-
но си ла ца зах те ва са под руч ја 
оп шти на Аран ђе ло вац и То по-
ла ко ји су мо ра ли да пу ту ју до 
Кра гу јев ца где се до са да оба-

вља ло ве шта че ње. Пла ни ра-
но је да то ком мар та и ве шта-
че ње по зах те ви ма за по моћ
и не гу ко ри сни ка са ове те ри-
то ри је поч не да се оба вља у
Аран ђе лов цу. Ина че, у 2010.
го ди ни Гру па за ме ди цин ско
ве шта че ње у Фи ли ја ли Кра гу-
је вац ре ши ла је 4.084 зах те ва
из сво је над ле жно сти.
У са рад њи са Сек то ром за

ар хи ви ра ње и об ра ду до ку мен-
та ци је у кра гу је вач кој фи ли ја-
ли не дав но је ре но ви ран ар-
хив ски про стор ин ста ли ра њем
но вих стан дар ди зо ва них по ли-

ца. На тај на чин ар хи ва фи ли-
ја ле је у пот пу но сти опре мље-
на и у скла ду са про пи си ма за
чу ва ње ар хив ске гра ђе. А у са-
рад њи са Сек то ром ин фор ма-
ци о них тех но ло ги ја то ком овог
ме се ца за за по сле не ће би ти
ор га ни зо ван на пред ни ји курс
за Word и Ex cel, као и обу ка за
ко ри шће ње ин тер не та.
То ком мар та за све рад ни-

ке Фи ли ја ле Кра гу је вац би ће
ор га ни зо ван и пре вен тив ни
здрав стве ни пре глед за ко ји
већ по сто ји ве ли ко ин те ре со-
ва ње за по сле них. Г. О.

НО ВО СТИ ИЗ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Но ва ис по ста ва у Ба то чи ни

И даље И даље 
бесплатно бесплатно 
у бањеу бање
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актуелно

Ор га ни за ци ја и при пре-
ма срп ско-аустриј ског
да на раз го во ра, за ка-

за ног за 6. април, у Бе о гра ду,
уве ли ко је у то ку. То га да на
ће са ве то дав ци из аустриј ског
За во да за пен зиј ско оси гу ра-
ње (PVA) и Ре пу блич ког фон-
да за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње, као екс пер ти ко ји
ра де на по сло ви ма оства ри-
ва ња пра ва при ме ном Спо ра-
зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу
за кљу че ног из ме ђу на ше зе-
мље и Аустри је, да ва ти кон-
крет не ин фор ма ци је и прав не
са ве те у ве зи са пред ме ти ма
оси гу ра ни ка ко ји има ју пе ри-
о де оси гу ра ња на вр ше не у
две др жа ве и ко ри сни ка ко ји
су већ оства ри ли не ко пра во
по том осно ву.
Са ве то ва ње ће би ти ор га-

ни зо ва но у згра ди Фон да ПИО
на Но вом Бе о гра ду, а ње го во
одр жа ва ње ће би ти бла го вре-
ме но огла ше но ди стри бу ци-
јом дво је зич ног пла ка та свим
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма
Фон да – ди рек ци ја ма, фи ли-
ја ла ма, слу жба ма фи ли ја ла
и ис по ста ва ма на те ри то ри-
ји Ср би је. Пла кат ће, у ци љу
огла ша ва ња, би ти до ста вљен
и аустриј ској стра ни, а оба ве-
ште ни смо да ће и ам ба са да
Ре пу бли ке Аустри је у Бе о-
гра ду та ко ђе уче ство ва ти у
по пу ла ри са њу овог до га ђа ја,
од но сно укљу чи ће се у ак-
тив но сти ве за не за по зи ва ње
свих за ин те ре со ва них ли ца.
У нај ти ра жни јим днев ним

но ви на ма ће, до 21. мар та,
би ти об ја вљен оглас са на-
ве де ним ме стом и вре ме ном
одр жа ва ња ових раз го во ра,
као и бро је ви ма те ле фо на
пу тем ко јих се тер ми ни мо гу
за ка за ти. По већ уста ље ној
прак си, при ли ком за ка зи ва ња
тер ми на за ин те ре со ва ни гра-
ђа ни ће да ва ти сво је по дат ке
− име и пре зи ме, је дин стве ни
ма тич ни број гра ђа на, раз лог
због ко јег же ле да уче ству ју
на са ве то ва њу, од но сно пи та-
ње ко је им је спор но итд. То
ће омо гу ћи ти да за по сле ни у

струч ној слу жби Фон да бла-
го вре ме но, уви дом у пред ме-
те, при пре ме од го во ре на пи-
та ња, од но сно ин фор ма ци је о 
кре та њу кон крет них пред ме та 
и фа зи у ко јој се по сту пак од-
лу чи ва ња тре нут но на ла зи.
Огла ша ва ње је пла ни ра но 

и у дру гим ме ди ји ма (штам-
па, те ле ви зи ја) и то не са мо 
на под руч ју Бе о гра да, већ и 
на ло кал ном ни воу. Циљ је, 
сва ка ко, да се што ве ћи број 
гра ђа на ода зо ве, од но сно 
укљу чи у са ве то ва ње, јер је 
то је дин стве на при ли ка да у 
не по сред ном кон так ту са са-
ве то дав ци ма до би ју по треб ну 
прав ну по моћ и от кло не ди-
ле ме ко је евен ту ал но има ју у 
ве зи са сво јим пра ви ма.

Ис ку ство са прет ход них да-
на раз го во ра, ко ји су би ли 
ор га ни зо ва ни про шле го ди не 
у Бе чу, пр ви пут на кон па у зе 
од ско ро 30 го ди на, по ка за ло 
је да је њи хо во одр жа ва ње од 
из у зет ног зна ча ја, јер умно го-
ме до при но се убр за њу са мог 
по ступ ка оства ри ва ња пра ва, 
раз ре ша ва њу спор них пи та ња 
и бо љој ин фор ми са но сти гра-
ђа на ка да је реч о њи хо вим 
пра ви ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња. Од зив 
за ин те ре со ва них у Бе чу био 
је ве ли ки (око 40 оси гу ра ни-
ка и ко ри сни ка до би ло је по-
треб не ин фор ма ци је, а ре шен 
је и зна тан број ур ген ци ја), 
што је би ло ре ал но и оче ки-
ва ти има ју ћи у ви ду број ност 

срп ске ди ја спо ре у Аустри ји, 
а са ве то ва ње је, ка ко са на-
ше, та ко и са аустриј ске стра-
не, оце ње но као ефи ка сно, 
успе шно спро ве де но и до бро 
ор га ни зо ва но.
По окон ча њу „рад ног де ла” 

са ве то ва ња, на ред ног да на, 
7. апри ла, у скла ду са до го-
во ром ко ји је по стиг нут са 
аустриј ском стра ном, одр жа-
ће се са ста нак пред став ни ка 
За во да за со ци јал но оси гу ра-
ње, Фон да ПИО и аустриј ског 
но си о ца пен зиј ског оси гу ра-
ња (у са ста ву аустриј ске де-
ле га ци је ће, по ред оста лих, 
би ти ге не рал ни ди рек тор За-
во да, ње гов за ме ник и на чел-
ник Оде ље ња за оства ри ва ње 
пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња), на ко ме 
ће се из вр ши ти ева лу а ци ја 
да на раз го во ра одр жа них у 
Бе чу и у Бе о гра ду, и про це-
ни ти њи хо ва успе шност и 
оправ да ност да љег одр жа ва-
ња. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу 
да ве ли ки број оси гу ра ни ка 
ко ји жи ве у Ср би ји, од но сно 
Аустри ји, има ју пе ри о де оси-
гу ра ња на вр ше не на те ри то-
ри ји дру ге др жа ве уго вор ни-
це, као и да је зна тан број 
ко ри сни ка оства рио пра во на 
пен зи ју или не ко дру го пра-
во из обла сти пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња код 
срп ског, од но сно аустриј ског 
но си о ца оси гу ра ња, при ме-
ном од ре да ба би ла те рал ног 
спо ра зу ма, мо же се оче ки-
ва ти да ће и бу ду ћи да ни 
раз го во ра, чи ји ће тер ми ни 
овом при ли ком би ти до го во-
ре ни, оправ да ти оче ки ва ња 
и ис пу ни ти свој пре вас ход ни 
циљ – пру жа ње бес плат не 
прав не по мо ћи, от кла ња ње 
евен ту ал них про бле ма у при-
ме ни спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу, бр зо и ефи ка сно 
спро во ђе ње по ступ ка оства-
ри ва ња пра ва и, из над све га, 
на ста вља ње успе шне и кон-
струк тив не срп ско-аустриј ске 
са рад ње на по љу со ци јал ног 
оси гу ра ња.

Алек сан дра Ба нић

СРП СКО-АУСТРИЈ СКИ ДАН РАЗ ГО ВО РА

Са ве то ва ње у Бе о гра ду

Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

BEOGRAD
Republičk fond za penzijsko i invalidsko osiguranjeički fond za penzijsko i invalidsko osigura

Bulevar umetnosti 10, 11070 BeogradBulevar umetnosti 10, 11070

6. appril 2011. godine april 2011. godin
Mittwoch, von 9.00 bis 16.00 UhrSreda, od 9.00 do 16.000 časova16.00 časova

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Austriji

Stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog
osiguranja Vas savetuju.

Internationale
Pensionsberatung
Sie sind oder waren
in Serbien oder Österreich tätig

Experten der
Pensionsversicherungsträger
beraten Sie.

Vergessen Sie bitte Ihre Versicherungsunterlagen und
Ihren Personalausweis oder Reisepass nicht.

Molimo Vas da ne zaboravite da ponesete Vaše dokumente
o osiguranju i Vašu ličnu kartu ili pasoš 

SRBIJA
SERBIEN

   AUSTRIJA
   ÖSTERREICH 
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Вла да Вој во ди не је у 
окви ру Ак ци о ног пла на 
за за по шља ва ње у 2011. 

го ди ни об ја ви ла, 8. мар та, у 
но во сад ском „Днев ни ку” и 
у „По сло ви ма” − ли сту НСЗ, 
као и на сај ту По кра јин ског 
се кре та ри ја та за рад, за по-
шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва, два но ва кон кур са за 
за по шља ва ње љу ди у По кра-
ји ни.
На и ме, из ње ног бу џе та 

за ову го ди ну из дво је но је 
200 ми ли о на ди на ра ко ји ће 
се рас по де ли ти они ма ко-
ји апли ци ра ју за сред ства на 
Кон кур су за до де лу суб вен-
ци ја по сло дав ци ма за отва-
ра ње но вих рад них ме ста и 
на Кон кур су за не за по сле на 
ли ца ра ди суб вен ци о ни са ња 
са мо за по шља ва ња.
Јед но крат ну нов ча ну по моћ 

за са мо за по шља ва ње у из но-
су од 160.000 ди на ра до би ће 
бес по врат но кан ди да ти ко ји 

ће оба вља ти но во ре ги стро-
ва ну де лат ност на те ри то ри ји 
Вој во ди не. Ко ри сни ци суб вен-
ци је мо ра ће но вим би зни сом 
да се ба ве нај ма ње го ди ну 
да на и да ре дов но упла ћу ју 
до при но се за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње. Кон курс ће 

тра ја ти до утро шка пред ви ђе-
них сред ста ва.
Ми ро слав Ва син, по кра јин-

ски се кре тар за рад, из ја вио је
да код јав ног по зи ва по сло дав-
ци ма за до де лу суб вен ци ја за
отва ра ње но вих рад них ме ста
по сто је два ци ља. Пр ви циљ

је да се што ве ћи број, или
чак сва ко рад но ме сто ко је се
отво ри у Вој во ди ни под стак не
нов ча ним сред стви ма, а дру ги
да се омо гу ћи да стра ни и до-
ма ћи ин ве сти то ри ко ји у По-
кра ји ни же ле да отво ре но ви
по гон, но во пред у зе ће, но ву
про из вод њу до би ју суб вен ци-
ју за сва ко но во рад но ме сто у
из но су од 130.000 ди на ра.
Но ви на у овом кон кур су је

и да ће се до да так од 20.000
ди на ра ис пла ћи ва ти по сло-
дав ци ма ка да за по сле ли це
ста ри је од 50 го ди на. Та ко ђе,
пр ви пут је овај др жав ни ор-
ган у је дан кон курс угра дио и
ин стру мент со ци јал ног ди ја-
ло га − на мол бу син ди ка та −
јер ће пред ност у до де ли по-
ме ну те суб вен ци је има ти онај
по сло да вац код ко јег по сто ји
пот пи сан ко лек тив ни уго вор,
у сми слу га ран ци је за по што-
ва ње пра ва за по сле них.

М. Мек те ро вић

На Сед ни ци Из вр шног од бо-
ра Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, одр жа ној кра јем фе бру а ра 
у Но вом Са ду, осим Из ве шта ја 
о ра ду за про шлу го ди ну, за-
вр шног ра чу на и фи нан сиј ског 
из ве шта ја, усво јен је и Про-
грам ра да Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не за 2011. го ди ну.
Пре ма ре чи ма Ми ла на Не на-

ди ћа, пред сед ни ка Са ве за пен-
зи о не ра Вој во ди не, про те клу 
го ди ну ка рак те ри сао је по сте-
пе ни и бла ги еко ном ски опо ра-
вак зе мље, али уз ин фла ци ју 
ве ћу од про јек то ва не, што је 
узро ко ва ло и пад ре ал не вред-
но сти пен зи ја и по гор ша ње 
со ци јал но-еко ном ског по ло жа-
ја пен зи о нер ске по пу ла ци је. 
Сто га је Са вез про шле го ди не 
до ста вио свим по сла нич ким 
клу бо ви ма у Скуп шти ни и Вла-

ди Ср би је сво је пред ло ге за 
из ме не За ко на о ПИО с ци љем 
да се у За ко ну по вољ ни је уре-
ди на чин ускла ђи ва ња пен зи ја 
и угра де за штит ни ме ха ни зми 
за про сеч ну пен зи ју и за нај-
ни жи из нос пен зи је, да би се 
спре чи ло ре ал но сма њи ва ње 
вред но сти пен зи ја и опа да ње 
њи хо вог уче шћа у про сеч ној 
за ра ди у Ср би ји.
Пре ма усво је ном Про гра му 

ра да за ову го ди ну, они ће 
кон ти ну и ра но пра ти ти и ути-
цај при ме не по ме ну тог За ко-
на на кре та ње пен зи ја и на 
со ци јал ни и ма те ри јал ни по-
ло жај њи хо вих ко ри сни ка и, 
за ви сно од тих кре та ња, ука-
зи ва ће над ле жним др жав ним 
ор га ни ма на про бле ме ко ји 
се бу ду по ја вљи ва ли по том 
пи та њу. На рав но, Са вез ће 

ана ли зи ра ти и при ме ну про-
пи са, али и да ва ти пред ло ге
и ми шље ња из дру гих обла-
сти ко ји су од ин те ре са за ко-
ри сни ке пен зи ја, а нај пре из
обла сти здрав стве ног оси гу-
ра ња и со ци јал не за шти те. У 
пла ну је и за вр ше так по ступ-
ка пре ре ги стра ци је ма њег 
бро ја оп штин ских удру же ња
код Аген ци је за при вред не
ре ги стре. Са вез ће, та ко ђе,
у овој го ди ни оба ви ти и свој
део по сла око сла ња пен зи о-
не ра на бес пла тан опо ра вак 
у ба ње и РХ цен тре Ср би је о
тро шку Фон да ПИО, а већ је
ини ци рао и пред лог за из ме-
ну Пра вил ни ка о дру штве ном
стан дар ду ко ри сни ка пен зи ја
РФ ПИО – да уме сто до са да-
шње три го ди не услов за до-
би ја ње бес плат ног опо рав ка

бу де пет го ди на од по след њег
ко ри шће ња. На ста ви ће се и
са рад ња са Ре пу блич ким и
По кра јин ским фон дом ПИО у
ве зи са свим пи та њи ма од ин-
те ре са за ко ри сни ке пен зи ја,
функ ци о ни са ње и рад Са ве за
и удру же ња пен зи о не ра.
Фи нан сиј ским пла ном за

2011. го ди ну, и кроз до на ци-
је, обез бе ђи ва ће се сред ства
оп штин ским удру же њи ма за
ху ма ни тар не ак тив но сти и
спро во ђе ње њи хо вих про-
гра ма ра да, као и за кул тур-
но-умет нич ке и спорт ске ак-
тив но сти. Ре ци мо, су фи нан-
си ра ће се и тра ди ци о нал на
Смо тра хо ро ва град ских и
оп штин ских удру же ња пен зи-
о не ра ко ја ће се ове го ди не
одр жа ти у Су бо ти ци.

М. Мек те ро вић

ИЗ ВР ШНИ ОД БОР СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Усво јен про грам за 2011. го ди ну

ПО КРА ЈИН СКИ СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА РАД

Два кон кур са за
за по шља ва ње
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на лицу места

Сва ка сре да – кре а тив-
на сре да, јед на је од
мак си ма ко јих се од

1. но вем бра про шле го ди не
при др жа ва 30 же на из те ме-
рин ске оп шти не, оку пље них у
про јек ту „Хај де да за јед но”.
Сва ке сре де, без об зи ра

на вре мен ске (не)при ли ке, у
про сто ри је сред ње шко ле у
ко ју ви ше не за ла зе ђа ци око
16 ча со ва сти жу же не. Нај ста-
ри ја има ви ше од осам де це-
ни ја, а нај мла ђа, још де вој чи-
ца, пу ни два на е сту. Не ке су
до ма ћи це, не ке пен зи о нер ке,
има сту дент ки ња и уче ни-
ца, а оно што их по ве зу је је
же ља за ак тив ним, кре а тив-
ним дру же њем у ко ме се уче
тех ни ке и раз ме њу ју сти ло ви
руч них ра до ва. И не са мо то.
Мно го ва жни је од ства ра ња
про из во да упо тре бљи вих у
сва ко днев ном жи во ту је сте
ства ра ње ве за ме ђу же на ма,
пре но ше ње зна ња и ве шти на
на мла ђе, и ме ђу ге не ра циј ска
раз ме на.

Учи се и у ше зде се тој
Ак тив же на Бач ки Ја рак,

ина че но си лац овог про јек та
у ко ме уче ству ју и чла ни це
оста лих ак ти ва оп шти не Те-
ме рин, ове го ди не обе ле жа ва
31 го ди ну ра да. У те три де це-
ни је ста ло је мно го из ло жби,
сај мо ва и про мо ци ја про из во-
да ко је су спре ма ле ве ште ру-
ке да би по кла ња ле не ја ки ма
и не моћ ни ма; сто ти не ме та ра
до ма ћих пи та на шло је пут до

љу би те ља до брог тра ди ци о-
нал ног за ло га ја, где се ра чу-
на ју и је ла од па су ља – спе-
ци јал ност же на из Јар ка.
Пред сед ни ца Ак ти ва, Бо-

са Ву ко тић, на бра ја ју ћи део 
оно га што су свих ових го ди-
на ра ди ле, са ве ли ким оду ше-
вље њем при ча о овом про јек-
ту ко ји ће тра ја ти до 1. ма ја 
ове го ди не.

– Ов де има и мла дих де во-
ја ка, на мо је ве ли ко за до вољ-
ство! Дру жи мо се са они ма 
ко је су мла ђе од нас и по 30 
го ди на – сту дент ки ње, а во ле 
руч ни рад. Ма, све же не је два 
че ка ју сре ду, и ја пр ва не мо-
гу да до че кам кад ће мо по че-
ти, а оста је мо и по сле се дам. 
До ла зи мо и кад ни је сре да – у 
пе так, су бо ту, ка ко се до го во-
ри мо. Ово је је дан пси хич ки 
од мор, јед но за до вољ ство. 
Ша ле се на мој ра чун да сам 
ка сно по че ла по што са 60 го-
ди на учим да ве зем, али ми-
слим да ни кад ни је ка сно за 
уче ње, по го то во у овој див ној 
ат мос фе ри – сме је се Бо са.
У пр вој про сто ри ји око сто-

ло ва пу них ша ре них ко на ца и 
дру гог при бо ра се де ве зи ље 
и же не ко је хе кла ју. До ве-
штих и ис ку сних су по чет ни-
це – већ су овла да ле основ-
ним зна њи ма, па же ле да вез 
по не су ку ћи, да би што пре 
сте кле и ве шти ну. Пљу ште 
по хва ле у свим сме ро ви ма, 

ра дост за ри ли ца же на ко је 
у тих не ко ли ко са ти не дељ-
но „за бо ра вља ју” све оста ле 
жи вот не уло ге про из во де ћи 
не са мо руч не ра до ве, не го и 
див ну енер ги ју ко ју сва ка уз 
осмех по не се и ку ћи.
Осим Бо се, ко ја бри не о на-

бав ци ма те ри ја ла, еви ден ци-
ји тро шко ва и оста лих став ки 
про јек та, и да све иде ка ко је 
пла ни ра но, увек је ту и ко-
ор ди на тор Би ља на Ма ри чић, 
ина че струч ни са рад ник за 
ло кал не про гра ме. Без ње, 
ка жу, ни шта од ово га све га 
не би би ло.

– На ша Би ља на је из у зет-
но спо соб на, пу на иде ја и 
во ље за сав овај рад. Она је 
про је кат на пи са ла и за пра во 
ор га ни зу је све, а ми ра ди-
мо оста ло. Мла дост има оби-
ље кре а тив но сти, што смо се 
уве ри ле ка да смо пред Но ву 
го ди ну пра ви ле че стит ке. Ове 
на ше де вој ке су сми шља ле и 
мо ти ве, и ма те ри ја ле, та ко да 
смо ужи ва ју ћи на пра ви ле 500 
че стит ки. Он да смо кре ну ле 
са ср ци ма ра зних бо ја и ве ли-
чи на, а пра ви мо и ја сту чи ће 
у том об ли ку, пе шки ре, ке це-
ље, ру ка ви це и под ме та че за 
шер пе; за тим ће мо пра ви ти 
по сте љи не за де цу и од ра сле, 
и ту ће већ би ти крај на шег 
про јек та – на бра ја Бо са не ке 
од мно гих про из во да ко ји на-
ста ју у од лич ној ат мос фе ри.

Ра да Бан дић, већ че ти ри
го ди не пен зи о нер ка, тре ћи 
пут у жи во ту учи да ве зе, а 
учи ће и хе кла ње, ка же, ра до-
сно по ка зу ју ћи сви ма свој вез 
пу ним бо дом ко ји је за вр ши ла
код ку ће.

– Срет на сам ко ма ло де-
те ка ко сам ово ле по ура ди-
ла – ка же Ра да. – Ја сам из 
Си ри га, а ни је ме мо гао спре-
чи ти ни снег ни по ле ди ца да 
до ла зим на ове ра ди о ни це. 
Сме је мо се, ша ли мо, ле по се 
дру жи мо, а све ово за слу жу је 
са мо по хва ле, и да се на ста-
ви. Све ви ше же на до ла зи, па 
не кад тре ба до ћи ра ни је да се
на ђе ме сто...
У кро јач кој ра ди о ни ци, где

је ста рим ши ва ћим ма ши на ма 
мај стор про ду жио жи вот, ве-
ли ки сто за кро је ње и да ска 
за пе гла ње. Ка ко ко ја же на 
сти же, при ма се по сла. Ра де 

се се то ви за ку хи њу – ке це-
ље, ру ка ви це и под ме та чи за 
шер пе. Ов де је глав на Слав ка
То до ро вић, вр сна шнај де ри ца
ко ја од ма ле пен зи је шко лу-
је дво је де це. Ваљ да је за то 
што је сит на и мр ша ва до би ла
на ди мак Ма ћа, и та ко је сви 
осло вља ва ју.

– Ово ме опу шта и опле-
ме њу је. До бро је да мла ди 
уче од ста ри јих, а ове су нам 
мла де де вој ке па мет не, има-
ју уку са и до бро се укла па ју 
с на ма. Њи хо ве до бре иде је 

ЖЕН СКИ АК ТИ ВИ ЗАМ У ТЕ МЕ РИ НУ

„Хај де да за јед но”

Пред сед ни ца 
у но вој
ке це љи

Но ве 
„при ја те љи це”

Ве зи ље
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оства ру је мо за јед но, а оне 
уче да ши ју, кро је, пе гла ју, 
при пре ма ју укра сне тра ке, а 
уче бо га ми и ка ко је ле по што 
смо све за јед но, што се до го-
ва ра мо и учи мо јед не од дру-
гих – при ча Ма ћа не ди жу ћи 
по глед са ште па.
За ма ши ном иза ње ши је 

Ма ри ја По лић. Ди пло ми ра ни 
ин же њер ар хи тек ту ре, 31 го-
ди на, без за по сле ња.

– До па ла ми се це ла ова 
иде ја ко ју је на про мо ци ји 
про јек та об ја сни ла Би ља на 
Ма ри чић, и укљу чи ла сам се. 
Ужи ва ла сам док смо кре и-
ра ле но во го ди шње че стит ке, 
на у чи ла сам не што да ра дим 
на ши ва ћој ма ши ни, а кро је-
ње, вез и хе кла ње још ни су 
сти гли на ред. Сад спре ма мо 
ра до ве за април ски са јам у 
Те ме ри ну, али се на дам да 
ће се про је кат на ста ви ти, и 
да ћу на у чи ти и ове дру ге ве-
шти не. Же не су су пер, има-
ју стр пље ња са на ма, Ма ћа 
по го то во, стал но ми не што 
при ска че око ма ши не – из-
ву че се до њи ко нац, или не 
мо гу да га на мо там... Ма ши-
не ста ре, а ја још ни сам ис-

ку сна, али за и ста же лим да 
на у чим. За то стал но Би ља ну 
пи та мо о на став ку ових кре-
а тив них ра ди о ни ца.

Еко ном ска ко рист
у из гле ду
Ис ку ства Те ме ри на и број-

них удру же ња се о ских же на 
ко ја у Вој во ди ни из у зет но до-
бро ра де, по ка зу ју да је жен-
ски ак ти ви зам сва ка ко ве ли ки 
ре сурс за јед ни це ко ји мо же 
до бро да се ис ко ри сти. О то-
ме Би ља на Ма ри чић ка же:

– Ово ће убу ду ће да се
раз ви ја на ви ше на чи на. На
пр вом сај му жен ског ства ра-
ла штва и ру ко тво ри на, ко ји
ће мо ор га ни зо ва ти у апри лу,
из ло жи ће мо ове на ше ра до ве
ко ји ће се, ве ру јем, у до глед-
но вре ме пре се ли ти у ет но
ку ћи цу. Њу нам је, да слу жи
као су ве нир ни ца, обе ћао по-
кра јин ски се кре тар за рад, за-
по шља ва ње и рав но прав ност
по ло ва, Ми ро слав Ва син. По-
што су про из во ди ле пи, функ-
ци о нал ни и мо дер ни, али са

еле мен ти ма тра ди ци о нал ног
жен ског ства ра ла штва, ла ко
ће као руч ни рад на ћи пут до
ку па ца, као су ве нир Те ме ри-
на. Искре но се на дам да ће
же не за ин те ре со ва не за то
уви де ти да мо гу да про из ве ду
за тр жи ште, што је и крај њи
циљ – да има мо еко ном ску ко-
рист од то га – ве ру је Би ља на,
на ја вљу ју ћи но ве про јек те.
Је дан од њих, усме рен ка

европ ским фон до ви ма (из ра-
да је у то ку), под ра зу ме ва не
са мо про из вод њу пред ме та,
не го и ве шти не пре зен то ва-
ња ње го вих свој ста ва, при-
влач ног па ко ва ња, пла ни ра-
ња но вих про из во да – реч ју,
сти ца ње не ких ме на џер ских
и со ци јал них ве шти на ко је ће
би ти осно ва за бу ду ћу еко-
ном ску ко рист.
То што же не ра до до ла зе

на ра ди о ни це сре дом ка зу је
да се за хва љу ју ћи про јек ту
„Хај де да за јед но” по кре ну ла
жен ска ини ци ја ти ва, као ва-
жна си ла у сва ком дру штву.
Јер, кад се же не при ме по-
сла, то мо ра да на пре ду је, да
оства ри ре зул тат.

Ика Ми тро вић

За на ше нај ста ри је су гра-
ђа не ло кал на удру же ња пен-
зи о не ра пред ста вља ју би тан
осло нац у сва ко днев ном жи-
во ту. Та ко и ак тив но сти Удру-
же ња пен зи о не ра оп шти не
Вра чар има ју пре све га ху ма-
ни тар но-со ци јал ни ка рак тер.

– Удру же ње чи не че ти ри
ме сне ор га ни за ци је ко је, као
и Удру же ње у це ли ни, из го-
ди не у го ди ну по сти жу све бо-
ље ре зул та те ка ко у по гле ду
ома со вља ва ња члан ства, та-
ко и у по гле ду ра зно вр сно сти
сво јих де лат но сти. По себ но
ин те ре со ва ње на ши чла но ви
по ка зу ју ка да је реч о дру же-
њи ма, игран ка ма, ро ђен да ни-
ма, из ле ти ма. Мо рам да на по-
ме нем и ве ли ку по се ће ност
пре да ва ња, по себ но на те ме
из обла сти здрав ства и прав-
не по мо ћи – каже Слободан
Ребић, председник.

Удружење пру жа  по моћ
чла но ви ма ко ји су због бо ле-
сти или ста ро сти спре че ни да
при су ству ју оку пља њи ма.

– Та кве чла но ве по се ћујемо
и уру чујемо им па ке те по мо ћи
или но вац. Из но си су оно ли ки
ко ли ко мо жемо да из дво ји мо
из ина че скром них сред ста ва
ко ји ма рас по ла жемо. Та ко ђе,
чла но ви че твр те ме сне ор га-
ни за ци је су да ли при лог за
два на ест на ших пен зи о не ра
и ти ме им омо гу ћи ли јед но-
днев ни из лет.
Удружење успева да по-

мог не  чла но ви ма и на други
начин.

– На Све тог Са ву, што је
ина че и дан на шег Удру же ња,
ку пи ли смо те ле ви зор јед ном
чла ну чи ја је и ма те ри јал на и
здрав стве на си ту а ци ја ве о ма
те шка. Због при ро де бо ле сти
ве зан је за ку ћу и гле да ње

те ле ви зи је му ве о ма зна чи.
До са да ни је имао те ле ви-
зор, ни ти је мо гао се би да га
при у шти, с об зи ром на то да
при ма ве о ма ма лу ин ва лид-
ску пен зи ју. Ми зна мо да је то
скром на по моћ, али је тај гест
за ње га био зна ча јан. Ре као
је да му је умно го ме про ме-
њен жи вот и да лак ше под но-
си бо лест.
Донедавно су ме ди цин ске

се стре из До ма здра вља Вра-
чар чла но ви ма Удру же ња ме-
риле крв ни при ти сак.

– Ме ре ње при ти ска је го ди-
на ма ор га ни зо ва но је дан пут
сед мич но. Се стре су до ла зи-
ле у про сто ри је Удру же ња
и Ме сне за јед ни це. Ни са ми
не зна мо та чан раз лог за што
ви ше не до ла зе, са мо нам је
на ве де но обра зло же ње да
се ме ре ње крв ног при ти ска
оба вља ис кљу чи во у До му

здра вља. Обра ти ли смо се
над ле жни ма у До му здра вља
Вра чар и об ја сни ли да је то
зах тев пен зи о не ра. На да мо
се да ће на ста ви ти са том ду-
го го ди шњом прак сом, а сва ки
дру ги од го вор би те шко пао
на шим чла но ви ма.
Што се тиче планова за

наредни период, Удру же ње
Вра чар, као и ме сне ор га-
ни за ци је и на да ље ће би ти
ори јен ти са ни ка пру жа њу по-
мо ћи пен зи о не ри ма ко ји су
болесни или су у те шкој еко-
ном ској си ту а ци ји. 

– Циљ нам је да по бољ ша-
мо ква ли тет жи во та на ших
чла но ва. За то бих свим пен-
зи о не ри ма ко ји жи ве на Вра-
ча ру, а до са да се ни су учла-
ни ли, то пло пре по ру чио да
нам се при дру же – каже на
кра ју пред сед ник Сло бо дан
Ре бић. Ј. Оцић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ВРА ЧА РА

Ху ма ност на де лу

Пла ни ра ње 
про из вод ње
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Упо тра зи за при стој ни-
јим жи во том, ко ри сте ћиУУсве ве шти не ко ји ма су

овла да ли, и раз ми шља ју ћи
ко је су све људ ске по тре бе,
не за по сле не осо бе али и они
ко ји би да до пун ски за ра ђу ју,
сми шља ју чи тав спек тар за-
ни ма ња, ме ђу ко ји ма има и
би зар них. Са вре ме ним то ко-
ви ма, бр зом раз во ју тех ни ке
и тех но ло ги је већ су да нак 
пла ти ла број на рад на ме ста.
У исто ри ју све ви ше од ла зе
по је ди не про фе си је усту па ју-
ћи ме сто не ким но вим по сло-
ви ма. Рад на ме ста про фе со ра
марк си зма, про фе со ра ОНО и
ДСЗ, про фе со ра до ма ћин ства,
дак ти ло гра фа су та ко ре ћи за-
бо ра вље на. Али, они до ми-
шља ти и бр зи до се ти ли су се
да отво ре аген ци је за све и
сва шта ко је су „де сна ру ка” у
свим за ми сли вим си ту а ци ја-
ма. Услу ге на бав ке на мир ни-
ца, ле ко ва и оста лих по треп-
шти на ко је се до ста вља ју на
кућ ни праг већ одав но ни су
но вост. Та ко је на ста ло јед но
но во за ни ма ње са ста рим на-
зи вом – по трч ко.
Крај се већ при ма као и раз-

ви ја њу фил мо ва и из ра ди фо-
то гра фи ја. Не ста ју и број ни
за на ти. Ин тер нет је про ша ран
огла си ма нео бич них са др жа-
ја, ра зно род них про фе си ја
и раз ли чи тих спо соб но сти и
ве шти на. Пре те жно је реч о
хо но рар ним по сло ви ма, као
што су про фе си о нал ни ше та-
чи па са, чу ва ри ту ђих ку ћа у

ко ји ма се зон ски или у ду жем 
пе ри о ду ни ко не жи ви. У јед-
ном од огла са не за по сле ни 
ин те лек ту а лац ну ди услу гу 
че ка ња у ре ду. Наш на род је 
склон, че сто не без раз ло га, 
да ве ру је пре све га пре по ру-
ка ма. У вре ме пра зни ка, са-
вре ме не же не, а све че шће и 
њи хо ве мај ке, ко ла че и тор те 
на ру чу ју од про ве ре них до ма-
ћи ца, ко је се овим по слом ба-
ве не ко ли ко го ди на уна зад.
У из ра ди је За кон о де тек-

тив ским по сло ви ма, ко ји су 
код нас све по пу лар ни ји, а ко 
ко га шпи ју ни ра и пра ти, оста-
је са мо да на слу ћу је мо. На ин-
тер нет стра ни ци На ци о нал не 
слу жбе за за по шља ва ње Ср-
би је по ја вио се оглас у ко ме 
се тра же че ти ри рад ни ка ко ја 
би обез бе ђи ва ла ста до ко за 
и има ње бли зу Кра гу јев ца. 
Ме ђу зах те ви ма по сло дав ца 
су по зна ва ње бо ри лач ких ве-
шти на и по се до ва ње до брих 
со ци јал них ве шти на – ак тив-
но слу ша ње и раз у ме ва ње. 
Ис ку ство за ту вр сту по сла 
ни је по треб но, а тра жи се ми-
ни мум дру ги сте пен струч не 
спре ме. Кан ди да ти ма је, по-
ред оста лог, на по ме ну то да је 
по жељ но да по се ду ју во зач ку 
до зво лу Б ка те го ри је, као и 
по чет но зна ње о ин тер не ту. 
По сао је при вре ме не и по-
вре ме не при ро де, а мо гу да 
апли ци ра ју са мо они ко ји су 
од слу жи ли вој ни рок и има ју 
фи зич ку ко ор ди на ци ју и ор га-
ни за ци о не спо соб но сти по пут 

ус по ста вља ња про це ду ра. На
ин тер нет стра ни ци европ ских
огла са ауто ли мар-бра вар
умет ник, са зна њем се дам
за на та, вре дан и од го во ран,
тра жи по сао код са ве сног по-
сло дав ца. Он на по ми ње да
са тих се дам за на та мо же да
ра ди са мо стал но или као део
гру пе. На истом пор та лу „ди-
пло ми ра на еко но ми сти ца са-
ве ту је у ре це си ји”.
На ин тер не ту по сто ји сајт

ко ји ка ри ки ра на шу ствар-
ност, ба ви се са ти рич ним но-
ви нар ским жан ром, об ја вљи-
ва њем чла на ка ко ји су пот пу-
но из ми шље ни, али за ко је се 
мо же ре ћи да им је сва ка ве за 
са ре ал но шћу на мер на. Реч је 
о сај ту Њуз.нет, на ко ме је 
не дав но об ја вље на из ми шље-
на вест да се ко нач но по ја вио 
оглас за по сао ко ји сви мо гу 
да раз у ме ју, за ко ји ни ко ме 
ни је по тре бан пре во ди лац. 
Ла жни оглас до слов це гла си: 
„Спе ци ја ли зо ва на ком па ни ја 
за от куп и пре ра ду во ћа тра-
жи рад ни ка за но ше ње гај би-
ца. Ни је по треб но три де сет 
го ди на прет ход ног ис ку ства 
на слич ним по сло ви ма, ни је 
по треб на во зач ка до зво ла за 
’миг 29’, ни ти тим ски дух. Не 
пра ви мо фуд бал ску ре пре зен-
та ци ју ни ти ле ти мо на Марс, 
већ пре ра ђу је мо во ће. По-
треб ни са мо фи зич ка спрем-
ност и до бра во ља. Пла та по 
до го во ру.” Ин спи ра ци ја за 
ову па ро ди ју, на рав но, ле жи 
у мно го број ним огла си ма ко ји 

са др же за ни ма ња на стра ним 
је зи ци ма, пре те жно ен гле-
ском, као што су ИТ аси стент 
или бренд ме на џер.
Не ће се, ипак, уга си ти баш

све про фе си је на ко ји ма се 
не ка да мо гло чак и про фи-
ти ра ти. Не по сто ји су ро гат за 
ве штог и кре а тив ног фри зе-
ра. Ку ли нар ске спо соб но сти 
и ис тан чан осе ћај за за чи не 
не ма ни је дан ро бот. Сма тра 
се и да ће љу ди ма увек би ти 
по тре бан не ко од по ли ти ча ра 
да их пред во ди. Сви об ли ци 
умет но сти су веч ни. Брз тем-
по жи во та и по тро шач ко дру-
штво до но се стрес и оту ђе ње,
а са мим тим за ра ду пси хо ло-
зи ма и пси хи ја три ма. Не ће се 
про ме ни ти ни чи ње ни ца да 
чо век, чак и кад ни је од го ва-
ра ју ће пла ћен, у по слов ном 
све ту вре ди оно ли ко ко ли ко 
зна, ко ли ко уса вр ша ва сво је 
зна ње, јер оно има рок тра-
ја ња, и ко ли ко га ефи ка сно 
при ме њу је.

Је ле на Оцић

УСЛОВИ ЗА ПОСАО СВЕ МАШТОВИТИЈИ

Кре а то ри за ни ма ња

Про це не
и по да ци
На осно ву по да та ка На-
ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње, у де цем бру 
2010. го ди не у Ср би ји 
је би ло 729.520 не за по-
сле них, а од тог бро ја
нај ви ше је мла дих од 
25 до 29 го ди на (13,29 
од сто). Пре ма по да ци ма 
Ре пу блич ког за во да за 
ста ти сти ку, из ок то-
бар ске Ан ке те о рад ној
сна зи, сто па не за по-
сле но сти у Ср би ји је 
19,2 од сто, ра чу на ју ћи 
ста нов ни штво ста ро сти
пет на ест и ви ше го ди-
на, а број не за по сле них 
је 566.720. При вред на 
ко мо ра Ср би је је, пак,
дра стич ни ја у сво јим 
про це на ма, и на во ди
да је не за по сле ност у 
Ср би ји до сти гла 26 од-
сто, од но сно да го то во 
ми ли он и 900 хи ља да 
љу ди ни је за по сле но.
Су де ћи пре ма зва нич ној 
ста ти сти ци у по след ње 
две и по го ди не, због 
от ка за и га ше ња пред-
у зе ћа у Ср би ји је без 
по сла оста ло ви ше од
200.000 осо ба.
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Деск топ пред ста вља основ-
ни из глед екра на ка да се учи-
та опе ра тив ни си стем Win-
dows 7. То је рад на по вр ши на 
ко јој мо же мо да ме ња мо из-
глед пре ма же љи. Са сто ји се 
из:

1. Ико на;
2. Таск ба ра – тра ке на дну 

екра на.

Ико не
На деск то пу се на ла зе:
1. Ико не из основ ног са-

др жа ја опе ра тив ног си сте ма 
Win dows 7 – си стем ске ико-
не;

2. Ико не ко је смо са ми из-
ву кли са спољ них ме мо ри ја 
јер су нам за рад по треб ни је 
од дру гих. То ра ди мо да би 
при ступ фај ло ви ма био бр жи. 
Фај ло ве, да кле, не мо ра мо да 
тра жи мо из Win dows Ex plo-
rer-а, већ их ви ди мо ди рект но 
на екра ну. Фај ло ви на деск то-
пу се на зи ва ју Short cut (пре-
чи ца), а по сто је два ти па:
а) Short cut до про грам ских 

фај ло ва;
б) Short cut до фај ло ва ко је 

смо са ми кре и ра ли.
На по ме на: У би ло ко ји 

фол дер на деск то пу ула зи мо 
ка да два пу та клик не мо на ње-
га. Да би смо се из иза бра ног 
фол де ра вра ти ли у прет ход-
ни, клик не мо на дуг ме Back.

Ико не из основ ног
са др жа ја Win dows 7
На деск то пу мо же мо да ви-

ди мо ико не из основ ног са-

др жа ја опе ра тив ног си сте ма 
Win dows 7:

1. User’s fi  le – ова ико на је 
ко ри снич ки фол дер (Пре драг) 
са сво јим са др жа јем. Ка да два 
пу та клик не мо на ико ну ко ри-
снич ког фол де ра (Пре драг), 
до би ја мо про зор као за Win-
dows Ex plo rer, али су у ње го-
вој ли сти фај ло ва из дво је ни 
под фол де ри ко ји су кре и ра ни 
ра ди јед но став ни је ор га ни за-
ци је на ших до ку ме на та. У њи-
ма чу ва мо:

a) Con tacts – ин фор ма ци је 
ко је смо уне ли о не кој осо би 
или ор га ни за ци ји, као што су 
име, те ле фон ски број, мејл 
адре са итд.;
б) Деск топ – са др жај деск-

то па ко ји се са сто ји из ико на 
си стем ских фол де ра, али и 
пре чи ца ка про гра ми ма, фол-
де ри ма или фај ло ви ма;
ц) My Do cu ments – до-

ку мен та ко ја смо са ми кре и-

ра ли, као што су тек сту ал ни
фај ло ви, рад не стра ни це или
пре зен та ци је;
д) Dow nlo ads – фај ло ве

ко је смо ски ну ли („спу сти ли”)
са дру гог ра чу на ра или ин-
тер не та;
е) Fa vo ri tes – лин ко ве ко-

ји нам отва ра ју оми ље не веб-
сај то ве;
ф) Links – лин ко ве ко је смо

по се ћи ва ли на ин тер не ту;
г) My Mu sic – му зич ке фај-

ло ве;
х) My Pic tu res – ди ги тал не

сли ке;
и) Sa ved Ga mes – по дат ке

из ига ра ко је же ли мо да са-
чу ва мо;
ј) Se ar ches – фај ло ве ко-

је смо пре тра жи ва ли по спе-
ци фич ном кри те ри ју му или
фил три ра ном зах те ву;
к) My Vi de os – ви део за пи-

се.
2. Com pu ter – ka da два 

пу та клик не мо на ову ико ну,
до би ја мо про зор као за Win-
dows Ex plo rer, али су у ње го-
вој ли сти фај ло ва из дво је не
спољ не ме мо ри је ра чу на ра:
хард диск C (уко ли ко је по де-
љен на пар ти ци је, он да ви-
ди мо D, E… у за ви сно сти од
то га ко ли ко их има), ди ске ту
А и CD-rom D (ако диск има
ви ше пар ти ци ја, он да ви ди-
мо Е или F итд.) и USB уко ли-
ко га при кљу чи мо. Ка да два
пу та клик не мо и отво ри мо
же ље ни уре ђај, по ја вљу је се
ње гов са др жај – фол де ри и
фај ло ви;

3. Net work – ико на ко јаk
нам омо гу ћа ва рад у мре жи.
Ка да два пу та клик не мо на
њу, до би ја мо про зор као за
Win dows Ex plo rer, али у ње-
го вој ли сти фај ло ва ви ди мо

ра чу на ре ко ји се на ла зе у
мре жи, а тре нут но су до ступ-
ни. Ко ри сни ци чи ји су ра чу-
на ри у мре жи мо гу да ко му-
ни ци ра ју из ме ђу се бе, ша љу
по дат ке је дан дру го ме и да
пре у зи ма ју по дат ке је дан од
дру гог. У мре жи по сто је по-
да ци ко ји су до ступ ни дру гим
ко ри сни ци ма, као и они ко ји-
ма дру ги ко ри сник уоп ште не
мо же при сту пи ти или им при-
сту па уко ли ко му је ко ри сник 
чи ји су по да ци дао ши фру.
У ико ни Net work по ја ви ће се
сви ра чу на ри ко ји се на ла-
зе у мре жи, а да су тре нут-
но до ступ ни. Та да клик не мо
на ра чу нар ко ме же ли мо да
при сту пи мо и та ко до би ја мо
увид у све до ступ не фол де ре
и фај ло ве ко ји се на ла зе на
том ра чу на ру. По сту пак ра да
са фол де ри ма и фај ло ви ма
(кре и ра ње фол де ра, фај ло ва,
ко пи ра ње...) иден ти чан је као
на на шем ра чу на ру;

4. Con trol Pa nel – омо гу-
ћа ва нам да по де си мо све
па ра ме тре ко ји са чи ња ва ју
опе ра тив ни си стем Win dows
7. Ка рак те ри сти ке ко је по ста-
ви мо од ре ђу ју ка ко опе ра тив-
ни си стем Win dows 7 ра ди и
из гле да, та ко да их на овом
ме сту мо же мо при ла го ди ти
соп стве ним зах те ви ма и по-
тре ба ма;
На по ме на: Con trol Pa nel је

си стем ска ико на у ко јој мо-
же мо да вр ши мо ра зна по де-
ша ва ња. Пре по ру чу је мо да
по чет ни ци у ра ду са опе ра-
тив ним си сте мом из бе га ва ју
ко ри шће ње Con trol Pa nel-а
јер мо гу да по ре ме те ис пра-
ван рад и из глед опе ра тив ног
си сте ма. Ми ће мо у да љем
тек сту (по гла вље Старт ме ни)
крат ко об ја сни ти шта све мо-
же да се по де ша ва у Con trol
Pa nel-у.

5. Recycle Bin – ова ико на је
фол дер у ко ме се чу ва све што
смо обри са ли, за сва ки слу чај,
пре ко нач ног бри са ња.

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Десктоп (1)

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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По чео је постПо чео је пост
Шу ма диј ска чор ба

(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 15 ми ну та
Са стој ци: 100 г бро ко ли ја, јед на шар га ре па, 100 г кар фи о ла, 100 г 

гра шка, чен бе лог лу ка, ма ло со ли, би бе ра и пер шу но вог ли ста.
При пре ма: Опра ти и очи сти ти по вр ће и усит ни ти бе ли лук, па

ску ва ти у по со ље ној во ди. Део по вр ћа уму ти ти мик се ром, за би бе ри-
ти по по тре би, про ба ти во ду. За чи ни ти и ма ло ку ва ти. Оста так по вр-
ћа оста ви ти у ко ма ду и на кра ју до да ти пер шу нов лист.

Вре ме при пре ме: 40 ми ну та
Са стој ци: ко ра – 250 г ше ће ра, ка фе-

на шо љи ца во де (0,75 мл), 125 г мар га-
ри на, 100 г мле ве ног кек са, 75 г ора ха,
50 г чо ко ла де.
Фил: 150 г ке стен-пи реа, 50 г ше ће ра

у пра ху, 50 г мар га ри на, 50 г ора ха, ка-
ши ка ру ма. Гла зу ра: 100 г чо ко ла-
де, три ка ши ке уља.
При пре ма: Ску ва ти си руп од 

250 г ше ће ра са шо љи цом во де 
и кад про ври ку ва ти три ми ну та. 
Ски ну ти са рин гле, до да ти мар га-
рин и ме ша ти док се не ис то пи, 
а за тим до да ти оста ле са стој ке: 
мле ве не ора хе, кекс и на кра ју 
из ло мље не коц ки це чо ко ла де, 
мо же се до да ти и ка ши чи ца ка-
каа, за там ни ју сме су. Све ле по 

из ме ша ти и кад се сме са ма ло про хла-
ди рас та њи ти је пре ко фо ли је (раз ви ти
ко ру ди мен зи ја око 35x35 цм). За фил:
из ме ша ти ке стен-пи ре, ше ћер у пра-
ху, мар га рин и мле ве не ора хе, до да ти
ка ши ку ру ма и све ста ви ти у шприц са
окру глим на став ком. Дуж иви це раз ви-

је не ко ре, ис ти сну ти фил од ке сте на
као тан ку тра ку. По мо ћу фо ли је по ди ћи
иви цу те ста и пре ба ци ти је пре ко тра-
ке од ке сте на, као кад се за ви ја ро лат,
ма ло при ти сну ти да об у хва ти фил од
ке сте на и од се ћи не по сред но уз иви цу.
На исти на чин на пра ви ти још не ко ли-

ко ма лих, ве о ма уских ро ла та (од
да те ме ре до би је се око пет тан-
ких ро ла ти ћа). Ро ла ти ће пре ли ти
чо ко лад ном гла зу ром и оста ви ти
их на фо ли ји док се чо ко ла да не
стег не, а он да их пре ба ци ти на
по слу жав ник и још ма ло рас хла-
ди ти у фри жи де ру. Кад се ро ла ти-
ћи охла де, се ћи на ма ње коц ки це
и сва ку пра ли ну ста ви ти у па пир-
на ту кор пи цу.

При пре ми ла: С. С.

Ло сос у фо ли ји
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: је дан ло сос (1,3-1,5 кг), ма ло уља, 

6-7 че но ва бе лог лу ка, 2-3 ка ши ке исец ка ног 
пер шу на, 5-6 па ра дај за, по ла ки ло гра ма шам пи-
њо на, 50 мл бе лог ви на, 3-4 ли ста лор бе ра, ма ло 
со ли и би бе ра.
При пре ма: Ло сос очи сти ти, опра ти и ма ло 

про су ши ти ку хињ ским па пи ром. На пра ви ти ме-
ша ви ну од ис це ђе ног бе лог лу ка, пер шу на, уља, 
со ли и би бе ра и њо ме пре ма за ти ри бу (спо ља 
и из ну тра). Уви ти ло сос у фо ли ју и ста ви ти у 
фри жи дер да сто ји 24 са та. Пе чур ке очи сти ти, 
блан ши ра ти и исец ка ти на сит не ли сти ће. Па ра-
дајз ољу шти ти, очи сти ти се ме и сит но исец ка ти. 
По ме ша ти па ра дајз с пе чур ка ма (оста ви ти јед ну 
ка ши ку исец ка них шам пи њо на), до да ти ви но, со 
и би бер и ма сом на пу ни ти ри бу. Оста так шам-
пи њо на рас по ре ди ти пре ко ло со са, као и лист 
лор бе ра. Ри бу уви ти у алу ми ниј ску фо ли ју и у 
за гре ја ној рер ни пе ћи на 180 сте пе ни око сат 
вре ме на, без отва ра ња рер не.

По сна са ла та са ма ка ро ни ма
(за че ти ри осо бе)
Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 500 г ма ка ро на, 500 г шам пи њо на, 300 г по сног кач ка-

ва ља, 400-500 г по сног ма јо не за, 200-300 г ке ча па, ма ло со ли и би-
бе ра.
При пре ма: Ма ка ро не ску ва ти и про це ди ти. Шам пи њо не исец ка ти

на ли сти ће, из дин ста ти и про хла ди ти. Сје ди ни ти ма ка ро не, шам пи-
њо не, из рен дан кач ка ваљ, ма јо нез и ке чап, по со ли ти и по би бе ри ти.
Оста ви ти пре ко но ћи у фри жи де ру да се на мир ни це сје ди не.
Су тра дан ће са ла та би ти леп ша.

Ке стен пра ли не
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Чим уђеш у пре воз схва тиш ка ква је си ту а ци ја
у ко јој жи ви мо и ка кав нам је стан дард – ту и 
та мо тек по не ко ис пад не из про се ка

Е, ба ка си це, ћао, ево је два се пре ве зох из гра да. Гу жва не-
ка за ме да љу, као да су сви кре ну ли из ку ће баш кад и ја. 
А о на шем чу ве ном трам ва ју да ти и не при чам. Не ма га, 

па не ма, па не на и ла зи. Ка же мој је дан друг, то јест друг мог 
до брог ор та ка ко ји је не ко вре ме, око пет го ди на, био у јед ној 
од оних скан ди нав ских зе ма ља (што се вра тио, ни сам ваљ да 
не зна) да та мо у се кунд во зо ви, то јест ме тро на и ла зи, а ако 
се ко јим слу ча јем до го ди да ка сни, од мах иза ђе оба ве ште ње 
ко ли ко је се кун ди у пи та њу. Је сте, је сте, се кун ди, јер они и не 
ка сне ви ше од 15, 20, евен ту ал но 30 се кун ди, при ча тај друг. 
А ја ов де уве нух да нас 25 ми ну та и мог трам ва ја ни за лек. И 
кад сам ко нач но угле да ла је дан да иде, од са ме пу сте же ље да 
то бу де мој, ја уђем сва срећ на што се ко нач но во зим ка ци љу 
а не сто јим у ме сту. Али, чим сам ушла и освр ну ла се око се-
бе, све ми не што чуд но. Дру ги љу ди, дру ге фа це, не ка ко сви 
за ни јан су сре ђе ни ји и бо ље об у че ни не го што сам ја на ви кла 
у мом трам ва ју. Пи там го спо ђу по ред ко ји је број трам ва ја и 
чим ми је ре кла ви дим скроз сам про ма ши ла. Си ђем од мах на 
сле де ћој ста ни ци и ста нем по но во да че кам. И у том че ка њу 
ми па де на па мет да сам, зна чи, про ва ли ла из ме ста да сам 
про ма ши ла, и то са мо по из гле ду љу ди уну тра. Да кле, ни је 
тре ба ло да скре не па да ви дим да иде дру гим пу тем, не го са мо 
по гле дам фа це и све је ја сно. Сад, ни је да се у на шем град ском 
пре во зу на би ло ко јој ли ни ји во зе ли ко ви ко ји су до бо ла скоц-
ка ни и сре ђе ни „да све ду би” на њи ма (што је ина че твој из раз, 
али ми се до па да), да ле ко од то га. Ти чим уђеш у пре воз схва-
тиш ка ква је си ту а ци ја у ко јој жи ви мо и ка кав нам је стан дард 
– ту и та мо по не ко, мо рам ов де да на гла сим од нас мла ђих, 
ис пад не из про се ка, али ипак, схва ти ла сам тад кад сам ома-
ну ла трам вај, има и од ло шег го ре. Је сте да су сви по пре во зу 
не ка ко не ве се ли, да не ка жем де пре сив ни, на крај ср ца и увек 
спрем ни на сва ђу и рас прав ку ка ква год да је сит ни ца у пи та-
њу и да се сви ма и на ли ци ма и по гар де ро би ви ди стан дард, 
од но сно не до ста так истог, али ве руј ми да ипак има раз ли ке. 
Знаш, у трам ва ју за наш крај не ка ко се по себ но ви ди си ро ти-
ња, бе да, ма ту га не ка, про сто ре че но. Не ма ту ни но ве оде ће 
ни обу ће, о мо дер ној да не при чам уоп ште, а мно ги, мо рам да 
ти ка жем, из гле да ни за са пун и пра шак не ма ју до вољ но па то 
баш ни је ја ко за ни мљи во, на ро чи то кад ото пли.
Знаш, ба ка си це, тог да на кад сам то про ма ши ла трам вај, пр-

ви пут сам по че ла да раз ми шљам о то ме ка ко ти већ по све ту 
ко ји се во зи не ким пре во зом мо жеш да прет по ста виш ка кав им 
је стан дард. Па сам по че ла да обра ћам па жњу и ма ло ана ли зи-
рам. И ствар но: на ли ни ји ко ја иде на Ба но во бр до гар де ро ба 
је знат но мо дер ни ја, на ђе се ту и по ко ја бун да ових зим ских 
да на укло пље на са до брим чи зма ма и ко жном тор бом. При ме-
ти ла сам у трам ва ји ма за но во бе о град ске бло ко ве има и скроз 
мо дер них, чак ово се зон ских кр пи ца на пут ни ци ма, на ро чи то 
пут ни ца ма, и на још пар град ских ли ни ја мо же се ви де ти до те-
ран свет и осе ти ти ми рис пар фе ма.

По путницима 
се трамвај 
познаје

ККАААА ЖЖЖЕ МММИИИИ ММММОО ЈЈААА УУУУННННУУУУУ КККККАА

Сад, је сте да ти увек во лиш да по тег неш ону чу ве ну„оде ло
не чи ни чо ве ка” (па је и ма ма то усво ји ла кад јој тра жим не што
но во са обра зло же њем да је скроз „ин” и да сви то већ има-
ју), али по ме ни, ако не чи ни чо ве ка, од но сно же ну, де вој ку
улеп ша ва знат но. А шта та ле па, мо дер на оде ћа чи ни за мој
осе ћај са мо по у зда ња да ти и не по ми њем. Та ко ми по диг не
рас по ло же ње да не мо гу да ти опи шем. Во лим да се скоц кам,
да се због то га до бро осе ћам и да он да са исто та ко сре ђе ним
дру га ри ца ма кре нем у жи вот.
За то ми је жао ка да ви дим да ве ли ки број на ших су гра ђа на,

а по го то во они из на шег кра ја, не мо гу се би да при у ште ни
до бар ка пут, ни но ве чи зме, а на шмин ку и пар фе ме су же не
пот пу но за бо ра ви ле. И све ми слим да ће јед ном (док сам још
мла да) ипак до ћи не ко бо ље и срећ ни је вре ме ка да ћу ући у
град ски пре воз и у ње му за те ћи сре ђен и на ми ри сан свет ко ји
се сме шка, осме ху је и, што да не, на глас сме је. Јер се ра ду је
жи во ту и по слу на ко ји иде и уоп ште да ну ко ји по чи ње. И да,
на рав но, и тај град ски пре воз у ко ји ула зи бу де до сто јан сво-
јих пут ни ка: чист, удо бан са про зо ри ма ко ји се отва ра ју, гре ја-
њем зи ми и хла ђе њем ле ти.
Их, ба ка си це, слу шај ме не што сам се ба ци ла у не ке ду би-

о зе. А све је по че ло та ко што сам до шла да ти по ка жем но ве
фар мер ке, про ле ће ће из гле да ипак до ћи ове го ди не. До бре
су баш, има ју и џе по ве, до бро не мо раш баш сва ки пут не ки
ди нар у џеп, али хва ла. Сад ју рим да по ка жем и оста ли ма ка ко
ми чу че, а ти кад кре неш код ле ка ра скоц кај се ма ло, не мој да
упа даш у про сек у пре во зу. Штр чи ма ло. До бро је то.

Ба ка Ма ра
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ЖИ ВОТ ПОД ВИ СО КИМ НА ПО НОМ

При ти сак се пе ње,
гра ни ца спу шта
Бе о гра ђа нин здрав и прав, ма да у

го ди на ма ко је ви ше ни су бе за зле не
(ше зде сет и не ка) не дав но је са не-

ла го дом от крио да има про блем за ко ји
ни је знао, ни ти га је уоп ште био све стан
– ви сок крв ни при ти сак.
Из зна ти же ље, у јед ној кућ ној по се ти,

ре шио се не про ве ру по што је са мо ме рач
(ко ји да нас го то во сва ка ку ћа има) већ
кру жио ме ђу при сут ни ма. До би је ни ре-
зул тат 160/95 ма ло га је из не на дио, али
не и за бри нуо. Не где у гла ви имао је оне
вај ка да шње кри те ри ју ме да се нор ма лан
гор њи (си стол ни) при ти сак ра чу на као
сто плус го ди не жи во та. Ме ђу тим, сви
око ње га ско чи ли су са упо зо ре њем да
су то ви со ке вред но сти ко је не би сме ле
да се иг но ри шу.
Са да већ збу њен, при стао је на до дат-

ну кон тро лу. Бо ље да ни је. Но во ме ре-
ње по ка за ло је но ву, још ви шу вред ност,
сле де ће, на рав но, још ви шу. Је дан лек за

оба ра ње при ти ска, ни-р р ,
шта, дру ги, ни шта.
При ти сак је ра стао
не за др жи во, а са
њим и па ни ка.
У дра ма тич ној
за вр шни ци те
исте ве че ри,

ка да се на дис пле ју са мо ме ра ча ука за ло
220/110, но во пе че ни па ци јент по стао је
кан ди дат за ур гент ни цен тар.
Осим што убе дљи во осли ка ва не по-

сред но де ло ва ње стре са на по ви ше ни
крв ни при ти сак, ова аутен тич на при ча
по твр ђу је још јед ну бит ну ком по нен ту
хи пер тен зи је, а то је од су ство симп то-
ма. Јер, све вре ме чо век о ко ме је реч,
осим рас ту ће за бри ну то сти и стра ха, ни-
је осе ћао ни шта дру го, ни ти је имао би ло
ка кве смет ње, гла во бо љу, не све сти цу,
муч ни ну, зу ја ње у уши ма, или би ло шта
што би мо гло да се пре по зна као сиг нал
да се у ор га ни зму не што де ша ва.
Са ста но ви шта те ра пи је, нај ве ћа опа-

сност кри је се упра во у тој осо би ни „не-
при ме тљи во сти”, сла жу се струч ња ци,
ина че ма ње сло жни око су штин ског де-
фи ни са ња хи пер тен зи је – да ли је то
уоп ште бо лест или тек ста ње, симп том
не чег дру гог.
До дат но об ја шње ње то га ко су јед ни,Д ј у ј ,

а ко дру ги, мо жда и ни је нео п ход но, али
да не бу де ни ка кве ди ле ме, ре ћи ће мо
да су за уна пре ђе ње хи пер тен зи је у бо-
лест за слу жни при пад ни ци но ве шко ле
ми шље ња, од но сно ме ди ци не у ко јој ве-
ли ку, по не кад и од лу чу ју ћу уло гу игра
фар ма це ут ска ин ду стри ја, док су (пре о-

ста ли) ста рин ски ле ка ри скло ни ји да
про блем по сма тра ју кроз дру га чи ју,
при род ном то ку ства ри при ме ре ни-
ју ди оп три ју.
Да су при род ни про це си нео дво-
ји ви део це ле при че, го во ри и по-
да так да од по ви ше ног при ти ска
па ти сва ка че твр та осо ба, уоп-
ште но по сма тра ју ћи од ра слу
по пу ла ци ју, али сва ка дру га
ка да је реч о ста ри ји ма од 60
го ди на. Да кле, еви дент но је
да се при ти сак по ве ћа ва с го-
ди на ма, та ко да ни је слу чај-
но што се не кад ра чу ни ца о
до зво ље нинн м вред но сти ма
из во ди ла пре ма жи вот-
ном до бу. Са да, ме ђу-

тим, по нај риг дни-
јим по став ка ма
пред став ни ка
но вог та ла-
са у ме ди-
ци ни, сви
би смо мо-

ра ли да има мо при ти сак као да нам је
два де сет го ди на. Дру гим ре чи ма 120/80
је оп ти мум, а око вред но сти до 140 и да-
ље се ло ме ко пља, да ли их тре ти ра ти
као ви со ке у скло пу нор мал них ре зул-
та та или као по чет ну хи пер тен зи ју ко ју
тре ба ле чи ти.
Рас пра ве су по го то во же сто ке у Сје-

ди ње ним Др жа ва ма, пре вас ход но због
ве ли ког по стот ка ста нов ни штва са овим
про бле мом, бли зу 30 од сто, али и мо ћи
ути цај них фар ма це ут ских кор по ра ци ја
и ло би ја. На тр жи шту ле ко ва у САД го-
ди шњи удео сред ста ва про тив при ти ска
(а ле че ње по пра ви лу под ра зу ме ва ви-
ше од јед ног ле ка) из но си 17 ми ли јар ди
до ла ра. Те ра пи ју узи ма око 65 ми ли о на
Аме ри ка на ца, а про ме ње ни кри те ри ју ми
мо гли би да зна че но вих пе де се так ми-
ли о на кон зу ме на та.
По да ци о хи пер тен зи ји су ина че не до-

вољ но пре ци зни јер се ве ли ки број љу-
ди и не обра ћа ле ка ри ма. Ма да све сни
објек тив ног ри зи ка од ср ча ног или мо-о
жда ног уда ра као нај ве ће ре ал не прет-ж
ње, све то не схва та ју озбиљ но по штоњ
не ма ју су бјек тив них смет њи. Сма тра сен
да се са мо по ло ви на слу ча је ва хи пер-д
тен зи је от кри ва, од то га са мо по ло ви нат
ле чи, а од тих ко ји се ле че, са мо по ло-л
ви на то ра ди на пра ви на чин ко ји да јев
ре зул та те.р
Са ми ле ко ви, ме ђу тим, ни су до вољ ни.

Ту је Аме ри ка опет нај бо љи при мер. Про-Т
це нат обо ле лих се не сма њу је, упр косц
стал ном из ба ци ва њу но вих пре пра та нас
тр жи ште. Уз го ја зност и фи зич ку не ак-т
тив ност, као убе дљи ве фак то ра ри зи ка,т
са да се све ве ћа па жња при да је ис хра-с
ни и пре по ру чу је се дра стич но сма њи-н
ва ње уно са со ли. Пре по ру ка ни је но ва,в
али док се ра ни је пре по ру че на ко ли чи наа
сво ди ла на три гра ма днев но, са да се са-с
ве ту је не ви ше од грам и по. То, пак, нев
мо же да бу де са мо ствар лич ног из бо ра,м
већ би из и ски ва ло ком плет ну пре о ри јен-в
та ци ју у пре храм бе ној и уго сти тељ скојт
де лат но сти, што би зна чи ло оба ве зу дад
се на свим про из во ди ма ис ти че и тач нас
ко ли чи на со ли ко ју са др же.к
Мо жда ће хам бур ге ри, по хо ва на пи ле-

ти на и со со ви би ти ма ње уку сни, али нат
ду ге ста зе ре зул та ти си гур но не би из о-д
ста ли. Сва ка ко, ако се има на уму жи вотс
под ма њим при ти ском.  п Д. Дра гић
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У гло бал ној кри зи 
пен зиј ских си сте ма, 
она аме рич ка по
зја пе ћем де фи ци ту 
над ма шу је све дру ге

Одо бу по сле пен зи о ни-
са ња го во ри ло се као о 
„злат ном до бу”: вре ме-

ну у ко јем се, по сле мно го де-
це ни ја по сла, ужи ва у за слу-
же ном опу шта њу, по све ћу је 
уну ци ма, пре би ра ју успо ме не, 
ра ди оно што се то ком рад ног 
ве ка ни је сти за ло и от кри ва ју 
но ве ра до сти, али кроз при-
зму жи вот ног ис ку ства.
Би ло не кад... и не ста ло. 

Кри за пен зиј ских си сте ма, 
на ста ла због фи скал них про-
бле ма и де мо граф ских трен-
до ва, кра јем пр ве де це ни је 
овог ве ка не сум њи во је до-
би ла пла не тар не ди мен зи је. 
Про бле ми су ма ње-ви ше сву-
да у осно ви исти, раз ли чи те 
су са мо број ке и на чи ни да се 
до ђе до ре ше ња.
А ка да је о то ме реч, ако се 

број ке упо ре де, по ка зу је се 
да је кри за нај ве ћа у нај бо-
га ти јој зе мљи све та, у Аме ри-
ци. Док се дру где пен зиј ски 
де фи ци ти ме ре ми ли о ни ма, 
по не где и ми ли јар да ма (евра 
или до ла ра), у САД су ме ра 
про бле ма – би ли о ни. Или, да 
би се бо ље схва ти ло о че му је 
реч, хи ља де ми ли јар ди.
Фе бру ар и март су ме се ци 

у ко ји ма се у пе де сет сје ди-
ње них аме рич ких др жа ва, и 
у фе де рал ном цен тру – Ва-
шинг то ну, во де те шке бу џет-
ске бит ке. И Аме ри ка се, на-
и ме, су о чи ла са чи ње ни цом 
да тро ши ви ше не го што има, 
да је др жав ни ра чун у хро-
нич ном ми ну су, и да се мно-
ге бу џет ске став ке по кри ва-
ју за ду жи ва њем: из да ва њем 
др жав них об ве зни ца ко је ће 
се, уз ка ма ту, ис пла ћи ва ти 
су тра.

ПЕН ЗИ ЈЕ ПРО БЛЕМ И ЗА БУ ЏЕ ТЕ БО ГА ТИХ ЗЕ МА ЉА 

У Аме ри ци, ко ја је да ле ко
од то га да бу де „др жа ва да-
ди ља” – она ни у при бли жној
ме ри то ни је као дру ге ин-
ду стриј ске де мо кра ти је – за
пен зи ју су од го вор ни углав-
ном са ми за по сле ни. Они ко ји
ра де у до ми нант ном, при ват-
ном сек то ру на рас по ла га њу
има ју не ко ли ко оп ци ја одва-
ја ња за ста ре да не, али је
нај по пу лар ни ја ше ма са озна-
ком „401(К)”, ко ја пред ви ђа
да у пен зиј ски фонд упла ћу ју
и по сло дав ци и за по сле ни.
По сто је две вр сте ових до-

при но са: јед ни ко ји пред ви-
ђа ју га ран то ва не ис пла те,
при че му о опло ђа ва њу фон-
до ва бри гу во де по сло дав ци,
и дру ги ко ји има ју га ран то-
ва не упла те – си стем у ко јем
по сло дав ци за пен зи је из два-
ја ју ви ше, али пре пу шта ју
сва ком за по сле ном да бри не
ка ко ће те па ре ула га ти да би
оне до би ле на вред но сти (јер
се мо же до го ди ти, као што
се ви де ло то ком ми ну ле кри-
зе, да се оне и обез вре де).
По пр вом си сте му пен зи је ће
би ти ни же али си гур ни је. По
дру гом ви ше, али ри зич ни је.
Док је 1985. го ди не је дан

од пет за по сле них у при ват-
ним фир ма ма, од сред њих до
ве ли ких, сво ју пен зи ју обез-
бе ђи вао по си сте му га ран то-
ва них ис пла та, да нас то чи ни
са мо јед на тре ћи на.
За по сле ни код др жа ве – око

два ми ли о на на плат ном спи-
ску фе де рал не др жа ве и око
20 ми ли о на љу ди ко је пла ћа-
ју ло кал не вла сти, углав ном
су оси гу ра ни по по вољ ни јем
си сте му га ран то ва них ис пла-
та. Што, ме ђу тим, не зна чи
да ће они на пен зи о ни са ње
че ка ти као на злат но до ба.
Пре ма нај но ви јим ра чу ни ца-
ма, укуп ни пен зиј ски де фи-
цит је ве ћи од хи ља ду и по
ми ли јар ди до ла ра, а кад се у
об зир узму и оба ве зе ко је ни-
су об у хва ће не ме то до ло ги јом
об ра чу на, то на ра ста на чак 
1.900 ми ли јар ди. 
Ка ко ће све ово би ти на док-

на ђе но, од го во ра још не ма.
Си гур но је је ди но да ско ро
не ће би ти – она ко ка ко је не-
кад би ло.

М. Бе кин

Злат не го ди не?
Би ло не кад...

Али ра сте и уве ре ње да се 
та ко не мо же уне до глед. Аме-
рич ки бру то на ци о нал ни про-
из вод, све што се у зе мљи за 
го ди ну да на про из ве де или 
кроз услу ге раз ме ни, да нас је 
око 14 би ли о на до ла ра, а њен 
дуг је већ на ра стао на де вет 
би ли о на. И нај но ви ји бу џет је 
про јек то ван та ко да је ма њак 
из ме ђу оно га што фе де рал на 
др жа ва пла ни ра да кроз по-
ре зе при ку пи и оно га што ће 
да по тро ши, око 1.700 ми ли-
јар ди.
Због то га је, у на те за њу из-

ме ђу Оба ми них де мо кра та и 
кон зер ва тив не ре пу бли кан-
ске опо зи ци је, на уда ру све: 
од тро шко ва за аме рич ку вој-
ску, до со ци јал них да ва ња.

Али глав не бит ке се ипак 
во де у пре сто ни ца ма фе де-
рал них др жа ва. Нај же шћа је у
Ви скон си ну, где ре пу бли кан-
ски гу вер нер, у име бу џет ске
штед ње, же ли да мно го то га
ус кра ти и они ма ко ји омо гу-
ћа ва ју функ ци о ни са ње др-
жа ве као та кве: за по сле ни ма
ко ји пла те до би ја ју из др жав-
ног бу џе та – чи нов ни ци ма,
по ли цај ци ма, ва тро га сци ма,
про свет ним рад ни ци ма, ме-
ди цин ским се стра ма…
Ви скон син је, ме ђу тим, са-

мо нај дра стич ни ји при мер
оно га што се де ша ва ши ром
САД. И за оче ки ва ти је да су
у бу џет ским мањ ко ви ма нај-
ве ћи упра во они на ме ње ни
пен зи ја ма.
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Иове го ди не, као и де сет
прет ход них, Удру же ње
пен зи о не ра Кња жев ца,

пре ко сек ци ја же на пен зи о не-
ра и ин ва ли да ра да, ор га ни-
зо ва ло је тра ди ци о нал ну ча-
јан ку по во дом 8. мар та – Да-
на же на за све сво је чла ни це
и чла но ве, као и за оста ле
гра ђа не Кња жев ца, са зна је-
мо од Ра до ми ра Вељ ко ви ћа,
пред сед ни ка оп штин ске ор га-
ни за ци је пен зи о не ра.
Да би се тај дан обе ле жио

ка ко до ли ку је, ру ко вод ство
пен зи о не ра, на че лу са Бе бом
Ми лић, пред сед ни цом Сек ци-
је же на, при пре ми ло је до бар
про грам ко ји су, у са ли Клу ба
пен зи о не ра и ин ва ли да ра да,
из ве ли чла но ви КУД „Сун ча-
на је сен”. Уче ство ва ли су хор,
фол клор, ве ли ки број пе ва ча
и сви ра ча, ре ци та то ра, ху-
мо ри ста, глу ма ца, а ви ше од

200 го сти ју би ло је за до вољ-
но при ка за ним про гра мом. По 
за вр шет ку при ред бе сле ди ло 
је по слу же ње: чај, ка фа, пи-
ће, кекс, и раз не вр сте ко ла-
ча, а за тим игран ка за све.

У са ли Клу ба пен зи о не ра 
ор га ни зо ва на је и ет но из ло-
жба одев них пред ме та, али и 
ста рих вен ча них фо то гра фи-
ја Кња жев ча на. Пред сед ни ца 
Сек ци је же на, Бе ба Ми лић, 

ка же да је иде ја би ла да се
овом из ло жбом про па ги ра
по ро дич ни жи вот, да се под-
се ти да је по ро ди ца стуб дру-
штва и да су срећ ни они љу-
ди ко ји до жи ве злат ну свад бу
и ду же од то га. При ку пље не
су ста ре фо то гра фи је, ме ђу
ко ји ма је нај ста ри ја фо то гра-
фи ја мла де на ца из 1890, а
нај мла ђа из но вем бра 2010.
го ди не. Из ло жба но си на зив
„За јед но ко ра ча мо кроз жи-
вот”.

– Кул тур но-умет нич ки про-
грам је кон ци пи ран та ко да 
се под се ти мо на про шлост 
Кња жев ча на. Он но си на зив 
„Кња же вач ка уба ви ла” јер 
је при ка за на ле по та не ка да-
шњег на чи на жи во та – ка ко 
се не ка да жи ве ло, игра ло, 
пе ва ло и ка ко су љу ди ужи ва-
ли – ка же Бе ба Ми лић.

Д. Ђор ђе вић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ КЊА ЖЕВ ЦА СВЕ ЧА НО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 8. МАРТ

Кња же вач ка уба ви ла

АК ТИВ ЖЕ НА У СВР ЉИ ГУ

Из ло жба до ма ће ра ди но сти и до ма ћих ко ла ча
Са др жај на, ра зно вр сна и бо га та из ло-

жба до ма ће ра ди но сти ко ја је при ре ђе на
по во дом 8. мар та, Ме ђу на род ног пра зни-
ка же на, би ла је оли че ње кре а тив но сти
и спо соб но сти Ак ти ва же на Удру же ња
пен зи о не ра оп шти не Свр љиг. На и ме, у

про сто ри ја ма Удру же-
ња ов да шњих пен зи о-
не ра из ло жен је пра ви
мо за ик ру ко тво ри на од
ко јих су не ке из ра ђе не
још по чет ком про шлог
ве ка вред ним ру ка ма
та да шњих до ма ћи ца.
Ту је си тан вез, пле-

те ње, ку ки ча ње, тка-
ње. Ком плет на на род-
на но шња свр љи шког
кра ја ле по иде уз кол це
– „свр љи шку ру мен ку”,
ко ју пен зи о нер ке зна-
лач ки и ср цем игра ју.
По се ти о ци из ло жбе
би ли су оду ше вље ни
ле по том из ло же них пред ме та, а при пад-
ни це леп шег по ла у тре ћем до бу срећ не
што их руч ни ра до ви вра ћа ју на из во ри-
ште тра ди ци је. Та ко се у овом кра ју по-
но во тка ју ни ти но вог до ба, и то све уз
по моћ на ших ба ка ко је су до бро из у чи ле
за нат. А на сто лу до ма ћи ко ла чи и по-
слу же ње, те уз леп при зор и до бар укус
про ђе и пра знич ни дан.

По во дом пра зни ка Ак тив же на Удру же-
ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг ор га ни-
зо вао је и про сла ву у ре сто ра ну „Злат ни
Ти мок”. Дру же ње за пам ће ње, а за пам-
ће ње и пра знич ни ка ран фил од ру ко вод-
ства Удру же ња. Пра зник се обе ле жа вао
на сва ком ко ра ку, али мно го скром ни је,
а же не су овај 8. март до жи ве ле све сне
но ве од го вор но сти.

С. Ђор ђе вић
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Ово го ди шња „Ру ме нач ка 
пих ти ја да” по че ла је 3. мар та 
про мо ци јом пих ти ја на пла-
тоу у Ду нав ској ули ци у Но-
вом Са ду. Та ко су и гра ђа ни 
„срп ске Ати не” има ли мо гућ-
ност да ужи ва ју и бес плат но 
де гу сти ра ју овај спе ци ја ли тет 
на пра вљен по ре цеп ту ис ку-
сних ру ме нач ких ку ли на ра.
А на ред ног ви кен да, уочи 8. 

мар та, уз при су ство не ко ли ко 
хи ља да по се ти ла ца, одр жа на 
је у Ру мен ци, на до мак Но вог 
Са да, осма по ре ду Пих ти ја да, 
на ко јој су у ро ку од два де се-
так ми ну та „пла ну ле” за Ги ни са 
на пра вље не пих ти је – ду ге 19 
ме та ра. Вр хун ски мај сто ри пих-
ти ја за по сти за ње овог ре кор-
да утро ши ли су 120 ки ло гра ма 
свињ ских бут ки ца, 130 ки ло-
гра ма но ги ца, на де се ти не ки-

ло гра ма ко жу ре, цр ног и бе лог 
лу ка, шар га ре пе, со ли и дру гих 
за чи на. По ме ну те ђа ко ни је ку-
ва ле су се два пу та по де сет са-
ти, у две ора ни је за пре ми не по 
хи ља ду и сто ли та ра.
Пре ма ре чи ма чла на жи-

ри ја Пих ти ја де, кар ди о ло га у 
пен зи ји, др Бог да на Јан чи ћа, 

ова кве пих ти је, ко је се при-
пре ма ју у ве ли ким ко ли чи на-
ма и у ве ли ким су до ви ма – уз
што ду же ку ва ње, и је су нај-
у ку сни је. Но, у так ми чар ском
де лу про гра ма, у ко јем је уче-
ство ва ло ви ше од 50 мај сто ра
у пра вље њу овог спе ци ја ли те-
та из це ле Вој во ди не, Ма ђар-

ске, Ма ке до ни је, Цр не Го ре и
Хр ват ске, жи ри је оце њи вао
чвр сти ну, про зрач ност, укус,
са став и спољ ни из глед пих-
ти ја. На кра ју, од лу чи ли су да
су пих ти је На та ли је Цве тић из
Срем ских Кар ло ва ца нај бо-
ље стан дард не, да је нај бо ље
пих ти је у ре ну ску ва ла Ро за ли-
ја Се њеш из Ру мен ке, а да је у
пра вље њу ком би но ва них пих-
ти ја нај бо ља би ла Фи ли мен ка
Ва си лев ска из Ма ке до ни је.
Осим кул тур но-за бав ног де-

ла ма ни фе ста ци је, по се ти о ци
Пих ти ја де су на штан до ви ма
око 200 из ла га ча мо гли да ку-
пе су ве ни ре, руч не ра до ве,
итд., али и мно ге дру ге спе ци-
ја ли те те већ ви ђе не на ко ба-
си ци ја да ма и дру гим „ија да ма” 
ор га ни зо ва ним ши ром Вој во-
ди не. М. Мек те ро вић

У ка те го ри ји „нај бо ља тра-УУди ци о нал на ма ни фе ста-УУци ја” спе ци фич ни фе сти-У У
вал кул ту ре и ху мо ра, „Ну ши-
ћи ја да” у Ива њи ци, про гла шен 
је не дав но за нај бо љи у 2010. 
го ди ни у Ср би ји. Ива њи ча ни су 
то оце ни ли као ве ли ко при зна-
ње с об зи ром на то да су у кон-
ку рен ци ји би ле ма ни фе ста ци је 
Са бор тру ба ча у Гу чи и Ули ца 
отво ре ног ср ца у Бе о гра ду. 
Пре сти жно при зна ње, ста ту е-
та и пла ке та „Ту ри стич ка сла-
га ли ца” уру че ни су пред став-
ни ци ма Ива њи це на Че твр тим 
су сре ти ма ор га ни за то ра ма ни-
фе ста ци ја 2010/2011. го ди не, 
ко ји су одр жа ни у ор га ни за ци-
ји ча со пи са „Во дич кроз ту ри-
стич ке ма ни фе ста ци је” и При-
вред не ко мо ре Ср би је.

„Ну ши ћи ја да” је, на кон об на-
вља ња по сле че ти ри де це ни је, 
за са мо го ди ну да на до жи ве ла 
ве ли ку по пу лар ност и успех, а 
ова на гра да ни је са мо за слу-
га ор га ни за то ра већ до при нос 
свих Ива њи ча на. Об на вља њем 
ма ни фе ста ци је по све ће не чу-

ве ном ко ме ди о гра фу, у сеп-
тем бру про шле го ди не, кул тур-
ни по сле ни ци су на нај бо љи 
на чин под се ти ли на вред но сти 
бо га те на род не ба шти не и тра-
ди ци је ко је су по ма ло за бо ра-
вље не. Три да на сме ха, за ба ве 

и глу ме вра ти ло је у овај град,
у ко ме је ина че сни ма на чу ве-
на се ри ја „Ви ше од игре”, дух и
шарм ста ро град ске чар ши је.
Ту ри стич ки и кул тур ни рад-

ни ци у гра ду на Мо ра ви ци ка жу
да им је до де ље на на гра да ве-

ли ко охра бре ње и до дат ни „ве-
тар у ле ђа” пред ово го ди шњу
„Ну ши ћи ја ду” ко ја се, кра јем
фе бру а ра, ни зом за ни мљи вих
те мат ских пре зен та ци ја пред-
ста ви ла и на Сај му ту ри зма у
Бе о гра ду. М. Па вло вић

ИВА ЊИ ЦА

„Ну ши ћи ја да” ис пред Гу че

ОСМА РУ МЕ НАЧ КА ПИХ ТИ ЈА ДА

Пих ти је за Ги ни са – дуге 19 метара
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АРИ ЉЕ

До бро твор ни
фонд
Пу не че ти ри го ди не при По же шко-ариљ ском на ме сни-

штву Срп ске пра во слав не цр кве по сто ји До бро твор ни фонд 
ко ји при ку пља нов ча не при ло ге од до бро тво ра, и то на ра-
чун сма ње ња тро шко ва ко је вер ни ци не по треб но пра ве за 
па ра сто се и оста ле вер ске оби ча је. По моћ је на ме ње на си-
ро ма шним ро ди те љи ма са ве ћим бро јем де це, де ци без ро-
ди тељ ског ста ра ња и си ро ма шним ђа ци ма и сту ден ти ма.
По ре чи ма про то је ре ја ста вро фо ра, Дми тра Лу ко ви ћа, 

Фонд од лу чу је о до де ли по мо ћи, а о да ро дав ци ма јав ност 
се упо зна је на слу жба ма и ли тур ги ја ма у пра во слав ним 
хра мо ви ма ариљ ске и по же шке оп шти не.

М. П.

НО ВА ВА РОШ

До шко ле уз
нов ча ну на кна ду
Око 110 осно ва ца ко ји од ку ће до шко ле и на зад сва ки

дан пе ша че од осам до чак 20 ки ло ме та ра и ове го ди-
не ће из бу џе та оп шти не Но ва Ва рош до би ја ти нов ча ну
на кна ду од че ти ри ди на ра за сва ки пре пе ша че ни ки ло-
ме тар.
У клу па ма пет ма тич них се о ских шко ла и 11 ис ту ре них

оде ље ња тре нут но је око 320 ма ли ша на, а сва ки тре-
ћи уче ник у јед ном прав цу днев но пре пе ша чи че ти ри и
ви ше ки ло ме та ра, ко ли ко је за кон ски ми ни мум да би се
не ко сма трао ђа ком пе ша ком.
На кна да из бу џе та ђа ци ма пе ша ци ма пр ви пут је од лу-

ком Оп штин ског ве ћа уве де на 2009. го ди не да би се бар
де ли мич но убла жи ле му ке ро ди те ља и уче ни ка се о ских
шко ла ко ји су при ну ђе ни да кроз пла нин ске вр ле ти, са
тор бом пу ном књи га сва ко днев но пе ша че на на ста ву.

Ж. Д.

СТА РА ПА ЗО ВА

На гра ђе не 
нај у спе шни је ма ске
У Го лу бин ци ма, се лу у ста ро па зо вач кој оп шти ни, од 4.

до 6. мар та, ор га ни зо ва не су „Мач ка ре”, ко је се у по је ди-
ним ме сти ма Ср би је дру га чи је зо ву, а обе ле жа ва ју их и
пра во слав ци и ка то ли ци. То је леп и ве сео оби чај ве зан
за тзв. Бе лу не де љу, тач ни је не де љу пред по че так вас кр-
шњег по ста. Пр вог да на у Го лу бин ци ма одр жан је бал под
ма ска ма, дру гог да на ма скен бал, а тре ћег кар не вал у ко јем
је де фи ло ва ло ви ше од пет сто ти на уче сни ка са ма ска ма,
ка ко из Го лу би на ца, та ко и из дру гих ме ста у Вој во ди ни.
Нај у спе шни је ма ске су и на гра ђе не, а Го лу бин ча ни ве ру ју
да ће овај оби чај, ко ји по ста је све по пу лар ни ји, пре ра сти
у ет но и ту ри стич ку ма ни фе ста ци ју.

А. Б.

ВРАЊЕ

Бра во за пен зи о не ре
игра ор це
При Удру же њу пен зи о не ра Вра ње пре три го ди не фор-

ми ран је Фол клор ни ан самбл. Бро ји че тр де сет чла но ва
ко ји из во де нај ста ри је игре из врањ ског кра ја. Иако су
по про се ку го ди на нај ста ри ји у Ср би ји, по зи тив на енер-
ги ја, сло га и дру гар ство кра се овај је дин стве ни ан самбл.
Го сто ва ли су у Сме де ре ву, Аран ђе лов цу, Про ку пљу, Алек-
син цу, Тр го ви шту, Ку ма но ву, али и у „Жи ки ној ша ре ни ци” 
и сву да где су би ли по зва ни.
Ла ска ву ти ту лу „мис ве че ри” увек од не се де ве де сет тро-

го ди шња Па ска Сте фа но вић, ко ја игра на „ке цу” уз да и ре.
Тре нут но врањ ски пен зи о не ри уве жба ва ју но ву ко ре о гра-
фи ју и у овој го ди ни пла ни ра ју ак ти ви ра ње хор ске, ре ци-
та тор ске и пе вач ке сек ци је.

– Већ смо по зва ни у Кра ље во, Но ви Сад и у све гра до ве
Пчињ ског окру га – ка же Сто јан Мла де но вић, во ђа пу та.

Р. С.
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БЕ О ГРАД

Обе ле жен Дан же на
Ме ђу на род ни пра зник же на – Осми март, обе ле жен је у 

мно гим ор га ни за ци ја ма сле пих ши ром Ср би је.
Због те шке еко ном ске кри зе ко ја ути че и на рад ових 

ор га ни за ци ја, обе ле жа ва ње је би ло скром ни је не го ра-
ни јих го ди на.
У Град ској ор га ни за ци ји Са ве за сле пих у Бе о гра ду же-

не су се оку пи ле у Дру штве ном клу бу, где су се дру жи ле 
уз пе сму и игру.
Слич но је би ло у Ки кин ди, Зре ња ни ну, Но вом Са ду, 

Пан че ву, Ин ђи ји, Ва ље ву и Ужи цу.
А. Б.

ГРУ ЖАН СКО ЈЕ ЗЕ РО

Ри бо кра ди це „ра де” 
и зи ми
За по след њих шест ме се ци ри бо чу ва ри на Гру жан ском 

је зе ру из ва ди ли су 900 ме та ра мре же и под не ли три при-
ја ве про тив ри бо кра ди ца. Ове го ди не кон тро лу ри бо ло ва 
на Гру жан ском је зе ру пре у зе ла је ри бо чу вар ска слу жба 
из Ја го ди не, од но сно из сек то ра ју го за пад не Ср би је.

ПИ РОТ

До бра са рад ња 
Удру же ња
и оп шти не
Пред сед ник оп шти не Пи рот, Вла дан Ва сић, и ње го ви

са рад ни ци при ми ли су не дав но де ле га ци ју Оп штин ског
удру же ња пи рот ских пен зи о не ра, пред во ђе ну пред сед-
ни ком Ве ли ми ром Пеј чи ћем.
У ср дач ном и ве о ма ко ри сном раз го во ру пред став ни ци

Удру же ња су упо зна ли оп шти на ре са про бле ми ма 14.000
пен зи о не ра, ко ли ко их има у Пи ро ту. Пред сед ник оп шти-
не Ва сић је пен зи о не ре са слу шао и обе ћао сва ку, па и
фи нан сиј ску по моћ за оне нај у гро же ни је.

– Мо ји са рад ни ци и ја увек смо вам на рас по ла га њу.
Кад год за тра жи те од ре ђе ну по моћ, ако смо у мо гућ но-
сти, пру жи ће мо је – ре као је по ред оста лог пред сед ник 
оп шти не.
У знак за хвал но сти за све што су Вла дан Ва сић и оп-

шти на чи ни ли за Удру же ње пен зи о не ра и по ма га ли кад
год је би ло по треб но, по пут ор га ни за ци је при је ма и до-
че ка за ви ше од 300 пен зи о не ра из це ле Ср би је, на тра-
ди ци о нал ним су сре ти ма про шле је се ни у Пи ро ту, или
по мо ћи у опре ма њу про сто ри ја Удру же ња, пред сед ник 
Ве ли мир Пеј чић је у име свих пи рот ских пен зи о не ра уру-
чио Вла да ну Ва си ћу скро ман по клон.

С. П.

У зим ским ме се ци ма је зе ро у при о ба љу је за ле ђе но, али
упр кос не по вољ ним вре мен ским усло ви ма ри бо кра ди це
ипак по ста вља ју мре же. Због то га је, по тврд ња ма ри бо чу-
ва ра, у је зе ру све ма ње ри бе. На спре ча ва њу кри во ло ва на
Гру жан ском је зе ру ан га жо ва но је се дам на ест чу ва ра, ко ји-
ма ће уско ро би ти на рас по ла га њу и мо тор ни ча мац.

М. С.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Пи шем ва ма јер не знам ко ме дру гом да 
се обра тим по што имам при го вор на до са да-
шњи на чин ко ри шће ња бањ ских ле чи ли шта.
С об зи ром на то да, пре ма до са да шњем 

прин ци пу и пра ви ли ма, у сва кој ме сној за-
јед ни ци по сто је осо бе (пен зи о не ри) ко ји су 
15 го ди на уна зад ко ри сти ли нај ма ње пет и 
ви ше пу та тај бес плат ни бо ра вак у раз ли чи-
тим ба ња ма, та ко да се је дан од ре ђе ни број 
ко ри сни ка стал но вр ти у круг, не спор но је да 
ту тре ба не што ме ња ти.
Су прот но то ме, је дан при лич но ве ли ки 

број пен зи о не ра чи ја пен зи ја из го ди не у го-
ди ну тек за не ко ли ко ди на ра или не ко ли ко 
сто ти на ди на ра пре ла зи онај ваш ли мит, то 
јест про сек, ни ка да ни је до био ни мо гућ ност 
да се при ја ви за од ла зак у ба њу, а при ма ре-
ци мо 50 или 100 ди на ра ви ше од про се ка. А 
мо жда су им ле че ње и опо ра вак мно го по-

треб ни ји не го они ма ко ји за до во ља ва ју фи-
нан сиј ски услов, па по не ком већ уоби ча је-
ном ре до сле ду ше сти или сед ми пут иду у
ба њу.
Да би се ово не ка ко из бе гло, пред ла жем

да се убу ду ће мо жда раз ми сли о мом пред-
ло гу. А он гла си: да се уве ду два ли ми та, од-
но сно про се ка за две ка те го ри је пен зи о не ра:
за оне ко ји при ма ју до 20.000 ди на ра је дан, а
за оне чи је су пен зи је из ме ђу 20.000 и 30.000
ди на ра дру ги ли мит. Та ко би би ла ис пра вље-
на до са да шња не прав да и та ко би и они ко ји
то до са да ни су бар по јед ном мо гли да ис ко-
ри сте ову по год ност.
Ето, то је мој пред лог. На дам се да ће не-

ко да га про чи та и раз мо три, па мо жда и
усво ји.

Ми ро сла ва Ди вјак,
Зе мун

И други би бесплатно у бању

Ме ре за за шти ту 
здра вља рад ни ка
Са да има Сре ди шњи уред у из ра ди про је кат Пра вил ни ка 

за за штит не ме ре у тек стил ној ин ду стри ји, ко ји ће ве ро ват-
но још ове го ди не би ти до вр шен.
Осим то га Сре ди шњи уред из ра ђу је са да ве ћи број но-

вих ски ца и упут ста ва за за штит не ме ре нпр. код бру со ва, 
цир ку ла ра, за са вре ме но иси са ва ње пра ши не у тек стил ној 
ин ду стри ји, за штит не на о ча ле итд. Ти ра до ви су при кра ју и 
би ће уско ро обе ло да ње ни.
Због пре оп те ре ће но сти осо бља, ко је вр ши рад на пред у-

зи ма њу тех нич ких и хи ги јен ских за штит них ме ра у пред у-
зе ћи ма и на спре ча ва њу не срећ них слу ча је ва, одо бри ло је 
рав на тељ ство на ме шта ње још два ин же ње ра.

(Из ве штај Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни-
ка, За греб, 1937)

Про це на ри зи ка
и но ве од ред бе
Зна тан број ор га ни за ци ја је из вр шио про це ну ри зи ка и

до нео пи са ни акт о овом по ступ ку у скла ду са Пра вил ни-
ком о на чи ну и по ступ ку про це не ри зи ка на рад ном ме сту
и у рад ној око ли ни. Кра јем 2009. и по чет ком 2010. до не ти
су, ме ђу тим, про пи си из обла сти без бед но сти и здра вља на
ра ду у ко ји ма су и од ред бе ко је се та ко ђе од но се на про це-
ну ри зи ка, те је нео п ход на ре ви зи ја до не тог ак та у пи са ној
фор ми. Од ред бе се, по ред оста лог, од но се на пре по зна ва-
ње и утвр ђи ва ње опа сно сти, пре по зна ва ње и утвр ђи ва ње
штет но сти, на про це ну ри зи ка, на од ре ђи ва ње ме ра пре-
вен ци је, на оба ве зе по сло дав ца, на оба ве зе за по сле них, на
ефи ка сност си сте ма без бед но сти и здра вља на ра ду. Уса-
гла ша ва ње ва же ће за кон ске ре гу ла ти ве у Ср би ји са по је-
ди нач ним ди рек ти ва ма ЕУ под ра зу ме ва да ће сва ки но ви
пра вил ник пред ста вља ти оба ве зу из ме не и до пу не ак та о
про це ње ним ри зи ци ма.

Ј. О.



25ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. март 2011.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Пра во на ба њу

Не ма пре вре ме не пен зи је

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

Ко ли ко до пен зи је

?Дра ги ца Сте фа но вић − Ва ље во: Имам 32 го ди-
не и два ме се ца рад ног ста жа. У ин ва лид ској сам
пен зи ји на осно ву тре ће ка те го ри је, пен зи ја ми је

8.200 ди на ра, це ла. Ин те ре су је ме да ли имам пра во да
идем у ба њу пре ко Фон да ПИО? Би ла сам у Ива њи ци
2007. год. У Ва ље ву ка жу да се то не од но си на нас са
по ла пен зи је. Мо лим Вас да ми по ја сни те ка ко сам пре
че ти ри го ди не има ла пра во.

?Ми ло рад Пан тић, Бе о град: За мо лио бих вас да на-
пи ше те не што о пре вре ме ној ста ро сној пен зи ји – 
ко ји су усло ви, као и дру ге ин фор ма ци је ко је су 

бит не за ову ка те го ри ју.

?Дра ги ца М., Тр сте ник: Су пруг и ја смо се раз ве ли
али смо оста ли да жи ви мо у истом ста ну и за јед но
шко лу је мо на шу де цу. Ме ђу тим, на кон осам ме се-

ци мој, та да већ бив ши муж, из не на да је пре ми нуо од
ин фарк та. У јед ном днев ном ли сту сам про чи та ла да
по за ко ну имам за га ран то ва но пра во, тј. да бив ши су-
пру жни ци има ју пра во на по ро дич ну пен зи ју. Мо лим да
ми од го во ри те да ли је то тач но и ако је сте са ко ли ко
го ди на ста ро сти бих оства ри ла то пра во? Тре нут но је
јед на ћер ка ко ри сник по ро дич не пен зи је као сту дент.
Ја имам 49 го ди на, а у тре нут ку ње го ве смр ти има ла
сам 44 го ди не и три ме се ца жи во та.

?Ана Мар ја но вић, Вр бас: У ав гу сту ове го ди не пу-
ним 53 го ди не жи во та и имам укуп но 29 го ди на и
се дам ме се ци ста жа. Оси гу ра ње ми је пре ста ло 20.

1. 2011. го ди не. Оче ку јем опе ра ци ју ту мо ра и од стра-
њи ва ње ор га на, па ме за ни ма да ли ћу по за вр ше ном
ле че њу има ти пра во на ин ва лид ност и пен зи ју по би-
ло ком осно ву. Да ли би не што бит но про ме ни ло ако
бих са ма упла ћи ва ла до при но се на ред них пет ме се ци
и ти ме за о кру жи ла свој рад ни стаж на 30 го ди на? Ако
по сле опе ра ци је бу дем рад но спо соб на, ко ли ко го ди на
ра да би ми тре ба ло до пен зи је са пу ним ста жом по тре-
нут но ва же ћем за ко ну?

Од го вор: Тач но је да је све 
до 2008. го ди не био по гре шно 
ту ма чен За кон о ПИО, те су до 
2008. го ди не и ко ри сни ци на-
кна де у ви си ни 50 од сто ин ва-
лид ске пен зи је би ли по зи ва ни 
и мо гли бес плат но да бо ра ве 
у ба ња ма Ср би је. Ме ђу тим, у 
овом слу ча ју се не ра ди о пен-
зи ји, већ о на кна ди ко ја је у 
но вом За ко ну о ПИО за ме ни ла 
тзв. при вре ме ну на кна ду ко-
ја је та ко ђе при па да ла ин ва-
ли ди ма ра да ко ји су без сво је 

кри ви це оста ли без по сла, с
тим што се на кна да по но вом
За ко ну об ра чу на ва у ви си ни 50
по сто ин ва лид ске пен зи је ко ја
би ин ва ли ду ра да у тре нут ку
при зна ва ња пра ва при па да ла.
С об зи ром на то да са мо ко ри-
сни ци пен зи ја, а не и ко ри сни-
ци на кна де има ју пра во да кон-
ку ри шу за бес пла тан бо ра вак у
ба ња ма пре ко Фон да ПИО, Ви
не ис пу ња ва те услов док не
оства ри те пра во на не ку од
пен зи ја по За ко ну о ПИО.

Од го вор: Оба ве шта ва мо 
Вас да у си сте му пен зиј ског и 
ин ва лид ског оси гу ра ња Ре пу-
бли ке Ср би је не по сто ји ин сти-
тут пре вре ме не ста ро сне пен-
зи је од 1. 1. 1997. го ди не. До 
та да су оси гу ра ни ци му шкар-
ци мо гли да оства ре пра во на 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју 
са нај ма ње 55 го ди на жи во та 
и 35 го ди на ста жа оси гу ра ња, 
а же не са 50 го ди на жи во та и 
30 го ди на ста жа оси гу ра ња. 
За сва ку го ди ну ра ни јег од ла-
ска у пен зи ју (му шка рац пре 
60, а же на пре 55. го ди не) од 
пен зи је се од у зи мао од ре ђе ни 
про це нат, ко ји се вра ћао ко-
ри сни ку пен зи је ка да на вр ши 
по треб не го ди не жи во та. Вас 
мо жда за ни ма од ла зак у пен-
зи ју са пу ним го ди на ма ста жа 
оси гу ра ња, а са ни жим го ди-
на ма ста ро сти. По из ме ње ним 

за кон ским про пи си ма, од 1. 1.
2011. го ди не, за оси гу ра ни ка
му шкар ца и да ље је пун стаж
40 го ди на, што се не ће ме ња-
ти, док се го ди не жи во та по-
сте пе но по ди жу са 53 го ди не
и че ти ри ме се ца ста ро сти у
2011. го ди ни, за по че ти ри ме-
се ца за сва ку на ред ну го ди ну
до 2020. Од 2020. го ди не ста-
ро сна гра ни ца се по ди же за по
шест ме се ци до 2023. ка да ће
ста ро сна гра ни ца би ти 58 го-
ди на жи во та. За оси гу ра ни ке
же не си ту а ци ја је не што ком-
пли ко ва ни ја јер се од 2013.
го ди не по ди же и ста ро сна гра-
ни ца и по тре бан стаж за од ла-
зак у пу ну ста ро сну пен зи ју, да
би 2023. го ди не ста ро сна гра-
ни ца, као и за му шкар це, би ла
58 го ди на жи во та, а по тре бан
стаж се по ди же са са да шњих
35 на 38 го ди на.

Од го вор: Раз ве де ни брач-
ни друг мо же да оства ри пра-
во на по ро дич ну пен зи ју ис-
кљу чи во ако му је пре су дом о 
раз во ду бра ка до су ђе но из др-
жа ва ње. Ако је из др жа ва ње 
би ло вре мен ски огра ни че но 
и пра во на по ро дич ну пен зи-
ју се вре мен ски огра ни ча ва 
на исти пе ри од. Што се ти че 
оста лих усло ва за по ро дич ну 
пен зи ју, пра во би Вам при-

па да ло све док де те ко ри сти
по ро дич ну пен зи ју, а по сле
то га за ви си од Ва ших го ди-
на жи во та. Ове, 2011. го ди не
за удо ву ко ја са мо стал но ко-
ри сти по ро дич ну пен зи ју по-
треб но је да има на вр ше них
50 го ди на жи во та. Ова гра ни-
ца се на ред них го ди на по ди-
же за по шест ме се ци, све до
2017. го ди не ка да ће би ти по-
треб но 53 го ди не жи во та.

Од го вор: Ни ко, па ни ле-
кар ве штак, не би мо гао да 
Вам од го во ри на пи та ње да 
ли по за вр ше ном ле че њу ис-
пу ња ва те услов за ин ва лид-
ску пен зи ју. То ис кљу чи во 
за ви си од то га да ли ће ис-
ход опе ра ци је би ти из ле че-
ње или не. Ин ва лид ска пен-
зи ја се до би ја ис кљу чи во ако 
се утвр ди да код Вас по сто ји 
пот пун гу би так рад не спо-
соб но сти. У слу ча ју да оста-
не те рад но спо соб ни, нај бо-
ље би би ло да на ста ви те да 
ра ди те до ис пу ње ња усло ва 
за ста ро сну пен зи ју. Због по-
ди за ња ста ро сне гра ни це и 
по треб ног ста жа за пу ну ста-
ро сну пен зи ју, тре ба ре ћи да 

ће за пет го ди на и пет ме се-
ци, ка да Ви бу де те евен ту-
ал но има ли 35 го ди на ста жа
оси гу ра ња, би ти по треб но 36
го ди на ста жа оси гу ра ња а
на ред не, 2016. го ди не, би ће
по треб но 36 го ди на и че ти-
ри ме се ца ста жа. Овај стаж
сва ка ко мо же те на до ме сти-
ти и упла та ма до при но са по
чла ну 15 За ко на о ПИО, ако
не за сну је те рад ни од нос или
не ку дру гу вр сту оси гу ра ња,
или ако пре то га не оства ри-
те пра во на ин ва лид ску пен-
зи ју. У сва ком слу ча ју, Ви са
већ на вр ше ним ста жом ис пу-
ња ва те усло ве за ста ро сну
пен зи ју ка да на пу ни те 60 го-
ди на жи во та.
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Мак на ко нац
Ла жни сјај та ко ђе за сле пљу је.
Чо век пра ви мај мун лу ке због осе ћа ња по ре кла.
Њи хо во де ло кра си те ра ње ма ка на ко нац.
Тај је по стао гла ве ши на ра де ћи дру ги ма о гла ви.
Пи та ње о бу дућ но сти за ди ре у ду бо ку про-

шлост.
Пе си ми зам и ни је та ко лош, ако ће мо још ду го те шко

жи ве ти.
Ву ко са ва Ден чић

… да је 
В а н  к у  в е р , 
пе ту го ди-
ну за ре дом, 

је дан од нај по жељ ни-
јих гра до ва за жи вље ње? 
Аустра лиј ски Мел бурн је 
на дру го ме ме сту, на тре-
ћем пре сто ни ца Аустри је, 
Беч, а на че твр том и пе том 
по но во два ка над ска гра да 
– То рон то и Кал га ри.

... да је у 2010. Лон дон 
био нај бо љи град за шо-
пинг? Он је, ис пред То ки-
ја, Њу јор ка и Па ри за, био 
пр ви град по вред но сти 
ку пље не ро бе, по што је у 
бри тан ском глав ном гра ду, 
не ра чу на ју ћи пре храм бе не 
ар ти кле, оства рен про мет 
од 64,2 ми ли јар ди фун ти 
(76,3 ми ли јар де евра).

... да је, 
пак, уко ли-
ко же ли те 
да не где 
про ве де те 

ро ман ти чан ви кенд, а има-
те аде кват не фи нан сиј ске 
мо гућ но сти, нај бо ље да 
иза бе ре те дво рац Норт Лес 
Хал у Ен гле ској? Он је пр-
ви на ли сти нај ро ман тич-

ни јих ме ста на све ту ко ју
је са чи нио CNN. На осмом
ме сту ове ли сте на шао се
Ду бров ник.

... да је Њу јорк и да ље нај-
ску пљи град на све ту, али
ако се из у зму тро шко ви за
ста на ри не, пр во ме сто за у-
зи ма нор ве шка пре сто ни ца,
Осло, где су це не 35,4 од сто
ви ше од про сеч них у све ту.
На ли сти нај ску пљих сле де
Ци рих, Же не ва, То кио, Ко-
пен ха ген и Сток холм.

... да је Лон-
дон пр ви и на
ли сти нај за гу-
ше ни јих гра до-
ва Евро пе, оних
код ко јих нај ду же тра је
гу жва то ком са о бра ћај-
них шпи це ва? Иза ње га су
Па риз, Да блин, Бер лин и
Сток холм. Бе о гра да за са-
да не ма на овој ли сти.

... да ће пут ни ци бри-
тан ске же ле зни це убу ду ће
би ти ме ре ни то ком пу то-
ва ња да би се ре шио про-
блем пре тр па них во зо ва?
У ва го не ће би ти угра ђен
спе ци јал ни уре ђај ко ји ће
кон тро ли са ти укуп ну те жи-
ну во за и пут ни ка.

Да ли сте зна ли ...


