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ре ме пра зни ка ве ћи на љу ди углав ном до-
че ку је с ра до шћу и не стр пље њем. Не са мо
због не ко ли ко да на од мо ра, или дру штва,

за ба ве и до бре хра не, већ због по себ ног осе ћа ња
пра знич не ра до сти ко ја, ма ло по ма ло, на кра ју
об у хва ти све, чак и оне ко ји јој се нај ви ше опи ру.
Али, иако ве се ли, бр зо про ђу ти да ни опу шта ња,
за ба ве и из ла за ка, пра знич но рас по ло же ње се
уга си а ми се вра ти мо у ствар ни жи вот. Та мо нас,
на рав но, че ка ју исти они про бле ми, тре нут но не-
где од ло же ни, по гор ша ни још но во го ди шњим за-
ду жи ва њем ко је уско ро до ла зи на на пла ту.

Због то га, иако пе ри од но во го ди шњих и бо жић-
них пра зни ка мно ги сма тра ју нај леп шим пе ри о-
дом го ди не, фе но мен пост пра знич не де пре си је
по сто ји сву да у све ту. Од мор је за вр шен и вре ме
је да се вра ти мо у ствар ност – ни је ни чу до што се
ја ну ар сма тра најт мур ни јим ме се цом у го ди ни. У 
Ср би ји је то осе ћа ње упот пу ње но фи нан сиј ским
и ег зи стен ци јал ним про бле ми ма, стра хом за рад-
на ме ста и ра зним дру гим стра хо вим, ко јих, до ду-
ше, ви ше ни су ли ше ни ни жи те љи мно го бо га ти-
јих зе ма ља. За то у овом ме се цу сви ма на ма тре ба
ма ло уте хе.

А по ред по нов ног су о ча ва ња са соп стве ним
жи во том на кон пра зни че ња, по ред зим ских хлад-
но ћа и ра чу на, ло шем рас по ло же њу по го ду ју и
те шко оства ри ве но во го ди шње од лу ке по сле ко-
јих нај че шће све бу де као што је и би ло. Иако смо
сви одав но пре ста ли да ве ру је мо у би ло ка ка ве
ча ро ли је, не по сто ји пра зник од ко га се ви ше
оче ку је. Због то га су нам ова кве од лу ке ипак по-
треб не, као што нам је нео п ход на и ве ра да ће од
1. ја ну а ра све кре ну ти на бо ље. Али, за ис пу ње ње
ве ћи не же ља по треб но је на ше лич но ан га жо ва-
ње. Јер на су прот оп штем убе ђе њу, струч ња ци за
сре ћу твр де да су жи вот не окол но сти за слу жне
за са мо де сет од сто сре ће или не сре ће ко је нас
сна ла зе, а да чак че тр де сет про це на та од ла зи на
од лу ке ко је са ми до не се мо и на чи не на ко је се бе
чи ни мо срећ ним.

Ми же ли мо да сва ка ва ша же ља по ста не ствар-
ност, а сва ки по ку шај успех, али мо жда, ка ко не ко
на пи са, у на ред ној го ди ни ипак тре ба по че ти од
не чег ма лог, сви ма до ступ ног, до вољ но скром ног
да нас не оте ра сво јом зах тев но шћу, а до вољ но
ва жног да да мо све од се бе да га оства ри мо.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Пре ма по след њим по да ци ма, у це лој Ср би ји
број до ма ћих ту ри ста је у но вем бру про шле го-
ди не у од но су на исти ме сец 2010. био ма њи за
14,9, а број стра них ту ри ста је по рас тао за 12,5
по сто. На пла ни на ма, гле да но пре ма бро ју но ће-
ња, ла не је нај ви ше ту ри ста би ло на Зла ти бо ру, а
за тим сле де Ко па о ник, Та ра, Див чи ба ре, Ива њи-
ца, Руд ник и Зла тар. Ви де ће мо да ли ће и ове го-
ди не пред ња чи ти Зла ти бор, али већ сад се зна да
ова пла ни на од по чет ка зим ске се зо не (зва нич но
је по че ла 24. де цем бра про мо тив ним ски ви кен-
дом) днев но уго сти око 18.000 по се ти ла ца, што је
у од но су на про шлу го ди ну по ве ћа ње за око 20
про це на та. Са мо за до чек Но ве го ди не на Зла ти-
бо ру је бо ра ви ло ви ше од 20.000 го сти ју.

Зла ти бор има де се так хо те ла, 30 од ма ра ли шта,
јед но лук су зно апарт ман ско на се ље, при ват не
пан си о не и ви ле, као и ку ће за из да ва ње. У хо те-
ли ма и од ма ра ли шти ма на рас по ла га њу је ви ше
од 4.000 кре ве та, а у при ват ном сме шта ју ви ше од
10.000.

Од по чет ка зим ске се зо не би ло је сне га па ту-
ри сти мо гу да се ски ја ју у ски цен тру Тор ник и на
ски ја ли шту на Об у до ви ци. Омо гу ће но је из најм-
љи ва ње ски опре ме, по ха ђа ње кур се ва ски ја ња,
кли за ња, во жња зим ским сан ка ма. Већ 12. ја ну а-
ра био је ма ли спек такл − тре ће бок сер ско так-
ми че ње за ИБФ ти ту лу, ко ме је при су ство вао и
европ ски шам пи он Не над Бо ров ча нин. За тим је
одр жа на и чу ве на Пр шу ти ја да у Мач ка ту, на ко јој

је ви ше од 20 из ла га-
ча пред ста ви ло сво је
про из во де − пр шу ту
од свињ ског, ов чи јег
и го ве ђег ме са, сла-
ни ну, ко ба си цу, али и
дру ге спе ци ја ли те те
ка рак те ри стич не за
овај крај. На Зла ти бо-
ру је, 14. и 15. ја ну а ра,
ор га ни зо ван и Куп
у алп ском ски ја њу,
на ко ме су се, по ред
до ма ћих, так ми чи ли
и спор ти сти из Ма-
ке до ни је, Цр не Го ре,
Ре пу бли ке Срп ске,
Бу гар ске и Ру му ни је.

Ј. Оцић

Златибор најпосећенија планина



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јануар 2012.

актуелно

3

У 2011. ажур ност
Фон да ПИО до сти гла
77 од сто, од но сно
то ли ко је ре ше ња
до не то у за кон ском
ро ку, док је за 2012.
пла ни ра но да 90 од сто
но во при сти глих
пред ме та бу де ре ше но
за два ме се ца

Чла но ви Управ ног од бо ра 
РФ ПИО, на сво јој по след-
њој сед ни ци у про те клој 

го ди ни, усво ји ли су про грам 
ра да Фон да за 2012. Про грам 
ра да са др жи бу ду ће ак тив но-
сти Фон да у свим сег мен ти ма 
по сло ва ња, а ре а ли за ци ја пла-
ни ра ног до при не ће успе шном 
спро во ђе њу за по че те ре фор ме 
пен зиј ског си сте ма у зе мљи и 
оства ри ва њу стра те шких ци ље-
ва Фон да ПИО.

− Про гра мом су пред ви ђе не 
све основ не ак тив но сти пре ма 
за кон ским оба ве за ма, али оно 
на шта се обра ћа по себ на па жња 
је по ве ћа ње ажур но сти у ра ду. У 
2011. ус пе ли смо пр ви пут да 77 
од сто ре ше ња бу де до не то у за-
кон ском ро ку од два ме се ца, што 
је из у зет но ве ли ки про це нат у 
од но су на ра ни ји пе ри од. Сма-
тра мо, на рав но, да мо же и бо-
ље од то га, па смо за то за 2012. 
пла ни ра ли да 90 од сто пред ме та 
бу де ре ше но у за кон ском ро ку. 
С об зи ром на то да про грам ра-
да под ра зу ме ва ин те рес оси гу-
ра ни ка и ко ри сни ка, пре све га, 
ја сно је да су ква ли тет ра да и 
пру жа ње услу га – од шал те ра до 
ре ше ња, ко ја ће у кра ћем ро ку и 
ра зу мљи ви јег са др жа ја сти за ти 
до ко ри сни ка, при о ри тет у 2012. 
го ди ни. То под ра зу ме ва при ла го-
ђа ва ње ин фор ма тич ких про гра-
ма, њи хо во да ље уса вр ша ва ње 
и ус по ста вља ње је дин стве ног 
ин те гри са ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма на те ри то ри ји це ле Ср-
би је. На овај на чин би ће мо дер-
ни зо ва ни по слов ни про це си и 
стан дар ди зо ва но упра вља ње 
чи ме ће би ти обез бе ђе на по др-

шка свим ак тив но сти ма у Фон-
ду. Уз све ово, не за о би ла зна и 
стал но при сут на те ма је ре фор-
ма Фон да и она се ни ка ко не ће 
за не ма ри ва ти ни у 2012 – ре као 
је у увод ном из ла га њу Зо ран 
Јо си по вић, за ме ник ди рек то ра 
Фон да ПИО.

У Фон ду се го ди шње „про из-
веде“ из ме ђу 22 и 25 ми ли о на 
до ку ме на та на па пи ру ко ји се, 
а то је за кон ска оба ве за, трај но 
чу ва ју, те је нео п ход но да се то 
учи ни на што аде кват ни ји на-
чин. До ку мен та ци ја се углав ном 
чу ва на ми кро фил мо ви ма, али 
Фонд ПИО не ма ни опре му ни 
про стор нео п хо дан за оба вља-
ње овог по сла. Ме ђу тим, по-
ла ко се сти чу усло ви да се овај 
по сао за вр ша ва у Фон ду, та ко 
да у на ред них не ко ли ко го ди на 
Фонд мо же да пре у зме ком пле-
тан по сао:

− Да би се то за и ста и оства-
ри ло, по треб но је да, уз За кон о 
елек трон ском пот пи су, ко ји је 
већ до нет, бу ду до не ти и За кон 
о елек трон ској ар хи ви и За кон 
о вре мен ском жи гу, што ап со-
лут но не за ви си од нас у овој 
уста но ви. За тим је нео п ход на 
и на бав ка ком плет не опре ме, 
за шта су, на рав но, по треб на 

сред ства и она су пред ви ђе на
фи нан сиј ским пла ном за 2012.
и на ред не го ди не, јер је то ипак
ве ли ка на бав ка и не мо же се сва
тех ни ка од јед ном ку пи ти. Та ко-
ђе тре ба оспо со би ти и ка дро ве
ко ји ће на то ме ра ди ти, та ко да
је рок од две го ди не ко ји је дат
за окон ча ње овог по сла ре а лан.
При то ме тре ба има ти на уму
да се од 1996. го ди не екс тер но
за вр ша ва по сао ми кро фил мо-
ва ња и са да је пр ви пут пред-
ви ђе но да се оро чи крај ове
за ви сно сти од дру гих, то јест
да Фонд за пар го ди на пр ви пут
ове по сло ве мо же да оба вља
са мо стал но – на гла сио је Зо ран
Јо си по вић.

На сво јој по след њој сед ни ци
у 2011. го ди ни чла но ви Управ-
ног од бо ра усво ји ли су и но ву
си сте ма ти за ци ју по сло ва у РФ
ПИО ко јом се број рад них ме-
ста по ве ћа ва за 80 због пре у-
зи ма ња по сло ва Фон да вој них
оси гу ра ни ка (СО ВО). На овај
на чин, са но вим за по сле ни ма
ко ји ће ра ди ти на оства ри ва-
њу пра ва из вој ног оси гу ра ња
и на ис пла та ма пен зи ја вој них
оси гу ра ни ка, ство ре ни су усло-
ви да се ови по сло ви аде кват но
оба вља ју.

Пре у зи ма ње по сло ва од Фон-
да СО ВО зна чи и пре у зи ма ње
око 18.000 вој них пен зи о не ра
ко ји има ју за о ста ла по тра жи-
ва ња пре ма овом Фон ду. Ра-
ди се о ду гу пре ма њи ма ко ји
је на стао из ме ђу 2004. и 2007.
го ди не, и ко ји је та да из но сио
око три ми ли јар де ди на ра, а са-
да је на ра стао на 12 ми ли јар ди.
Пред став ни ци Фон да ПИО су са
Ми ни стар ством фи нан си ја ус-
пе ли да при ла го де текст За ко на
о пре тва ра њу до спе лих а не из-
ми ре них оба ве за пре ма вој ним
оси гу ра ни ци ма у јав ни дуг, ко ји
ће би ти из ми рен у три ра те у на-
ред не три го ди не. Пре ма пред-
ло гу За ко на ко ји је усво ји ла Вла-
да Ср би је, дуг ће би ти об ра чу нат
са при па да ју ћом ка ма том на дан
1. ја ну ра 2012. го ди не и ка ма та
ће се на та ко до би јен из нос и
да ље об ра чу на ва ти до мо мен та
ис пла те. Јав ни дуг ће, као и сви
прет ход ни, би ти ис пла ћен из бу-
џе та Ре пу бли ке Ср би је, а Фонд
ПИО ће као тех нич ко ли це из вр-
ши ти ди стри бу ци ју тих па ра на
ра чу не вој них пен зи о не ра, ре-
че но је сед ни ци Управ ног од бо-
ра Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње.

В. Ана ста си је вић

УПРАВ НИ ОД БОР РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ФОН ДА ЗА ПЕН ЗИЈ СКО И ИН ВА ЛИД СКО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Још бр же до ре ше ња
ССССССаСаССаСаССаСа с сссседедедеедеднинининицецецецецецецеце УУ УУУ У У Уппппппрпрппрправавава ноонооог г г гг ододдбоб рара
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Управ ни од бор Фон да ПИО, као што је
по зна то, фор ми рао је Рад ну гру пу ко ја
је пред ло жи ла ме ре нео п ход не за ре-У

струк ту ри ра ње ове ин сти ту ци је, с об зи ром
на све про бле ме и те шко ће с ко ји ма се већ
ду же вре ме су сре ће. Глав на те ма на са стан-
ку чел них љу ди Фон да ПИО и Уни је по сло-
да ва ца Ср би је, 27. де цем бра, би ло је Пи смо
о на ме ра ма ко је је пред ло жи ла Рад на гру-
па, а Управ ни од бор РФ ПИО упу тио Вла ди
Ср би је, ре сор ним ми ни стар стви ма и ор га-
ни за ци ја ма ко је пар ти ци пи ра ју у ње го вом
ра ду. Пи смо о на ме ра ма су већ по др жа ли
Са вез пен зи о не ра Ср би је и Са вез са мо стал-
них син ди ка та Ср би је, а њи ма се на по ме-
ну том ску пу у по др шци при дру жи ла и Уни ја
по сло да ва ца.

У увод ном из ла га њу Не бој ша Ата нац ко-
вић из Уни је по сло да ва ца је на гла сио да је
Пи смо о на ме ра ма је дан за и ста ва жан ма те-
ри јал, ко ји се ду го оче ки вао, јер по ку ша ва
да ре ши про бле ме са ко ји ма се већ ду го сви
су сре ћу.

Пред сед ник Управ ног од бо ра Фон да
ПИО, Дра го слав Ђу ка но вић, украт ко је
обра зло жио раз ло ге ко ји су ути ца ли на
обра зо ва ње Рад не гру пе за пре и спи ти ва-
ње и ана ли зи ра ње стра те шког ре струк ту-
ри ра ња Фон да, чи ји је за да так да из вр ши
ана ли зу и пре и спи та мо гућ но сти про ме не

струк ту ре ове ин сти ту ци је, од но сно да са-
гле да по ла зне осно ве за про ме не у на чи ну
функ ци о ни са ња Фон да и ка пи та ли за ци је
ње го ве имо ви не.

– Рад на гру па је са чи ни ла Пи смо о на ме-
ра ма ко је је Управ ни од бор Фон да усво јио и
про сле дио пре ми је ру Ср би је, пот пред сед-
ни ку Вла де, над ле жним ми ни стар стви ма и
свим асо ци ја ци ја ма ко је апли ци ра ју у ра ду
Управ ног од бо ра, на да ље раз ма тра ње и
пред у зи ма ње аде кват них ме ра – на вео је
пред сед ник Ђу ка но вић.

Сла вен ко Гр гу ре вић, пред сед ник Рад не
гру пе УО РФ ПИО, ре као је да се ра ди о ве ли-
ком за дат ку, има ју ћи у ви ду да је стра те шко
ре струк ту ри ра ње Фон да је дан од нај ве ћих
и нај ком плек сни јих про је ка та тре нут но у
Ср би ји, ко ји би за по зи тив ну по сле ди цу
имао сма ње ње де фи ци та бу џет ског фи нан-
си ра ња, сма ње ње ева зи је и сма ње ње по ре-
ског оп те ре ће ња по сло да ва ца. Услед све га
то га до шло би до по ра ста пред у зет нич ке
ини ци ја ти ве и бо љег по ло жа ја по сло да ва-
ца, до ве ће за по сле но сти и за ра да рад ни ка,

чи ме би и Фонд до шао до ве ћих из во ра фи-
нан си ра ња, на гла сио је Гр гу ре вић.

Иван Ми мић, ди рек тор Сек то ра за фи нан-
си је Фон да ПИО, на вео је да је Фонд фак тич-
ки је дан „про точ ни бој лер”, али да др жа ва
ап со лут но сто ји иза нео п ход них фи нан си-
ра ња, с тим да се уче шће до та ци ја из бу џе-
та са 10 од сто, ко ли ко је би ло 1995. го ди не,
по пе ло на 47-48 од сто, ко ли ко је са да. У ма-
те ри ја лу су, ре као је Ми мић, об ра ђе ни сви
узро ци де фи ци тар ног фи нан си ра ња си сте-
ма ПИО, и на бро јао је зна чај ни је сег мен те

на ко је се мо же од мах ути ца ти. Као пр во
– пре ба ци ва ње фи нан си ра ња здрав стве не
за шти те пен зи о не ра на те рет др жа ве, чи ме
би за око осам од сто би ло сма ње но уче шће
др жа ве у фи нан си ра њу Фон да. Као дру го,
на вео је не ка пра ва, као што су пра во на ту-
ђу по моћ и не гу, на те ле сно оште ће ње, на
на кна де због ра да са скра ће ним рад ним
вре ме ном, због ма ње за ра де на дру гом од-
го ва ра ју ћем по слу итд., ко је су на рас ход ној
стра ни Фон да, а за пра во спа да ју у ка те го-
ри ју со ли дар но сти и со ци јал не за шти те, од-
но сно ни су по кри ве не до при но си ма.

У ма те ри ја лу Рад не гру пе да те су крат ко-
роч не и ду го роч не ме ре за опо ра вак и оп-
ста нак на ше ин сти ту ци је, на ве ла је Дра га на
Ка ли но вић, ди рек тор ка Фон да ПИО.

– Тре ба ло би се фо ку си ра ти на бр зе, крат-
ко роч не ме ре. Кад се све те ме ре ре а ли зу ју,
а не ма раз ло га да се сум ња у њи хов ко на чан
ис ход, има ће мо са свим дру гу сли ку Фон да
ко ји др жа ва до ти ра са око 30 од сто сред-
ста ва ко ја не до ста ју и то ће би ти по зи тив но
при хва ће но, јер би смо се та ко вра ти ли на
2001. го ди ну. Ка да го во ри мо о по тра жи ва-
њи ма због не у пла ће них до при но са, ве о ма
се че сто у јав но сти по гре шно ту ма чи да су то
ду го ва ња Фон да, што је не тач но, јер је реч о
оба ве зи при вре де пре ма РФ ПИО – на гла си-
ла је ди рек тор ка Дра га на Ка ли но вић.

Пред став ни ци Уни је по сло да ва ца Ср би-
је су по др жа ли, без из у зет ка, ове пред ло ге
Фон да, ис ти чу ћи да све ме ре ко је се пред-
ла жу иду у при лог са ме Вла де Ре пу бли ке
Ср би је јер – ти ме што ће Фонд би ти ефи ка-
сни ји, и Вла да ће из два ја ти ма ње сред ста ва
за ње го во фи нан си ра ње.

Је ле на Оцић

ПО ДР ШКА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА ПРЕД ЛО ГУ ФОН ДА ПИО

За одр жи ви ји пен зиј ски
си стем РуРууРуРуРуРуРуукококоокооокоововововововововововввв дсдсдсддсдддсдствтвтввтвтввввтвтвво о о оо о 
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Чел ни љу ди Ди рек ци је По-
кра јин ског фон да ПИО пре зен-
то ва ли су од лич не ре зул та те 
ра да у прет ход ној го ди ни ове 
нај ве ће ор га ни за ци о не је ди ни-
це РФ ПИО. Ре зул та ти су нај бо-
љи од кон со ли да ци је Ре пу блич-
ког фон да.

− Ре ше но је 92 од сто под не-
тих зах те ва, а чак 85,2 од сто у 
за кон ском ро ку, што го во ри о 
то ме да се на ре ше ње о пен зи-
ји че ка све кра ће. Ду же се че-
ка углав ном због фак то ра ван 
Фон да, ре ци мо, због не пла-
ће них до при но са, не до стат ка 
по да та ка, ко ре спо ден ци је са 
стра ним но си о ци ма со ци јал-
ног оси гу ра ња итд. Упо ре до, 
по бољ ша ли смо и ко му ни ка-
ци ју са кли јен ти ма и ство ри ли 
усло ве за њи хо ву бо љу оба ве-
ште ност о пра ви ма из оси гу-
ра ња ко ја се, из ме ђу оста лог, 
огле да и у отва ра њу но вих 
ис по ста ва.Тре нут но их је у Вој-
во ди ни 22, а у овој го ди ни при-
пре ма мо отва ра ње још че ти ри. 
Све то оства ре но је са 10 од сто 
ма ње за по сле них у од но су 
на 2010. го ди ну. И по ред овог 
успе ха, по ди за ње ажур но сти, 
уз уна пре ђе ње ква ли те та ра да 
и стал ну еду ка ци ју за по сле них, 
и да ље је ме ђу стра те шким ци-
ље ви ма Фон да – на гла сио је 
Слав ко Имрић, ди рек тор По-
кра јин ског фон да ПИО.

Имрић је под се тио да је фи-
нан сиј ским пла ном Фон да и За-
ко ном о ре пу блич ком бу џе ту 
обез бе ђе на ис пла та 12 пен зи ја, 
па ко ри сни ци не тре ба да бри ну, 
јер је др жа ва га рант ис пла те.

Че до мир Фран цу ски, ди рек-
тор Сек то ра за оства ри ва ње 
пра ва из ПИО у Ди рек ци ји ПФ, 
ис та као је да је то ком 2011. у 
пр во сте пе ном по ступ ку до не-
то 128.820 ре ше ња о пра ви ма 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња, а оста ло је не ре-
ше но око 17.700, што је при-
лич но им пре си ван по да так. 
Про шле го ди не је, по ре чи ма 
Фран цу ског, у Ди рек ци ји По-
кра јин ског фон да ре ше но и 
6.720 жал би, док је 742 оста ло 
не ре ше но.

− Но ви на за цео РФ ПИО, па и
за По кра јин ски фонд, је при па-
ја ње де ла Фон да за со ци јал но
оси гу ра ње вој них оси гу ра ни ка
од ове го ди не. Ме ђу тим, ко ри-
сни ци пра ва вој ног фон да не ће
има ти до дат них те шко ћа и оба-
ве за у овом по ступ ку јер је За-
ко ном о ПИО све већ уре ђе но.
По кра јин ски фонд је пре у зео
бли зу 6.700 ко ри сни ка вој них
пен зи ја ко ји ма ће при на дле-
жно сти би ти ис пла ћи ва не из ис-
плат них слу жби фи ли ја ла у Вој-
во ди ни, по ис тој ди на ми ци као
и до сад, да кле 6. и 21. у ме се цу,
а при па да ће им сва по ве ћа ња
пен зи ја и дру гих при ма ња као
и оста лим ко ри сни ци ма Фон-
да ПИО – на гла сио је Че до мир
Фран цу ски.

Др Ми ло рад Ор ло вић, на чел-
ник Оде ље ња за ме ди цин ско
ве шта че ње, го во рио је о по-
ступ ку ме ди цин ског ве шта че ња
и про бле ми ма ко ји се у том про-
це су ја вља ју:

− Сви зах те ви за оце ну рад не
спо соб но сти ве шта че се у Но вом
Са ду, обез бе ђен је на су мич ни
из бор ле ка ра ве шта ка, та ко да
ни ко уна пред не зна ко ће га ве-
шта чи ти, а сва ки на лаз под ле же
оба ве зној прет ход ној кон тро ли
Ди рек ци је РФ ПИО у Бе о гра ду.
Исто ва жи и за дру го сте пе ни
по сту пак. Осим то га, код утвр ђе-
ног гу бит ка рад не спо соб но сти
оба ве зан је кон трол ни пре глед,
из у зев код те шких бо ле сти код
ко јих је ја сно да не мо же до ћи
до по бољ ша ња здрав стве ног
ста ња, а ко је су на бро ја не у Пра-
вил ни ку о ме ди цин ском ве шта-
че њу. Же лим да на гла сим да је
број пред ме та ко ји су оспо ре ни
при ли ком ре ви зи је ис под је дан
од сто, што го во ри да се у Фон ду
ве шта чи по истим кри те ри ју ми-
ма, ка ко у Пи ро ту, та ко и у Су бо-
ти ци, Бе о гра ду итд.

Др Ор ло вић је ис та као и да су
ор га ни ве шта че ња у вој во ђан-
ским фи ли ја ла ма и Ди рек ци ји
ПФ у 2011. го ди ни об ра ди ли око
3.000 оси гу ра ни ка ви ше не го
2010. го ди не, иако су ра ди ли са
ма њим бро јем ле ка ра ве шта ка.

Ми ро слав Мек те ро вић

Пре ма нај но ви јим по да ци ма о ра ду Фон-
да ПИО у про те клој го ди ни, из ра же ним
у број ка ма, ажур ност ове ин сти ту ци је

у по ре ђе њу са прет ход ним го ди на ма ско ро
је ду пли ра на. На и ме, про те кле, 2011. го ди не,
у за кон ском ро ку од два ме се ца до не то је чак
78 од сто ре ше ња у пр во сте пе ном по ступ ку
ре ша ва ња зах те ва. То прак тич но зна чи да је
че ти ри пе ти не од укуп ног бро ја оних ко ји су
про шле го ди не пре да ли зах тев за пен зи о ни-
са ње у ро ку од за ко ном про пи са на два ме се-
ца до би ло ре ше ња и пр ву пен зи ју.

Је зи ком број ки гво ре ћи, у 2011. го ди ни
је од 574.711, ко ли ко је укуп но зах те ва при-
мље но у свим фи ли ја ла ма Фон да у зе мљи,
ре ше но 533.772. Од тог бро ја је 499.688 зах-
те ва сти гло у то ку 2011. го ди не, док је 68.850
пре не то из 2010. го ди не. На кра ју про те кле
го ди не у 2012. је пре не то ско ро ду пло ма ње
не ре ше них зах те ва – 40.940, што све до чи о
бр жем и ажур ни јем ра ду у про шлој го ди ни.
Циљ за по сле них у Фон ду, ка ко је на по след-
њој про шло го ди шњој сед ни ци Управ ног
од бо ра РФ ПИО ис та као и за ме ник ди рек то-

ра, Зо ран Јо си по вић, је да ове го ди не број
ре ше ња до не тих у за кон ском ро ку бу де 90
про це на та.

Ако се зна да је из 2009. у 2010. го ди ну
пре не то 123.224 зах те ва, из 2010. у 2011.
већ по ме ну тих 68.850, а на кра ју про шле у
ову 40.940, очи то је да је ажур ност ско ро ду-
пли ра на. Ова кве ре зул та те по сти гла је ве-
ћи на фи ли ја ла у Ср би ји, што је и до при не ло
да на ни воу це лог Ре пу блич ког фон да ПИО
ажур ност у 2011. го ди ни из но си 78 од сто.

В. Ана ста си је вић

СКО РО ДУ ПЛИ РА НА АЖУР НОСТ У РА ДУ ФОН ДА ПИО

У за кон ском ро ку до не то
78 од сто ре ше ња

РАД ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА ПИО У 2011. ГО ДИ НИ

Нај бо љи ре зул та ти од кон со ли да ци је Фон да

Директор Славко Имрић са новинарима
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између два броја

Елек трон ске здрав стве не књи жи це
од мар та

Ре пу блич ки фонд за здрав стве но оси гу ра ње Ср би је (РФ ЗО) на ја вио је да ће већ од 
мар та ове го ди не по че ти са из да ва њем елек трон ских здрав стве них књи жи ца са чи пом. 
Но ва елек трон ска књи жи ца омо гу ћи ће бр жи и лак ши пре глед код ле ка ра, као и бр же 
по ди за ње ле ко ва у апо те ка ма, а за ме на и из да ва ње но вих књи жи ца нај пре ће по че ти у 
Ва ље ву, а по том и у дру гим ме сти ма Ср би је.

Пла ни ра но је да се до кра ја го ди не ко ри сни ци ма здрав стве не за шти те уру чи ми ли он 
ипо кар ти ца, а РФ ЗО је ду жан да у ро ку од три го ди не елек трон ске здрав стве не књи жи-
це уру чи свим здрав стве ним оси гу ра ни ци ма. Укуп ни тро шко ви из да ва ња но вих здрав-
стве них књи жи ца, пре ма про це ни, из но си ће око 20 ми ли о на евра, а њи хо ва за ме на ће 
ко шта ти око 400 ди на ра.

Но ви Сад: отво ре но
пре но ћи ште
за бес кућ ни ке

У дво ри шту Цен тра за со ци јал ни рад у
Но вом Са ду отво ре но је пре но ћи ште за
бес кућ ни ке са те ри то ри је гра да, сме штај-
ног ка па ци те та 24 кре ве та.

У два мон та жна објек та укуп не по вр ши не
60 ква драт них ме та ра, са

са ни тар ним чво ром, бес кућ ни ци ће мо-
ћи да бо ра ве од 19 ча со ва до се дам са ти
ују тро. Ди рек тор но во сад ског Цен тра за
со ци јал ни рад, Гој ко Ву ји но вић, ис та као је
да је ово пре но ћи ште при вре ме ни сме штај
док не бу де обез бе ђе но трај но ре ше ње.

А ко ри сни ци ма Си гур не де чи је ку ће и
Днев ног бо рав ка за де цу са по ре ме ћа јем у
дру штве ном по на ша њу град ска упра ва је,
по ред но во го ди шњих по кло на, да ро ва ла и
два те ле ви зо ра и две му зич ке ли ни је.

Ху ма ност ло знич ких 
но ви на ра

Ре дак ци ја не дељ ни ка „Ло знич ке но во-
сти”, по во дом из ла ска две сто тог бро ја,
по де ли ла је сим бо лич не по кло не Деч јем
оде ље њу ло знич ке Оп ште бол ни це. Но-
ви на ри је ди ног штам па ног ме ди ја у гра-
ду, уме сто да ор га ни зу ју кок тел, ку пи ли
су ДВД пле јер, два де се так ди ско ва са цр-
та ним фил мо ви ма и во ће за де цу ко ја су
но во го ди шње и бо жић не пра зни ке про-
ве ла у бол ни ци. Ка ко су на овом оде ље њу
до са да има ли са мо ТВ при јем ник, пле јер
и цр та ћи су им до бро до шли јер ће убу ду-
ће ма ли ша ни мо ћи да вре ме то ком ле че ња
про во де ра зно вр сни је.

− По клон је скро ман, спрам мо гућ но сти
на ше ре дак ци је, али оче ку је мо да ће наш
при мер сле ди ти и дру ги ко ји има ју ве ће мо-
гућ но сти да по мог ну ма ли ша ни ма и они ма
ко ји ма је па жња увек до бро до шла. На сли-
чан на чин смо сво је вре ме но обе ле жи ли и
го ди шњи цу ре дак ци је, ка да смо де ци из
Днев ног бо рав ка „Сун це“ по кло ни ли ран-
че ве, књи ге, слат ки ше и школ ски при бор, а
та кву прак су има ће мо и убу ду ће − ре кла је
Зо ри ца Ви шњић, глав ни и од го вор ни уред-
ник „Ло знич ких но во сти“.

Ре дов на со ци јал на да ва ња
Со ци јал на да ва ња ће то ком 2012. го ди не би ти ис пла ћи ва на ре дов но, а по себ на сред-

ства из бу џе та би ће из дво је на за по моћ нај си ро ма шни јем ста нов ни штву и не раз ви је-
ним оп шти на ма у Ср би ји, са оп ште но је из Ми ни стра ства ра да и со ци јал не по ли ти ке.

При бли жно 370 ми ли о на ди на ра би ће обез бе ђе но за на ста вак ра да на род них ку хи-
ња у 73 оп шти не, у ко ји ма је та услу га ус по ста вље на.

Из ме ђу 160 и 170 ми ли о на ди на ра ће би ти утро ше но за при бли жно 45.000 па ке та 
пре храм бе них и хи ги јен ских про из во да, ко ји ће би ти по де ље ни у 105 нај у гро же ни јих 
оп шти на.

То ком ове го ди не не раз ви је не оп шти не до би ће и 200 ми ли о на ди на ра за спро во ђе-
ње по је ди них услу га со ци јал не за шти те ко је ни су у мо гућ но сти са ме да фи на си ра ју. Реч 
је о услу га ма као што су по моћ у ку ћи, функ ци о ни са ње днев них бо ра ва ка, цен та ра и 
при хва ти ли шта.

Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке ове го ди не рас по ла же бу џе том од 111,6 
ми ли јар ди ди на ра, што је за при бли жно два од сто ви ше од оног што је по тро ше но у 
2011. го ди ни.

По моћ сом бор ским труд ни ца ма
и по ро ди ља ма

Скуп шти на гра да Сом бо ра до не ла je
oдлуку о фи нан сиј ској по мо ћи не за по-
сле ним труд ни ца ма и по ро ди ља ма. Из-
нос за са да ни је по знат, али ће се за ову,
као и сва ку на ред ну го ди ну утвр ђи ва ти
на осно ву сред ста ва ко ја су обез бе ђе-
на за ту на ме ну. Зах тев за оства ри ва ње
пра ва на фи нан сиј ску по моћ под но си се
Оде ље њу за дру штве не де лат но сти Град-
ске упра ве Гра да Сом бо ра, а уз зах тев је
по треб но да труд ни це при ло же по твр ду
о труд но ћи – из ве штај ле ка ра спе ци ја ли-
сте ги не ко ло га – аку ше ра, а по ро ди ље
до каз здрав стве не уста но ве о по ро ђа ју.
По треб но је при ло жи ти и ко пи ју из во да
из ма тич не књи ге ро ђе них за де цу и ко-
пи ју уве ре ња о др жа вљан ству Ре пу бли ке
Ср би је за мај ку. Под но се се и по твр да о
при ја ви пре би ва ли шта за све чла но ве
по ро ди це, по твр да о при хо ди ма ис пла-
ће ним у по след ња три ме се ца ко ја прет-
хо де ме се цу у ко јем је зах тев под нет за

чла но ве по ро ди це и по твр да о ка та стар ским при хо ди ма у прет ход ној го ди ни. Та ко ђе је
по тре бан и из вод из ма тич не еви ден ци је Ре пу блич ког фон да ПИО и по твр да На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње да је труд ни ца не за по сле на, док труд ни це ко је ни су на еви ден ци-
ји НСЗ под но се фо то ко пи ју здрав стве не књи жи це.
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Пен зи о не ри ма Бе о гра да по моћ и у овој го ди ни
Б е  о  г р а д  с к и 

пен зи о не ри ко-
ји при ма ју 16.000 
ди на ра или ма ње 
од то га до би ја ће и 
ове го ди не од гра-
да по моћ у из но су 
од 4.000 ди на ра. 
Ова сред ства ће 
им се, као и ра ни-
јих го ди на, ис пла-
ћи ва ти квар тал-
но, на сва ка три 
ме се ца. Про шле 
го ди не ову по моћ 
је до би ло 65.000 
пен зи о не ра, а за ту на ме ну је из град ског бу џер та из дво је но 10 ми ли о на евра. Ми лан Кр ко ба бић, за ме ник 
гра до на чел ни ка Бе о гра да, ис ти че да се пр ва ра та по мо ћи оче ку је кра јем мар та, а по след ња про шло го ди-
шња сти гла је пред Но ву го ди ну. Пре ма Кр ко ба би ће вим ре чи ма, то је три на е ста ра та ко ја је ис пла ће на од 
ка ко је фор ми ра на ова град ска власт ко ја је и са чи ни ла кон цепт со ци јал не од го вор но сти.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла
де цем бар ских при ма ња
пен зи о не ри ма из ка те-
го ри је за по сле них по че-
ла је 10. ја ну а ра.

Бив шим по љо при-
вред ни ци ма пр ви део
пен зи ја за де цем бар ис-
пла ћен је 4. ја ну а ра, док
су вој ни пен зи о не ри пр-
ву по ло ви ну де цем бар-
ских при на дле жно сти
при ми ли 6. ја ну а ра.

Пен зи о не ри са мо-
стал них де лат но сти
при ми ли су сво је це ле
де цем бар ске пен зи је 29.
де цем бра.

Ива њи ца: сто ча ри ма
до де ље не ју ни це

Но си о ци ма ре ги стро ва них по љо при-
вред них до ма ћин ста ва бес плат но је до де-
ље но 120 при плод них ју ни ца ви со ко ква-
ли тет не си мен тал ске ра се, од укуп но 250,
ко ли ко је при па ло ива њич кој оп шти ни на
осно ву Уред бе Ми ни стар ства по љо при вре-
де Вла де Ре пу бли ке Ср би је о под сти ца ју
раз во ја сто чар ства.

Сте о не ју ни це на ба вље не су у не мач кој
по кра ји ни Ба вар ској, по зна тој по фар ма ма
за уз гој кра ва си мен тал ске ра се, а вред ност
ком плет не ин ве сти ци је је 56,7 ми ли о на ди-
на ра. Од те су ме Ми ни стар ство по љо при-
вре де из дво ји ло је 45 ми ли о на, а раз ли ка је
обез бе ђе на из оп штин ског бу џе та Ива њи це.

Пра во уче шћа на кон кур су има ли су но си-
о ци га здин ста ва са пре би ва ли штем на те ри-
то ри ји ива њич ке оп шти не ко ји у свом по се-
ду има ју нај ма ње јед ну кра ву и од го ва ра ју ћи
обје кат за уз гој. Је дан од усло ва за до би ја ње
ју ни ца био је да се сто ча ри оба ве жу да ће пр-
во жен ско те ле пре да ти Оп штин ском фон ду
за раз вој по љо при вре де у Ива њи ци.

На кон курс за на бав ку ква ли тет них гр ла
при ја ви ло се ви ше од 600 до ма ћин ста ва, а
ива њич ка оп шти на је пр ва на те ри то ри ји
Мо ра вич ког окру га до би ла при плод не ју-
ни це.

Кра гу је вац: бес пла тан град ски пре воз
К р а  г у  ј е  в а ч  к и 

пен зи о не ри ста ри-
ји од 65 го ди на по 
но вој град ској од-
лу ци од 1. ја ну а ра 
2012. го ди не има ју 
пра во на бес пла-
тан град ски пре-
воз. Због то га је 
већ пр вог рад ног 
да на у овој го ди-
ни на шал те ри ма 
град ске Аген ци је 
за са о бра ћај ство ре на ве ли ка гу жва. У Аген ци ји за са о бра ћај су са за ме ном ле ги ти ма-
ци ја за 2012. осо ба ма ста ри јим од се дам де сет го ди на по че ли још по ло ви ном де цем бра, 
и ова за ме на ће тра ја ти до 6. фе бру а ра, док ће све ле ги ти ма ци је из про шле го ди не ва-
жи ти до 29. фе бру а ра.

У то ку је и из ра да ле ги ти ма ци ја за труд ни це ко је има ју пре би ва ли ште на те ри то ри ји 
гра да Кра гу јев ца.

Бо жић ни па ке ти ћи за си ро ма шну де цу
Град Кра гу је вац је и ове го ди не фи нан си рао на бав ку две хи ља де Бо жић них па ке ти ћа

за кра гу је вач ке ма ли ша не, ко ји су ди стри бу и ра ни у че тр на ест цр кве них оп шти на – Аеро-
дром, Ви но гра ди, Су ши ца, Ста но во, Ма ле Пче ли це, Ста ра цр ква, Или ће во, Бе ло ше вац, Гро-

шни ца, Бре сни ца, Ко ри ћа ни,
Ер деч, Епар хи ја шу ма диј ска и
Са бор на цр ква.

Па ке ти ће су све ште ни ци од-
не ли на кућ не адре се по ро ди ца
са ви ше де це, као и на адре се
по ро ди ца ко је се на ла зе у те-
шкој ма те ри јал ној си ту а ци ји.

Ина че, ово је сед ма го ди на
ка ко град Кра гу је вац по во дом
бо жић них пра зни ка да ру је
ма ли ша не при год ним па ке ти-
ћи ма.
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актуелно

Ускла ду са Стра те ги јом раз-
во ја со ци јал не за шти те у
ко јој је као глав ни циљ де-

фи ни са но раз ви ја ње ин те грал-
ног си сте ма со ци јал не за шти те,
а по ла зе ћи од по тре ба Бе о гра-
ђа на, Скуп шти на гра да Бе о гра-
да је кра јем де цем бра про шле
го ди не усво ји ла Од лу ку о пра-
ви ма и услу га ма со ци јал не за-
шти те ко јом су про пи са ни ви ши
стан дар ди и по вољ ни ји усло ви
за оства ри ва ње ових пра ва и
услу га.

Ка да су у пи та њу ко ри сни ци
со ци јал не за шти те, по ред две
основ не гру пе ко ри сни ка, де це
и мла дих и од ра слих и ста ри јих
ко ри сни ка, до да те су и но ве гру-
пе ко је у прак си со ци јал не за-
шти те до са да ни су би ле до вољ-
но пре по зна те – жр тве на си ља у
по ро ди ци, жр тве зло ста вља ња,
за не ма ри ва ња, жр тве тр го ви не
љу ди ма, мла де осо бе ко је се су-
о ча ва ју са те шко ћа ма услед по-
ре ме ће них од но са у по ро ди ци,
за ви сни ци од ал ко хо ла, дро ге,
осо бе из про це са ре ад ми си је и
слич но. А ли ста услу га, са др жа-
на у овој од лу ци, под ра зу ме ва,
по ред по сто је ћих, и но ве услу ге
ко је до са да ни су по сто ја ле или,
пак, ни су би ле за кон ски де фи-
ни са не иако су се при ме њи ва ле
у прак си.

У ка те го ри ји днев них услу-
га, по ред до са да шњих као што
су по моћ у ку ћи, днев ни бо ра-
вак де це и мла дих са смет ња-
ма у раз во ју, и днев них бо ра-
вак од ра слих и ста ри јих ли ца
(клу бо ви), уве де не су и но ве:
днев ни бо ра вак од ра слих ли ца
са смет ња ма у раз во ју и свра-
ти ште. По ла зе ћи од чи ње ни це
да у Бе о гра ду жи ви ве ли ки број
од ра слих ли ца са смет ња ма у
раз во ју (те ле сне, ин те лек ту ал-
не, сен зор не или мен тал не те-
шко ће у ко му ни ка ци ји), као и
да су услу ге днев ног бо рав ка за
де цу и мла де мо гла да ко ри сте
са мо ли ца уз ра ста до 26 го ди на,
овом услу гом ће знат но би ти
ола ка шан жи вот по ро ди ца ко је

има ју од ра сло ли це са смет ња-
ма у раз во ју, а ко је због го ди на 
до са да ни је мо гло да ко ри сти 
не ке од по сто је ћих уста но ва за 
ове на ме не. Та ко ђе, рад свра ти-
шта за де цу у прет ход не че ти ри 
го ди не по ка зао је да на те ри-
то ри ји Бе о гра да по сто ји ве ли-
ка по тре ба за ова квом вр стом 
по др шке, по себ но ме ђу де цом 
ко ја жи ве и ра де на ули ци, јер је 
у прет ход ном пе ри о ду око 600 
ма ло лет ни ка ко ри сти ло услу ге 
свра ти шта. По што је овај об лик 

аде ква тан по тре ба ма циљ не 
гру пе и нео п хо дан у Бе о гра ду, 
ова вр ста услу ге до би ла је и од-
ре ђе ну „за кон ску за шти ту“ у Од-
лу ци гра да.

Ли ста услу га ко је чи не по др-
шку за са мо ста лан жи вот, по ред 
по сто је ћих (ста но ва ње уз по др-
шку де це и мла дих са смет ња ма 
у раз во ју, при вре ме но ста но ва-
ње и со ци јал но ста но ва ње у за-
шти ће ним усло ви ма), про ши ре-
на је но вим ви до ви ма со ци јал-
не за шти те. Та ко је но ва услу га 

пер со нал на аси стен ци ја ко јој ће 
се, из ве сно је, об ра до ва ти ли ца 
са по себ ним по тре ба ма. Пру жа-
ње од го ва ра ју ће ин ди ви ду ал не 
прак тич не по др шке ко ри сни-
ку, од но сно од ра слој и ста ри јој 
осо би са те ле сним ин ва ли ди те-
том и ви со ким сте пе ном за ви-
сно сти од помо ћи дру гих ли ца у
сва ко днев ном функ ци о ни са њу 
си гур но ће мно го зна чи ти. Пер-
со нал на аси стен ци ја мо же би ти 
по вре ме на или стал на и од но си 
се на по моћ у одр жа ва њу лич не
хи ги је не, по моћ ко ри сни ку код 
уста ја ња, обла че ња, хра ње ња, 
тран сфе ра у ко ли ци ма, по моћ 
у одр жа ва њу хи ги је не ста на, 
на бав ци на мир ни ца, спре ма њу 
обро ка, од во ђе њу код ле ка ра 
итд.

Но ви вид со ци јал не за шти те
је и ста но ва ње уз по др шку од-
ра слих и ста ри јих са смет ња ма 
у раз во ју и под ра зу ме ва да су
ко ри сни ци ове услу ге ста ри ја
ли ца код ко јих је кон ста то ва на 
ла ка оме те ност али ко ја су спо-
соб на за по сти за ње од ре ђе ног 
сте пе на са мо стал но сти. Њи ма 
се обез бе ђу је ста но ва ње у ста-
но ви ма при ла го ђе ним по тре-
ба ма осо ба са смет ња ма у мен-
тал ном раз во ју и пру жа струч на
по др шка у са вла да ва њу сва ко-
днев них ак тив но сти, као што 
су хи ги је на, ис хра на, узи ма ње 
ле ко ва итд. Пред ви ђе но је да 
се ова услу га пру жа ко ри сни-
ку нај ду же пет го ди на. У истом 
вре мен ском пе ри о ду омо гу ће-
но је и ста но ва ња уз по др шку 
де це и мла дих са те ле сним ин-
ва ли ди те том, што је та ко ђе но ва 
услу га. Пра во на ову услу гу има-
ју ли ца ко ја због сма ње них мо-
гућ но сти не мо гу да се укљу че 
у ак тив но сти дру штва на истом 
ни воу са дру ги ма, али под усло-
вом да су ко ри сни ци пра ва на 
уве ћа ни до да так за по моћ и не-
гу дру гог ли ца. Осим што им се 
обез бе ђу је ста но ва ње у ста но-
ви ма при ла го ђе ним по тре ба ма 
осо ба ма са те ле сним ин ва ли ди-
те том, пру жа им се и по др шка 

СКУП ШТИ НА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА

Но ви не у пра ви ма и услу га ма
со ци јал не за шти те

Скуп шти на гра да Бе о гра да усво ји ла 

Од лу ку о пра ви ма и услу га ма со ци јал не

за шти те ко јом се про ши ру је број

ко ри сни ка но вим ка те го ри ја ма ко је има ју 

пра во на не ки од ви до ва со ци јал не за шти те
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и по моћ код уче ња, по ха ђа ња 
шко ле, тра же ња за по сле ња 
итд. Ова ква услу га уве де на је 
и за од ра сла ли ца са те ле сним 
ин ва ли ди те том, уз слич не по-
год но сти ко је ва же за де цу са 
ин ва ли ди те том и уз исти, пе то-
го ди шњи пе ри од тра ја ња.

Услу га со ци јал ног пред у зет-
ни штва, као но ва услу га, обез-
бе ђу је про фе си о нал но и дру-
штве но укљу чи ва ње ко ри сни ка 
со ци јал ног за по шља ва ња кроз 
по ди за ње обра зов ног ни воа, 
сти ца ње од ре ђе них зна ња и ве-
шти на и пре ква ли фи ка ци је. Ово 

пра во мо гу да ко ри сте не за по-
сле на ли ца ко ја ко ри сте пра ва и 
услу ге со ци јал не за шти те.

Но ви вид за шти те је и при вре-
ме ни сме штај у при хва ти ли шти-
ма за труд ни це и же не са де цом 
од ко јих је јед но мла ђе од три 
го ди не. Ову услу гу при вре ме-
ног сме шта ја у си ту а ци ја ма ко је 
зах те ва ју ур гент но из два ја ње 
ра ди спре ча ва ња по сле ди ца 
по ро дич ног на си ља, од но сно 
од ба ци ва ња, мо гу да оства ре 
труд ни це и же не са де те том (де-
цом) мла ђом од три го ди не, док 
се не утвр ди дру ги од го ва ра ју-
ћи об лик за шти те, а нај ду же до 
шест ме се ци. У из у зет ним су-
ту а ци ја ма, ка да из оправ да них 
раз ло га не мо же да се обез бе ди 
од го ва ра ју ћи об лик за шти те, 
овај пе ри од збри ња ва ња мо же 
да по тра је и ду же. Но ви на је у 
то ме што је до са да у Бе о гра ду 
би ло ак ту ел но по сто ја ње са мо 
сме шта ја за труд ни це и же на са 
де те том уз ра ста до го ди ну и по 
да на, и то у окви ру ста ци о на ра 
за мај ку и де те при Цен тру за 
за шти ту одој ча ди, де це и омла-
ди не.

Уме сто у до са да шњих де сет 
оп шти на, пре ма Од лу ци гра да 
Бе о гра да о пра ви ма и услу га ма 
со ци јал не за шти те, убу ду ће ће 

гра ђа ни са те ри то ри је свих бе-
о град ских оп шти на има ти пра-
во на суб вен ци ју по осно ву тро-
шко ва за ко му нал не про из во де, 
услу ге и за куп ни ну. Под се ћа ња 
ра ди, ин тер вент ним ме ра ма за-
шти те нај у гро же ни јих гра ђа на, 
ко је се при ме њу ју од 1995. го-
ди не, утвр ђен је по пуст за це не 
ко му нал них услу га и ста на ри ну 
ко ја се пла ћа пре ко об је ди ње-
не на пла те Ин фо ста на. Ка ко је 
ова ме ра вре ме ном иза шла из 
окви ра при вре ме ног ка рак те ра 
за убла жа ва ње те шког ма те риј-
ла ног ста ња, а у ме ђу вре ме ну се 

еко ном ска си ту а ци ја ни је мно го 
по пра ви ла, пра во суб вен ци је 
кон сти ту и са но је као пра во за 
гра ђа не Бе о гра да у свим оп-
шти на ма, на рав но, ако за до во-
ља ва ју про пи са не усло ве.

Од лу ком гра да ре гу ли са но 
је и да се сред ства за фи нан си-
ра ње пра ва и услу га со ци јал не 
за шти те обез бе ђу ју у град ском 
бу џе ту, уче шћем ко ри сни ка и 
ли ца ко ја су, у скла ду са за ко-
ном, ду жна да уче ству ју у из др-
жа ва њу по је ди на ца и по ро ди це, 
од до на то ра, спон зо ра и дру гих 
из во ра.

Услу ге днев ни бо ра вак од ра-
слих ли ца са смет ња ма у раз-
во ју, ста но ва ње уз по др шку 
од ра слих и ста ри јих са смет-
ња ма у раз во ју, де це и мла дих, 
и од ра слих са те ле сним ин ва-
ли ди те том, пер со нал на аси-
стен ци ја и со ци јал но пред у зет-
ни штво по че ће да се при ме њу 
по до но ше њу бли жих усло ва и 
стан дар да за пру жа ње и оства-
ри ва ње услу га со ци ја не за шти-
те ко је про пи су је ре сор ни ми-
ни стар, док се при ме на пра ва 
на суб вен ци ју за тро шко ве за 
ко му нал не про из во де, услу ге и 
за куп ни ну од ла же до сти ца ња 
тех нич ких пред у сло ва.

Ми лан ка Иван ча јић

Кан це ла ри ја за ин клу зи ју
Ро ма у Вој во ди ни је, фе бру а-
ра про шле го ди не, по кре ну ла
про је кат „По бољ ша ње за по сле-
но сти Ро ма у АП Вој во ди ни”, на
осно ву ко јег је де сет при пад ни-
ка ове по пу ла ци је већ до кра ја
2011. отво ри ло сво је рад ње.

Овај про је кат ће тра ја ти две
го ди не, а са 237.750 евра га су-
фи нан си ра Европ ска уни ја, уз
парт нер ство са По кра јин ским
се кре та ри ја том за рад, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по-
ло ва. Основ ни циљ про јек та је
уна пре ђе ње дру штве но-еко-
ном ског раз во ја и ин клу зи ја
ром ске за јед ни це у По кра ји ни, а
по себ но ства ра ње но вих мо гућ-
но сти за за по шља ва ње Ро ма, ко-
ји ће и има ти нео п ход не ква ли-
фи ка ци је у сек то ру про из вод ње
и у услу жним де лат но сти ма.

Про је кат се ре а ли зу је у 20
вој во ђан ских оп шти на: Но вом
Кне жев цу, Ки кин ди, Сом бо ру,
Апа ти ну, Ку ли, Бе че ју, Жи ти шту,
Оџа ци ма, Ср бо бра ну, Жа бљу,

Зре ња ни ну, Но вом Са ду, Бе о-
чи ну, Ин ђи ји, Ру ми, Пе ћин ци ма,
Пан че ву, Ко ви ну, Бе лој Цр кви и
Сен ти, а Кан це ла ри ја за ин клу-
зи ју Ро ма по др жа ла је де сет вла-
сни ка но вих фир ми и та ко што
им је обез бе ди ла сву нео п ход ну
кан це ла риј ску опре му. Они су
до би ли пе чат, ло го фир ме, веб
сајт, ком пју тер и пра те ће уре-
ђа је. Обез бе ђе не су им и услу-
ге књи го вод стве не аген ци је у
пр вих шест ме се ци по сло ва ња,
а у овом пе ри о ду њи хов це ло-
ку пан рад пра ти ће и мен то ри.

Про је кат ће се спро во ди ти по
европ ским стан дар ди ма и под-
сти ца ће па ра лел но обра зо ва-
ње и за по шља ва ње Ро ма, јер ће
то ком две го ди не би ти об у че но
ви ше од 150 ли ца, и осно ва но
укуп но 20 рад њи и пред у зе ћа,
уз пре те ћи па кет од 200.000 ди-
на ра суб вен ци ја.

Уго во ре са вла сни ци ма де сет
но во о тво ре них фир ми пот пи са-
ли су, кра јем де цем бра, у згра ди
Вла де Вој во ди не, Ду шко Јо ва но-
вић, ди рек тор Кан це ла ри је за
ин клу зи ју Ро ма, а старт ап па ке-
те уру чи ли су им др Бо јан Пај тић,
пред сед ник вој во ђан ске вла де,
и Ми ро слав Ва син, по кра јин ски
се кре тар за рад, за по шља ва ње и
рав но прав ност по ло ва.

Сви за ин те ре со ва ни Ро ми
уско ро ће мо ћи да се при ја-
вљу ју за по ме ну ти про грам
са мо за по шља ва ња, а на рас-
по ла га њу ће им би ти и ан га жо-
ва ни мен то ри – ра ди обу ке и
по мо ћи око пи са ња по слов ног
пла на. Кан це ла ри ја за ин клу-

зи ју Ро ма иза шла је у су срет и
при пад ни ци ма ове по пу ла ци је
ко ји же ле да се уса вр ше за не ко
но во за ни ма ње, те ће сре ди ном
фе бру а ра би ти ор га ни зо ва не
раз ли чи те обу ке за по ла зни ке
ши ром Вој во ди не. Они до дат не
ин фор ма ци је мо гу по тра жи ти у
Кан це ла ри ји за ин клу зи ју Ро ма
АПВ, на адре си Бу ле вар Ми хај-
ла Пу пи на 25, у Но вом Са ду, или
на њи хов те ле фон 021-4881723,
те пре ко меј ла: in klu zi ja.ro ma @
voj vo di na.gov.rs.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПРО ЈЕ КАТ КАН ЦЕ ЛА РИ ЈЕ ЗА ИН КЛУ ЗИ ЈУ РО МА

Де сет но вих
пред у зет ни ка
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актуелно

Вла сни ци ре ги стро ва них по-
љо при вред них га здин ста ва у
Ср би ји, ко јих тре нут но има ви-
ше од 450.000, од по чет ка ове
го ди не не ма ју оба ве зу ре ги-
стра ци је по што је на сна гу сту-
пио про пис о про ме ни на чи на
ре ги стра ци је по љо при вред них
га здин ста ва.

По но вом ће ре ги стра ци ја
га здин ста ва би ти оба ве зна са-

мо уко ли ко по сто је не ке про-
ме не у до ма ћин стви ма. Да кле, 
убу ду ће ће се при ја вљи ва ти 
са мо про ме не, би ло да се ра-
ди о по вр ши на ма, бро ју гр-
ла и слич но. То ће мо ћи да се 
ура ди то ком це ле го ди не, од-
но сно ка да до про ме не до ђе. 
Због ове но ви не свим ре ги-
стро ва ним га здин стви ма би ће 
по сла та оба ве ште ња са по ја-

шње њем уред бе и са по да ци-
ма о ре ги стра ци ји из про шле 
го ди не, ка ко би их упо ре ди ли 
и евен ту ал но при ја ви ли из ме-
не. Уко ли ко су се про ме не де-
си ле, ре ци мо, у струк ту ри или 
се тве ним по вр ши на ма, по љо-
при вред ни ци су ду жни да их 
при ја ве у Ре ги стар нај ка сни је 
30 да на од да на на стан ка.

Ду шан Пе тро вић, ми ни стар 

по љо при вре де и тр го ви не, 
тим по во дом је са оп штио да 
из ме ђу 70 и 80 од сто по љо-
при вред ни ка у Ср би ји у 2012. 
го ди ни не ће мо ра ти да об но-
ви ре ги стра ци ју га здин ства, 
али је и под се тио да се про ме-
не мо ра ју при ја ви ти, по што су 
пред ви ђе не санк ци је уко ли ко 
се то не ура ди.

М. М.

Уам фи те а тру При род њач ког му зе ја, у
Но вом Са ду, одр жа на је, кра јем де-
цем бра, јав на рас пра ва на ко јој је

пред ста вљен На црт Стра те ги је за уна пре-
ђе ње еко ном ског по ло жа ја же на на се лу у
Вој во ди ни 2012-2016. О зна ча ју Стра те ги је
го во рио је Ми ро слав Ва син, по кра јин ски
се кре тар за рад, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва, док је на црт до ку мен та,
кључ не про бле ме, ме ре, ци ље ве и ак тив-
но сти пре зен то ва ла Оли ве ра Ву ко вић, ко-
ја је са др Ма ри јом Ба бо вић ко ор ди ни ра ла
ра дом Рад не гру пе за ње го ву из ра ду.

Стра те ги ја је на ста ла на ини ци ја ти ву 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, у са рад њи
са По кра јин ским се кре та ри ја том за по љо-
при вре ду, во до при вре ду и шу мар ство, По-
кра јин ским фон дом за раз вој по љо при вре-
де и За во дом за рав но прав ност по ло ва, а уз
по др шку Аген ци је УН за род ну рав но прав-
ност и осна жи ва ње же на.

Рад на гру па, са чи ње на од екс пе ра та и
пред став ни ка ин сти ту ци ја и ор га ни за ци-
ја, из ра ди ла је На црт Стра те ги је на осно ву
ре ле вант них ем пи риј ских по да та ка и по ка-
за те ља, и на осно ву ин тен зив не са рад ње и
ко му ни ка ци је са жен ским се о ским ор га ни-
за ци ја ма. Чла но ви овог те ла пре зен то ва ли
су по дат ке ко ји го во ре о по ра жа ва ју ћем
имо вин ском ста ту су се о ских же на у Вој во-
ди ни. Утвр ђе но је да же не на се лу у Вој во-
ди ни да нас рет ко по се ду ју кључ ну не по-
крет ну и по крет ну имо ви ну. Ку ће не по се-
ду је 61 од сто ове по пу ла ци је, сво је има ње
не по се ду је 79,5 од сто, док свој ауто мо бил
не ма 78,5 про це на та же на. Оне рет ко по-
се ду ју и сред ства за про из вод њу, та ко да је
ме ђу вој во ђан ским до ма ћин стви ма ко ја по-
се ду ју трак тор са мо у 8 од сто слу ча је ва он у
вла сни штву же на, при кључ не ма ши не тек у
3,7 од сто, а шта ле и свињ ци на ла зе се у њи-

хо вом по се ду у 22 од сто слу ча је ва. По љо-
при вред на по ро дич на га здин ства та ко ђе
се нај че шће ре ги стру ју на му шке но си о це,
а по по да ци ма Упра ве за тре зор Ми ни стар-
ства фи нан си ја, од укуп ног бро ја ре ги стро-
ва них по љо при вред них га здин ста ва у Вој-
во ди ни, тек 26 про це на та је ре ги стро ва но
на же не.

Пре ма ре чи ма Ми ро сла ва Ва си на, се о ске
же не у Вој во ди ни, ко је де лу ју кроз ви ше од
250 удру же ња, по ка за ле су да мо гу по ста ти
осло нац не са мо по ро дич ног већ и чи та вог
дру штве ног, па и еко ном ског жи во та на се лу.

− Са рад ња са Ује ди ње ним на ци ја ма и ре-
пу блич ким и ло кал ним ин сти ту ци ја ма на
про гра ми ма по све ће ним про мо ци ји жен-
ског пред у зет ни штва, еду ка ци је, по ди за ња
ви дљи во сти и до ступ но сти еко ном ских,

фи нан сиј ских, за кон ских и дру гих ин стру-
ме на та, од кре ди та до мо гућ но сти пре ква-
ли фи ка ци ја, до дат ног обра зо ва ња и пред-
у зет ни штва омо гу ћи ће да убу ду ће по ло жај
се о ских же на бу де мно го по вољ ни ји. Стра-
те ги ја је је дан од основ них еле ме на та тог
пре о бра жа ја, а за 2012. го ди ну при пре ма-
мо ве о ма зна ча јан про је кат, про грам раз во-
ја ор ган ске по љо при вре де − про из вод ња
хра не, на ме њен же на ма пред у зет ни ца ма.
Обу ка и при пре ме за овај про је кат, чи ју ре-
а ли за ци ју су по др жа ли број ни до на то ри,
тра ја ће три го ди не, јер се ра ди о зах тев ним
про гра ми ма при ла го ђа ва ња зе мљи шта и
про из вод њи ве о ма ква ли тет не хра не, без
об зи ра на ве ли чи ну пар це ле или има ња –
на ја вио је Ми ро слав Ва син.

М. Мек те ро вић

СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЕКО НОМ СКОГ ПО ЛО ЖА ЈА ЖЕ НА НА СЕ ЛУ У ВОЈ ВО ДИ НИ

По че так пре о бра жа ја

ПРО МЕ НЕ У РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈИ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИХ ГА ЗДИН СТА ВА

По но вом од 1. ја ну а ра

СаСаСаСааааааСааааС  с с скукукукупапапаа у ууу Н Н Н Нововововомомомомм С С С Садададааадууу
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Соб зи ром да се зим ски пе-
ри од не сма тра ак ту ел-
ном се зо ном за бањ ски 

ту ри зам, ве ћи на ба ња, ка ко би 
при ву кла по се ти о це, пру жа по-
вољ ни је це не у од но су на стан-
дард не. На кон пра зни ка су нов-
ча ни ци „смр ша ли“, али, ипак, 
зи ма ће још по тра ја ти па вре ди 
раз ми шља ти ма кар о кра ћем 
пу то ва њу, од мо ру или здрав-
стве ном опо рав ку.

У Ту ри стич кој ор га ни за ци ји 
Ср би је на во де да су це не сме-
шта ја по вољ не и у по је ди ним 
пла нин ским ме сти ма. Та ко ђе, и 
број не ту ри стич ке аген ци је, као 
и Удру же ње пен зи о не ра ор га-
ни зу ју по год ни је аран жма не за 
ста ри ју по пу ла ци ју. По ред то га, 
це не ва ри ра ју и од ти па сме шта-
ја. У хо те ли ма су це не сва ка ко 
ви ше, у од ма ра ли шти ма по вољ-
ни је, а још је јеф ти ни је у при-
ват ном сме шта ју. Ак ту ел ни су 
при ват ни пан си о ни и ви ле, али 
у не ки ма има а не где чак и не ма 
гре ја ња, па је по треб но до бро 
се рас пи тати о свим усло ви ма, 
на ро чи то ако пу ту је мо у при-
ват ном аран жма ну. Ка ко ка жу 
у ТОС-у, ве ћи број ту ри стич ких 
аген ци ја да је и 10 од сто по пу ста 
за пен зи о не ре.

Та ко зва ни бо ле снич ки дан 
у Вр њач кој Ба њи ко шта не што 
ви ше од 4.000 ди на ра, у Со-
ко ба њи од 2.000 до 3.000 ди-
на ра, у Ни шкој Ба њи од 3.100 
до 3.500 ди на ра, а у Про лом 
и Лу ков ској Ба њи од 2.300 до 

2.500 ди на ра. Ба ња Ру сан да ну-
ди исту вр сту бо рав ка од 2.300 
до 3. 000 ди на ра, а Врд ник од 
3.000 до ско ро 4.000 ди на ра. 
Бо ле снич ки дан у Бу ја но вач-
кој Ба њи ко шта 2.370 ди на ра, 

док је у Ба њи Сел терс це на не-
што ви ша, од но сно од 2.560 до 
3.100 ди на ра. Ову вр сту опо-
рав ка ну де и Ба ња Гор ња Треп-
ча где је це на 2.680 динара, док 
је у Ри бар ској Ба њи 3.300, а у 
Ба њи Љиг 2.200 ди на ра.

У Ту ри стич кој ор га ни за ци ји
Ср би је ка жу да укол ли ко же-
ли мо да пу ту је мо, за сва чи ји
џеп по сто ји мо гућ ност, али на-
по ми њу да је нео п ход но би ти
што је мо гу ће бо ље оба ве штен.
Ин фор ма ци је се мо гу до би ти
те ле фон ски, пу тем ло кал них
ту ри стич ких ор га ни за ци ја, ко-
јих у Ср би ји има око сто ти нак,
или пре ко ин тер нет пор та ла
као што је www.banjesrbije.net.
У сва ком слу ча ју по треб но је
„отво ри ти че тво ро очи ју”.

У ба ња ма се це не раз ли ку ју
пре ма ка те го ри ји сме шта ја и у
за ви сно сти од то га да ли је реч о
пре но ћи шту, по лу пан си о ну или
пан си о ну. Нај ску пљи сме штај је
у екс клу зив ни јим хо те ли ма, у ко-
ји ма у Вр њач кој Ба њи са мо пре-
но ћи ште ко шта 5.200, а у Аран-
ђе лов цу по лу пан си он чак 6.900
ди на ра. На истим овим ме сти ма,
али и у дру гим ба ња ма, сме штај
мо же да ста је и ма ње од 2.000
ди на ра. Две ба ње ну де и по себ-
не про гра ме то ком зи ме ко ји
мо гу би ти при клад ни за пен зи-
о не ре. У нај но ви јем бил те ну „Ту-
ри стич ка по ну да Ср би је“ сто ји
да та ко зва но пре зи мља ва ње у

Про лом Ба њи (бо ра вак ду жи од
ме сец да на) ко шта 1.700 ди на ра
днев но. Ову мо гућ ност за ин те-
ре со ва ни мо гу да ис ко ри сте до
31. мар та. Та ко ђе, не што слич-
но по сто ји и у Ба њи Ју на ко вић.
Ов де, на ба зи бо ле снич ког да на
(пун пан си он, пр ви и кон трол ни
ле кар ски пре глед, три те ра пи-
је днев но ко је ор ди ни ра ле кар),
за бо ра вак од три де сет и ви ше
да на мо ра да се одво ји од 2.200
до 2. 420 ди на ра днев но. У исто-
и ме ном про гра му пун пан си он
из но си од 1.600 до 1. 800 ди на ра.
По сто ји и мо гућ ност пла ћа ња на
6 ме сеч них ра та.

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње има
скло пље не уго во ре са број ним
кре ди то ри ма ко ји омо гу ћа ва ју
пен зи о не ри ма пла ћа ње ро ба и
услу га на ви ше ме сеч них ра та,
те то ва жи и за услу ге опо рав ка
и здрав стве не ре ха би ли та ци је
у 29 ба ња Ср би је. У за ви сно сти
од из бо ра ле чи ли шта, услу ге се
мо гу пла ћа ти у 6, 9 или 12 ме-
сеч них ра та. Фонд је пот пи сао
уго во ре и са де се так ту ри стич-
ких аген ци ја.

Је ле на Оцић

ПО ЧЕ ЛА ЗИМ СКА СЕ ЗО НА У БА ЊА МА

Лук суз или по тре ба
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актуелно

Сре ди ном де цем бра про-
шле го ди не Бо јан Пај тић,
пред сед ник Вла де Вој во-

ди не, и Дра го слав Пе тро вић,
по кра јин ски се кре тар за на у ку
и тех но ло шки раз вој, отво ри-
ли су је дан од нај са вре ме ни јих
по го на но вих тех но ло ги ја за
скла ди ште ње по љо при вред-
них про из во да и ди стри бу ци ју
ро бе у окви ру по слов ног ком-
плек са „МДД Гро уп“. Но ви по-
гон се на ла зи по ред ауто пу та
Но ви Сад – Зре ња нин, у ата ру
Каћ. По кра јин ски се кре та ри јат
за на у ку и тех но ло шки раз вој
из дво јио је 21 ми ли он ди на ра
за овај про је кат, а оче ку је се да
ће, на кон отва ра ња по стро је-
ња, у ње му сво ју ег зи стен ци ју
обез бе ди ти око 280 рад ни ка,
што ра де ћи не по сред но у по го-
ну, што кроз раз ли чи те ви до ве

ко о пе ра ци је у по љо при вре ди 
или тран спор ту.

Пред у зе ће, укуп не по вр ши не 
45.000 ква драт них ме та ра за-
тво ре ног про сто ра, рас по ла же 
са 15.000 куб них ме та ра ко мо ра 
за ми ну сни ре жим чу ва ња ро-
бе − ка па ци те та 3.000 то на, и са 
15 ка ми о на − хлад ња ча. По ред 

оста лог, овај обје кат по се ду је и 
се дам при ла зних рам пи за ис-
то вар и уто вар ро бе.

Про це њу је се да, на кон из град-
ње но вог по го на у Ка ћу, уку пан 
скла ди шни про стор за по љо при-
вред не про из во де у Вој во ди ни 
из но си око 150 хи ља да то на, а 
чак 40 од сто тих ка па ци те та би ће 

у функ ци ји из во зног по тен ци ја ла
на ше по љо при вре де.

При ли ком отва ра ња, Бо јан
Пај тић је на гла сио да је Вла да 
Вој во ди не, пре ко про гра ма но-
вих тех но ло ги ја, до сад отво ри-
ла 91 по гон и у њи ма је обез бе-
ди ла 21.000 но вих рад них ме ста, 
а ако се узму у об зир и про гра-
ми 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, у про те клом 
пе ри о ду за по сле но је укуп но 
ви ше од 40.000 љу ди.

− Ус пе ли смо да учи ни мо не-
што че му се уоп ште ни смо на-
да ли у усло ви ма ова кве свет ске 
еко ном ске кри зе, а то је да на 
кра ју но вем бра има мо 3.500 не-
за по сле них ма ње на те ри то ри ји 
Вој во ди не не го што их је би ло у 
ја ну а ру 2011. го ди не – ре као је 
Пај тић. М. Мек те ро вић

По ла зни ци ма ко ји су за вр ши-
ли про грам струч не обу ке све-
ча но су уру че ни сер ти фи ка ти
па је ти ме ХК „Пр ва пе то лет ка“
из Тр сте ни ка до би ла 100 но вих
мај сто ра ме та ло стру га ра и ме-
та ло гло да ча. Сер ти фи ка те су
уру чи ли Зо ран Ве се ли но вић,
ге не рал ни ди рек тор „Пр ве пе-
то лет ке“, Пре драг Мар ко вић,
ди рек тор На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње Фи ли ја ле Кру ше-
вац, Љу би ша Кне же вић, ру ко во-
ди лац НСЗ у Тр сте ни ку, и Го ран
Ми о дра го вић, ди рек тор На род-
ног уни вер зи те та у Тр сте ни ку.

– Тр сте ник је увек био ср це
ме тал ског ком плек са Ср би је, у

„Пе то лет ки“ су од у век ра ди ли 
нај бо љи мај сто ри свих за на та, 
што по ка зу ју до са да шњи ре зул-
та ти по стиг ну ти на так ми че њи-
ма ме та ла ца бив ше Ју го сла ви-
је и Ср би је. Ме ђу тим, кри за је 
за ку ца ла и на на ша вра та, па је 
пред у зе ће, по ра зним осно ва-
ма, на пу стио ве ли ки број рад ни-
ка. За хва љу ју ћи овом про гра му 
струч не обу ке, на тр жи шту ра-
да ће се по но во на ћи мај сто ри 
спрем ни да од го во ре ви со ким 
кри те ри ју ми ма ко је по ста вља 
на ша фа бри ка. На дам се да ће у 
но вој по слов ној го ди ни до ћи до 
по ве ћа ња ре а ли за ци је и да ће-
мо би ти у при ли ци да је дан број 

ових мла дих љу ди за по сли мо 
– ре као је том при ли ком Зо ран 
Ве се ли но вић, ге не рал ни ди рек-
тор „Пр ве пе то лет ке“.

На ци о нал на слу жба за за по-
шља ва ње је, по чет ком 2011, 
рас пи са ла тен дер за из во ђа ча 
обу ке за по сло ве ме та ло стру га-
ра и ме та ло гло да ча, ко ји је при-
пао „Пр вој пе то лет ки“ и На род-
ном уни вер зи те ту Тр сте ник.

– Же ли мо да тр жи ште ра да 
бу де спрем но за до ла зак но вих 
ин ве сти то ра у Тр сте ник, из тог 
раз ло га смо и по кре ну ли овај 
про грам струч ног уса вр ша ва-
ња ко ји се фи нан си ра из бу џе та 
НСЗ. Сва ки од 100 по ла зни ка је 

та ко сте као но ва зна ња и са да 
има ве ћу мо гућ ност за бр же 
про на ла же ње по сла – ре као је 
Љу би ша Кне же вић, ру ко во ди-
лац НСЗ у Тр сте ни ку, и до дао 
да су не за по сле ни у про те кле 
че ти ри не де ље прак ти чан део 
обу ке по ха ђа ли у по го ни ма „Пр-
ве пе то лет ке“.

− Би ли су под над зо ром ди-
рек то ра про из вод ње и има ли 
су са рад њу са нај бо љим мај сто-
ри ма у про из вод ним по го ни ма 
ак ци о нар ских дру шта ва, ко ји су 
им пре но си ли бо га то ис ку ство 
и зна ње из ове обла сти – ка зао 
је Кне же вић.

Дра ган Ива но вић

НО ВИ ПО ГОН МДД ГРО УП У КА ЋУ

По сао за 280 рад ни ка

ТР СТЕ НИК

Сер ти фи ка ти за 100 но вих мај сто ра

НоНоНоНоНоНоНоННоНоНоНоНооввививививиииии пп п п п пппппоооогогогогоогогогонононоонон у уу К ККККККаћаћаћаћаћаћа ууууууу
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Пен зи о не ри Удру же ња бе-
о град ске оп шти не Па ли-
лу ла, ко ји су бо ра ви ли у 

Лу ков ској и Про лом Ба њи же ле-
ли су од свег ср ца да се за хва ле 
за по сле ни ма у овим ба ња ма јер 
то ле по што су до жи ве ли тре ба 
ис та ћи, а и оне ко ји ни су би ли 
тре ба ин фор ми са ти. Не ма ту ни 
ма ло мар ке тин га, већ је та кво 
ста ње ства ри − од ба што ва на до 
ди рек то ра сва ки гост има исти 
трет ман (јер не ке ба ње пра-
ве се лек ци ју, они ко ји бо ра ве 
о тро шку РФ ПИО се тре ти ра ју 
као да „не пла ћа ју“ и у ре сто ра-
ну има ју по себ но ме сто, док они 
што са ми пла ћа ју до би ја ју бо ље 
ме сто и бо љу хра ну). Та ко ђе, 
Удру же ња пен зи о не ра Па ли лу-
ле про шле го ди не је има ло слу-
чај да је јед на гру па пен зи о не ра 
уго во ри ла хо тел ски пан си он у 
јед ној ба њи, али су ноћ про ве-
ли у при ват ној ку ћи без мо крог 
чво ра и још су по зва ни на ак ци-
ју „очи сти мо ба њу“.

Због то га тре ба ис та ћи ове 
две ба ње, јер се њи хо ва по-
слов ност и све дру го мо же опи-
са ти ре чи ма „од ре цеп ци је до 
пер фек ци је“. Има ју со бе свих 
ка те го ри ја, са ку па ти лом, те-
ле фо ном, ТВ-ом, ин тер не том, 
фри жи де ром и ба де ман ти лом. 
По ред до бре хра не и те ра пи ја, 
ове ба ње ор га ни зу ју за сво је го-
сте из ле те у Ђа во љу ва рош, на 

Ко па о ник, у обли жње цр кве и 
ма на сти ре. Та ко ђе, за го сте ко ји 
у ин тер ва лу бо рав ка сла ве ро-
ђен дан пра ви се ро ђен дан ска 
тор та. Сва ко ве че има ју му зи ку, 
а при по врат ку ку ћи сва ки гост 
до би је упит ник ко јим се сиг на-
ли зи ра да ли не што тре ба ме-
ња ти или до да ва ти. Леп је гест 
и да се на кућ ну адре су ша ље 
но во го ди шња че стит ка.

Ве ро ват но су за то већ у де цем-
бру њи хо ви ка па ци те ти ис пла-
ни ра ни и по пу ње ни за на ред ну
го ди ну. Удру же ње са Па ли лу ле
је до би ло тер мин у ју ну под вр ло
по вољ ним груп ним усло ви ма,
и у ра та ма. За ове де сти на ци-
је има ло би мно го да се пи ше,
што нам про стор у на шем ли сту
огра ни ча ва. Још са мо крат ко, за
оне ко ји ни су бо ра ви ли ва ља ис-

та ћи бо ле сти ко је се ле че − у Лу-
ков ској Ба њи: хро нич не упа ле –
ре у ма, де ге не ра тив на обо ље ња
кич ме, ста ња на кон по вре да, а
у Про лом Ба њи: бо ле сти бу бре-
га и мо краћ них пу те ва, бо ле сти
ор га на за ва ре ње, ко же, бо ле сти
пе ри фер них крв них су до ва, ван-
зглоб ни ре у ма ти зам и упо тре ба
Про лом во де.

Ј. Дра го вић

От ка ко је ин клу зи ја по ста ла са став ни
део обра зо ва ња, па и осо бе са ин ва ли ди-
те том мо гу да по ха ђа ју ре дов не шко ле, у
про сто ри ја ма Оп штин ског удру же ња глу-
вих и на глу вих Сме де рев ске Па лан ке по-
че ло је спро во ђе ње про јек та „По бе ди мо
ти ши ну”. Про је кат је на ме њен про свет ним
рад ни ци ма сред њих и основ них шко ла из
гра да на Ја се ни ци, а по др жа ло га је Ми ни-
стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке – Сек-
тор за за шти ту осо ба са ин ва ли ди те том
и ДИЛС (пру жа ње уна пре ђе ња услу га на

ло кал ном ни воу). Про све та ри из Сме де-
рев ске Па лан ке на у чи ће ге стов ни го вор –
го вор глу вих, бли зу 1.000 ре чи, ко ји ће им
ка сни је ко ри сти ти при ли ком из во ђе ња на-
ста ве ли ци ма са оште ће ним слу хом.

У окви ру про јек та про свет ним рад ни-
ци ма ће би ти одр жа на и пре да ва ња о ин-
клу зи ји као по кре ту у окви ру со ци јал ног
мо де ла, о ин клу зив ном обра зо ва њу пред-
школ ске и школ ске глу ве де це, зна ков ном
је зи ку за глу ва ли ца, као и о ко му ни ка ци ји
са осо ба ма са оште ће ним слу хом у ре дов-

ним шко ла ма ко је по ха ђа ју глу ва и на глу-
ва де ца.

По за вр шет ку обу ке про свет ни рад ни ци
ће има ти про ве ру зна ња пред струч ном ко-
ми си јом Са ве за глу вих и на глу вих Ср би је.
До би ја њем ди пло ма сте ћи ће пра во да по-
ха ђа ју шко лу за ко му ни ка ци ју са глу вим и
на глу вим осо ба ма, ко ју го ди на ма ор га ни зу-
је Са ве за глу вих и на глу вих Ср би је, где мо гу
да до би ју и сер ти фи ка те за пре во ди о це и
суд ске ту ма че за ли ца оште ће ног слу ха.

Сл. Ко стан ти но вић

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Про свет ни рад ни ци уче ге стов ни го вор глу вих

ПА ЛИ ЛУ ЛА

За хвал ност за по сле ни ма у
Лу ков ској и Про лом Ба њи

Лууковскак  Бањњњааа
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истраживање

„Пр ља ве“ ин ду стри је чи не
око 50 од сто укуп не ин ду стриј-
ске про из вод ње у Ср би ји. Узро-
ци овог про бле ма су застарелe
технологијe, до тра ја лост по-
стро је ња, ни ска енер гет ска
ефи ка сност, не ра ци о нал но ко-
ри шће ње си ро ви на и ви сок
ни во ства ра ња ин ду стриј ског
от па да. Раз ло зи су и сла бо ко-
ри шће ње се кун дар них си ро ви-
на, ло ше упра вља ње ин ду стриј-
ским от па дом, не до вољ но под-
сти ца ње при вре де за уво ђе ње
чи сти је про из вод ње. По сто је
и по стро је ња где су при сут на
зна чај на по бољ ша ња, као што
су, ре ци мо, фа бри ке це мен та
(Ti tan, Hol cim, La far ge) у ко је су
на кон при ва ти за ци је уло же на
зна чај на сред ства у по ста вља-
ње фил те ра, стал ни мо ни то ринг
еми си ја, тран спорт си ро ви на из
руд ни ка итд.

У Ср би ји се бли зу 90 од сто ин-
ду стриј ских от пад них во да ис-
пу шта без прет ход ног трет ма на,
што до во ди до за га ђе ња во до то-
ко ва. Нај за га ђе ни ји су Ста ри и
плов ни Бе геј, ка нал Вр бас-Бе чеј,
То пли ца, Ве ли ки Луг, Лу го мир,
Цр ни Ти мок и Бор ска ре ка. Иден-
ти фи ко ва но је и 375 ло ка ли те та
на ко ји ма је по твр ђе но за га ђе-
ње зе мљи шта и под зем них во да
у ду жем вре мен ском пе ри о ду.
Нај ве ћи из во ри де гра да ци је и
за га ђе ња зе мљи шта су екс пло-
а та ци ја ба кра у Бо ру и Мај дан-
пе ку и не кон тро ли са но и не а де-

кват но од ла га ње ин ду стриј ског 
от па да, по себ но у око ли ни ве ли-
ких ин ду стриј ских цен та ра.

Ме ђу нај зна чај ни је из во ре 
за га ђе ња ва зду ха спа да ју ра фи-
не ри је наф те у Пан че ву и Но вом 
Са ду, хе миј ски ком би на ти у Пан-
че ву, Шап цу, Кру шев цу и же ле за-
ра у Сме де ре ву. Нај у гро же ни ја 
под руч ја су: Бор (РТБ, фло та циј-
ско ја ло ви ште Ве ли ки Кри вељ), 
Пан че во (хе миј ска и пе тро хе-
миј ска ин ду стри ја, ра фи не ри ја), 
Ша бац (ин ду стри ја, де по ни ја 
му ља), Бе о град (ин ду стри ја, са-
о бра ћај, де по ни ја), Кру ше вац 
(хе миј ска ин ду стри ја, де по ни ја), 
Сме де ре во (же ле за ра, де по ни ја 
си ро ви на), Ло зни ца (ин ду стри ја, 
„За ја ча“) и Ве ли ки бач ки ка нал 
(на де лу Цр вен ка-Ку ла-Вр бас).

У Стра те ги ји и по ли ти ци раз-
во ја ин ду стри је Ре пу бли ке Ср-
би је пред ви ђе но је ви ше ме ра 
за под сти ца ње чи сти је про из-
вод ње, сма ње ње за га ђе ња и 
при ти са ка на жи вот ну сре ди ну. 
При ме ном си сте ма ин те гри са-
них до зво ла пред у зе ћа ће би ти 
оба ве за на на уво ђе ње нај бо љих 
до ступ них тех но ло ги ја и нај бо-
ље прак се по жи вот ну сре ди ну, а 
ре ша ва ње про бле ма ин ду стриј-
ског за га ђе ња на ста лог пре при-
ва ти за ци је би ће за сно ва но на 
при ме ни прин ци па „за га ђи вач 
пла ћа”. Да би ис пу ни ла про пи са-
не стан дар де за шти те жи вот не 
сре ди не, ин ду стри ја ће мо ра ти 
да ин ве сти ра у мо дер ни за ци ју 

по стро је ња соп стве ним сред-
стви ма и ко ри шће њем кре ди-
та, а нео п ход но је из гра ди ти и 
по стро је ње за трет ман опа сног 
от па да, с об зи ром да та ко во по-
стро је ње у Ср би ји не по сто ји.

Стра те ги о јом је пред ви ђе на 
и са на ци ја и ре ме ди ја ци ја („ле-
че ње“) ло ка ци ја нај о ште ће ни-
јих екс пло а та ци јом ми не рал них 
си ро ви на (РТБ Бор, фло та циј ско 
ја ло ви ште и то пи о ни ца), и са на-
ци ја и ре ме ди ја ци ја за га ђе них 
во до то ко ва (де о ни ца Ве ли ког 
бач ког ка на ла).

Еко ном ски раз вој Ср би је у 
прет ход ном пе ри о ду ни је био 
пра ћен од го ва ра ју ћим ула га-
њем у ин фра струк ту ру за за шти-
ту жи вот не сре ди не, од но сно у 
по стро је ња и опре му за сма ње-
ње за га ђе ња. Не ка од оште ће-
них под руч ја су оси ро ма ше на и 
са ве о ма угро же ном жи вот ном 
сре ди ном па се за њих оче ку је 
да до би ју и ста тус угро же не жи-
вот не сре ди не.

У пе ри о ду 2001-2008. го ди не 
Ср би ја је има ла ве о ма ни зак ни-
во ин ве сти ци ја у жи вот ну сре-
ди ну, тек око 0,3 од сто БДП-а. 
Фи нан си ра ње од стра не ин ду-
стри је и при ват ног сек то ра је 
та ко ђе би ло не до вољ но. Раз вој 
чи сти јих тех но ло ги ја, по ве ћа ње 
енер гет ске ефи ка сно сти и сма-
ње ње от па да сва ка ко ће ути-
ца ти на сма ње ње за га ђе ња жи-
вот не сре ди не. Али без ула га ња 
у за шти ту сре ди не и са на ци ју 

по сто је ћих за га ђе них под руч ја 
ште та ће би ти све ве ћа. Оте жа-
ва ју ћу окол ност за оства ре ње 
ме ра и на ме ра у за шти ти жи вот-
не сре ди не пред ста вља ће, пре 
све га, спо ри ји при вред ни раст 
и не до ста так ин ве сти ци ја за те 
на ме не. А до дат ни ри зик би ће и
по нов но по кре та ње ин ду стриј-
ске про из вод ње за ста ре лим 
тех но ло ги ја ма.

Ду шко Вук са но вић

СТРА ТЕ ГИ ЈА ИН ДУ СТРИЈ СКОГ РАЗ ВО ЈА СР БИ ЈЕ (IV) Ни ко не ма

ин те гри са ну 

до зво лу
Вла да Ср би је до не ла је низ 

до ку ме на та ко ји се од но се на 

си стем упра вља ња и кон тро-

ле за шти те жи вот не сре ди не,

у скла ду са ди рек ти ва ма ко је

ва же у Европ ској уни ји. Вла да

је, 2008. го ди не, усво ји ла На-

ци о нал ну стра те ги ју одр жи-

вог раз во ја, а 2009. до не та је 

и Стра те ги ја уво ђе ња чи сти је 

про из вод ње у Ре пу бли ци Ср-

би ји, ко ја пред ви ђа под сти ца-

ње при ме не чи сти је про из-

вод ње, по ве ћа ње енер гет ске

и си ро вин ске ефи ка сно сти и 

сма ње ња на ста ја ња от па да.

За кон о ин те гри са ном спре ча-

ва њу и кон тро ли за га ђи ва ња

жи вот не сре ди не, усво јен 

2004, оба ве зу је по тен ци јал-

но нај ве ће за га ђи ва че да 

ра де у скла ду са прин ци пи ма 

одр жи вог раз во ја, а кон тро-

ла за га ђи ва ња из ин ду стри је 

спро во ди ће се из да ва њем 

ин те гри са не до зво ле ко јом се 

утвр ђу ју оба ве зе опе ра те ра 

и усло ви за рад по стро је ња и 

оба вља ње ак тив но сти.

У Ср би ји по сто ји 176 по стро је-

ња за ко је се из да је ин те гри са-

на до зво ла − 29 из енер гет ског

сек то ра, 23 из про из вод ње

и пре ра де ме та ла, 32 из

ин ду стри је ми не ра ла, 19 из 

хе миј ске ин ду стри је, 4 по стро-

је ња за упра вља ње от па дом 

и 69 по стро је ња из оста лих

ак тив но сти (ин ду стри је па пи-

ра, тек сти ла, ко же, пре ра де

хра не, трет ма на жи во тињ-

ског от па да и фар ми за уз гој

жи ви не и сви ња). По сто је ћа 

по стро је ња су у оба ве зи да 

при ба ве ин те гри са не до зво ле 

нај ка сни је до 2015. го ди не. У 

Ср би ји још ни је из да та ни јед-

на ин те гри са на до зво ла.

Сма њи ти при ти сак
на жи вот ну сре ди ну
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Pa le ta Pa ra graph

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
Dec re a se In dent – по ме ра ње 

па су са на прет ход ни по ло жај 
та бу ла то ра;

In cre a se In dent – по ме ра ње 
па су са на сле де ћи по ло жај та-
бу ла то ра;

Start a list – до да ва ње бро јев-
не ли сте (раз ли чи тих сти ло ва 
бро је ва или сло ва) пред зна ка 
па су си ма или спи ско ви ма, као и 
до да ва ње пред зна ка па су си ма 
или спи ско ви ма;

Align text left – по рав на ње 
тек ста по ле вој мар ги ни;

Cen ter – цен три ра ње тек ста;
Align text right – по рав на ње 

тек ста по де сној мар ги ни;
Ju stify – по рав на ње тек ста по 

обе мар ги не;
Li ne spa cing – од ре ђи ва ње 

про ре да у тек сту (раз мак из ме-
ђу ре до ва).

Про зор Pa ra graph
Ка да клик не мо на стре ли цу у 

до њем де сном углу па ле те pa ra-
graph, на екра ну ће се по ја ви ти 
про зор Pa ra graph. Са сто ји се 
из сле де ћих оп ци ја:

1. In den ta tion – ко ри сти мо је 
као из бор за по ме ра ње тек ста у 
од но су на мар ги не:

a) Left – по ме ра ње уле во (у 
по ље упи ше мо за ко ли ко цен-
ти ме та ра же ли мо да по ме ри мо 
текст);

b) Right – по ме ра ње уде сно 
(у по ље упи ше мо за ко ли ко 
цен ти ме та ра же ли мо да по ме-
ри мо текст);

c) First li ne – увла че ње пр вог 
ре да (у по ље упи ше мо за ко ли-
ко цен ти ме та ра же ли мо да по-
ме ри мо текст);

2. Spa cing – Li ne spa cing –
ко ри сти мо за раз мак из ме ђу 
ре до ва у па су су;

3. Alig nment – ко ри сти мо је 
за по рав на ња тек ста:

a) Left – по рав на ње тек ста по 
ле вој мар ги ни;

b) Right – по рав на ње тек ста 

по де сној мар ги ни;
c) Cen ter – цен три ра ње тек-

ста;
d) Ju sti fi ed – по рав на ње тек-

ста по обе мар ги не.

Pa le ta In sert

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
1. Da te and ti me – уба ци ва ње 

да ту ма и вре ме на;
2. Pic tu re – уба ци ва ње сли ка;
3. Pa int dra wing – уба ци ва ње 

цр те жа ура ђе них у про гра му 
Pa int.

Уба ци ва ње сли ке
1. кур сор ми ша до ве де мо на 

по зи ци ју где же ли мо да уба ци-
мо сли ку;

2. клик не мо на ико ну Pic tu re;
3. иза бе ре мо ли сту (пре по-

ру чу је мо Li bra ri es), клик не мо 
на би бли о те ку (пре по ру чу је мо 
Pic tu res јер су ту углав ном са чу-
ва не сли ке), па уђе мо у фол дер 
у ко ме се на ла зи же ље на сли ка;

4. клик не мо на же ље ну сли-
ку;

5. клик не мо на дуг ме Open

(или два пу та клик не мо на же-
ље ну сли ку).

На по ме на: сли ку бри ше мо 
ка да је мар ки ра мо (клик не мо 
на њу) и при ти сне мо та стер De-

le te.
На по ме на 2: oпцију Chan ge 

Pic tu re ко ри сти мо да би смо за-
ме ни ли сли ку, а оп ци ју Re si ze

да би смо јој про ме ни ли ве ли-
чи ну.

Уба ци ва ње да ту ма и вре-

ме на

Да тум и вре ме уме ће мо у 
текст та ко што:

1. клик не мо на ико ну Da te 

and Ti me;
2. у по љу Ava i la ble for mats

де фи ни ше мо фор мат ис пи са 
да ту ма и вре ме на;

3. клик не мо на дуг ме OK.

Pa le ta Edi ting
Са сто ји се из сле де ћих ико на:
Find – про на ла же ње од ре ђе-

не ре чи или из ра за;
Re pla ce – за ме ну од ре ђе не

ре чи или из ра за не ком дру гом
ре чи или из ра зом;

Se lect All – се лек то ва ње це-
лог тек ста.

Ко ри шће ње ко ман де
Find

Ако же ли мо да про на ђе мо
од ре ђе ну реч или из раз, мо-
же мо се по сте пе но по ме ра ти
кроз до ку мент (што нам од у зи-
ма мно го вре ме на) или ис ко ри-
сти ти ко ман ду Find. По сту пак за 
про на ла же ње је:

1. клик не мо на ико ну Find;
2. на екра ну ће се по ја ви ти

про зор Find;
3. у по ље оп ци је Find what

уку ца мо реч или из раз ко ји же-
ли мо да про на ђе мо;

4. уко ли ко че ки ра мо Match 

who le words only, ра чу нар пре-
тра жу је це ле ре чи и не обра ћа
па жњу на оне ре чи ко је, као
са став ни део, са др же уне се ни
текст;

5. уко ли ко че ки ра мо Match 

ca se, ра чу нар про на ла зи баш
ону реч ко ја је упи са на у по ље
Find What, во де ћи ра чу на о ма-
лим и ве ли ким сло ви ма;

6. клик не мо на дуг ме Find 

Next да би пре тра жи ва ње по-
че ло;

7. клик не мо на дуг ме Can cel

ка да же ли мо да за вр ши мо пре-
тра жи ва ње.

Ко ри шће ње ко ман де Re pla-

ce

Уко ли ко же ли мо да не ку реч
или из раз за ме ни мо не ком дру-
гом ре чи или из ра зом, по сту пак
је:

1. клик не мо на ико ну Re pla-

ce;
2. на екра ну ће се по ја ви ти

про зор Re pla ce;
3. у по ље оп ци је Find what

уку ца мо реч или из раз ко ји же-
ли мо да про на ђе мо;

4. у по ље по ред оп ци је Re pla-

ce with уку ца мо реч или из раз 
ко јим же ли мо да за ме ни мо тра-
же ну реч или из раз;

5. уко ли ко же ли мо да за ме ни-
мо реч, клик не мо на дуг ме Re-

pla ce, а уко ли ко же ли мо да сва-

ко по ја вљи ва ње тра же не ре чи
за ме ни мо но вом, клик не мо на
дуг ме Re pla ce All;

6. клик не мо на дуг ме OK, па
на дуг ме Can cel.

Оп ци ја VI EW

Оп ци ја Vi ew је тра ка ко ја се
са сто ји из па ле та Zo om, Show

or hi de и Set tings. На сва кој од
ових па ле та на ла зе се ико не ко-
је из вр ша ва ју од ре ђе не ко ман-
де.

Па ле та Zo om

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
Zo om in – по ве ћа ње ни воа

зу ми ра ња до ку мен та;
Zo om out – ума ње ње ни воа

зу ми ра ња до ку мен та;
100% – зу ми ра ње до ку мен та

на основ ном при ка зу (100%).

Па ле та Show or Hi de
Са сто ји се из сле де ћих ико на:
Ru les – при ка зи ва ње или

укла ња ње ле њи ра;
Sta tus bar – при ка зи ва ње

или укла ња ње ста ту сне ли ни је
ко ја се на ла зи ис под рад не по-
вр ши не.

Па ле та Set tings

Са сто ји се из сле де ћих ико на:
Word wrap – из бор на чи на

пре ло ма ре чи (це ле, или их де-
ли мо цр ти цом) у но ви ред;

Me a su re ment units – по ста-
вља ње же ље не мер не је ди ни-
це.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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здрав живот

А после празника...А после празника...
Апо те ка

из при ро де
ЦЕ ЛЕР

Ц е  л е р 
је дво го-
д и  ш њ а 
б и љ  к а 
ко ја се 
ко ри с ти 
у ку ли-
н а р  с т в у 
али и у на род ној ме ди ци ни. Се мен ке
це ле ра се ко ри сте у ле че њу ре у ма-
ти зма, по ма жу код на ди ма ња и ури-
нар них те го ба, а та ко ђе и код ле че ња
ка шља. Јед ном реч ју, це лер има ши ро-
ки спек тар при ме не у ле че њу ра зних
бо ле сти. Се мен ке се са ку пља ју то ком
ле та и је се ни.

На чин при ме не: За ле че ње ар три-
ти са и про бле ма са ва ре њем тре ба у
шо љу кљу ча ле во де до да ти ка фе ну ка-
ши чи цу се ме на це ле ра и оста ви ти да
од сто ји 5-10 ми ну та. Пи ти јед ну шо љу
на дан.

На по ме на: Осо бе скло не алер ги-
ја ма мо ра ју би ти оба зри ве јер це лер
мо же да иза зо ве алер ги ју. Та ко ђе се не
пре по ру чу је труд ни ца ма јер се сма-
тра да се ме це ле ра сти му ли ше гр че ње
ма те ри це, као ни осо ба ма са акут ним
обо ље њи ма бу бре га.

ДИ ВЉИ КЕ СТЕН

Њ е  г о  в о 
др во ра-
сте и до 30 
м. По ре-
клом је из 
Ана до ли је. 
Плод му је 
б о  д љ и  к а -
ва ча у ра са 
ве ли ком се мен ком. Код ди вљег ке сте-
на се упо тре бља ва се ме и ко ра. Се ме
се са ку пља у сеп тем бру и ок то бру, чим
са зри. Ко ра се ски да с гра на у про ле ће.
Ко ри сти се за ле че ње ка пи ла ра, ве на,
про ши ре них ве на, еде ма, хе мо ро и да.

На чин упо тре бе: У 2 дл ки пу ће во-
де ста ви ти ке си цу ча ја. Пи је се је дан
до три пу та на дан по сле је ла. Та ко ђе
по сто је и кре ме ко је се упо тре бља ва ју
за ма за ње ве на и хе мо ро и да.

Упо зо ре ње: Ни је пре по руч љи во
да ва ти ди вљи ке стен де ци и труд ни-
ца ма.

При пре ми ла:

Со фи ја До ми ни ко вић

Пу жи ћи с 
ма сли на ма

Вре ме при пре ме: 45 ми ну та
Са стој ци: 300 гр ли сна тог те ста,

кон зер ва сар ди не, 4 че на бе лог лу-
ка, 150 гр цр них ма сли на без ко-
шти це, ма ло су ве љу те па при ке, пар
ли сто ва жал фи је, 1 ка ши чи ца ка пра,
1 ка ши ка ли му но вог со ка, на врх ка-
ши чи це су вог ру зма ри на и ти ми ја на,
100 мл ма сли но вог уља, би бер, со.

На чин при пре ме: Те сто ото пи-
ти на соб ној тем пе ра ту ри, раз ву ћи.
Сар ди ну оце ди ти од уља и из гње чи ти ви љу шком. Ма сли не, бе ли лук, за чи не сит но исец ка-
ти и до да ти сар ди ни. Те сто пре ма за ти са ма ло уља, а за тим на пра вље ном сме сом. За ви ти у
ро лат, ста ви ти у про вид ну фо ли ју и оста ви ти 40-50 ми ну та у фри жи дер. Исе ћи на ко лу то ве.
Ре ђа ти у под ма зан плех и пре ма за ти тан ко уљем. Пе ћи на 200 Ц, 10-15 ми ну та, па сма њи ти
тем пе ра ту ру на 140 Ц и пе ћи још 5-10 ми ну та. Охла ди ти.

На по ме на: Ако ни сте љу би тељ ра зно ли ких за чи на, мо же се не ки сма њи ти или чак из-
о ста ви ти.

Пи ле ти на у цр ном ви ну
(за 4 осо бе)

Вре ме при пре ме: 50 ми ну та
Са стој ци: пи ле око 1,5 кг, 300 гр сит ни јих шам пи њо на, 3 ма ње гла ви це цр ног лу ка, 2 че на

бе лог лу ка, ка ши ка бра шна, 1/8 л цр ног ви на, 3 ка ши ке уља, ка ши ка пу те ра, лор бе ров лист,
ка ши чи ца ти ми ја на, сец ка ни пер шун, со, би бер.

На чин при пре ме: Пи ле исе ћи на 8 де ло ва, шам пи њо не очи сти ти и опра ти. У ду бљем
ти га њу за гре ја ти по ло ви ну уља, до да ти пи ле ти ну. Пе ћи је 5-7 ми ну та, да до би је злат ну бо ју.
Из ва ди ти пи ле ти ну на та њир, а уље про су ти. У истом ти га њу за гре ја ти оста так уља, до да-
ти исе чен цр ни лук и шам пи њо не, за тим бе ли лук, ви но, ти ми јан, лист лор бе ра. На то по-

ре ђа ти пи ле ти ну за јед но са саф том ако је пу сти ла
на та њир. По кло пи ти и пу сти ти да ку ва 20 ми ну та.
Про ба ти ви љу шком да ли је ме ка но. Ре шет ка стом
ка ши ком ва ди ти пи ле ти ну, лук и шам пи њо не на
тац ну. У оста так саф та уме ша ти пу тер са ка ши ком
бра шна. По ја ча ти ва тру, ме ша ти да се на пра ви ле-
по сје ди њен сос. Ти ме пре ли ти пи ле ти ну на тац ни и
по су ти сец ка ним пер шу ном.

На по ме на: Уз ова ко спре мље ну пи ле ти ну по слу-
жи ти кром пир пи ре и зе ле ну са ла ту.

Шу ба ре
Вре ме при пре ме: 60 ми ну та
Са стој ци: 6 ја ја, 500 гр ше ће ра, 200 гр бра шна,

4 ка ши ке гу сти на, 1 ка ши ка ка ка оа, ½ л мле ка,
пу динг од ва ни ле, 1 мар га рин, 200 гр ко ко со вог
бра шна, 70 гр чо ко ла де за ку ва ње.

На чин при пре ме: Уму ти ти 6 бе ла на ца са 200
гр ше ће ра, до да ти жу ман ца, 6 ка ши ка то пле во-
де, 200 гр бра шна, ка као.

Пе ћи у пле ху од шпо ре та. Пу сти ти да се охла ди па ма лом окру глом мо длом ва ди ти
кру го ве. Те сто ко је је оста ло из ме ђу кру го ва сит но из дро би ти.

Фил: У ма ло мле ка раз му ти ти пу динг са 9 ка ши ка ше ће ра и 4 ка ши ке гу сти на. Оста так
мле ка ста ви ти да ку ва, кад про ку ва до да ти пу динг и ско ро охла ди ти. По себ но уму ти ти
мар га рин са 200 гр ше ће ра у пра ху и до да ти фи лу. Фи лом спа ја ти по два кру га. Ма за ти
и око ло па ува ља ти у ко кос. Сва ки од о зго пре ли ти чо ко ла дом.

На по ме на: Гу стин се мо же за ме ни ти бра шном.
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традиција

По след њим из ме на ма За-
ко на о др жав ним пра-
зни ци ма пред ви ђе но је 

да од ове го ди не жи те љи Ср-
би је обе ле жа ва ју још три но ва 
пра зни ка – Дан при мир ја у Пр-
вом свет ском ра ту, Дан се ћа-
ња на срп ске жр тве у Дру гом 
свет ском ра ту и Дан се ћа ња на 
жр тве хо ло ка у ста, ге но ци да и 
дру ге жр тве фа ши зма у Дру гом 
свет ском ра ту. Та ко је уку пан 
број не рад них пра знич них да на 
са до са да шњих осам за о кру жен 
на де сет. Пред ви ђе но је и да 
се др жав ни пра зник Сре те ње, 
Дан др жав но сти Ср би је, пра-
зну је два да на – 15. и 16. фе бру-
а ра, уме сто са мо је дан дан као 
до са да. Дан при мир ја у Пр вом 
свет ском ра ту не рад но ће се 
обе ле жа ва ти 11. но вем бра, у 
спо мен на све стра да ле од 1914. 
до 1918. го ди не. А Дан се ћа ња 
на срп ске жр тве у Дру гом свет-
ском ра ту обе ле жа ва ће се рад-
но, 21. ок то бра, као спо мен на 
стра да ње у Кра гу јев цу, 1941, и 
ши ром Ср би је, кад су не мач ке 
оку па ци о не сна ге из вр ши ле ма-
сов ни зло чин над ци ви ли ма.

Др жав ни пра зни ци су, на рав-
но, и до чек Но ве го ди не, 1. и 2. 
ја ну а ра, Пра зник ра да, ко ји се 
обе ле жа ва 1. и 2. ма ја, као и Дан 
по бе де – 9. мај. Вер ски не рад ни 
да ни су Бо жић, 7. ја ну ар, и ус кр-
шњи пра зни ци, по чев од Ве ли-
ког пет ка и за кључ но са дру гим 
да ном Ус кр са. Рад но се пра зну ју 
Све ти Са ва, 27. ја ну а ра, и Ви дов-
дан, 28. ју на.

На чин жи во та све ви ше по ти-
ску је не ке про ве ре не вред но-
сти и оби ча је, као што су по ро-
дич ни руч ко ви, те су пра зни ци 
до бра при ли ка да се по ро ди ца 
оку пи за тр пе зом. Пси хо ло зи 
твр де да је то нај бо љи тре ну-
так да се осна жи за јед ни штво и 
ули је уве ре ње свим уку ћа ни ма 
да је по ро ди ца јак осло нац. То је 
и при ли ка за раз ме ну по клон-
чи ћа, али и осме ха и за гр ља ја 
ко јих ни кад ни је на пре тек. Пра-

зни ци слу же да на пу ни мо ба-
те ри је и од мо ри мо се, али и да 
осна жи мо бли скост и при сност, 
ува жи мо ста ри је, са слу ша мо 
мла ђе. Ин тер ак ци ја је нео бич но 
ва жна за од ра ста ње, а по ро дич-
на оку пља ња де ци да ју при мер, 
не гу ју по ро дич ну хи је рар хи ју и 
раз ли чи тост чла но ва, из гра ђу ју 
лич ност, раз ви ја ју дух за јед ни-
штва и ко му ни ка тив ност, учвр-
шћу ју са мо по у зда ње.

Струч ња ци нас та ко ђе уве ра-
ва ју да број ни оби ча ји ко ји бли-
жње др же за јед но има ју и те ра-
пе ут ски ка рак тер, и да је за то 
ва жно не го ва ти ри ту а ле. Пра-
ви ла фа ми ли јар ног функ ци о ни-
са ња да нас, ка да па три јар хал ни 

тип по ро ди це ви ше не по сто ји,
ствар су из бо ра ње них чла но ва,
у за ви сно сти од по тре ба, на хо-
ђе ња и тра ди ци је ко ју же ле да
очу ва ју. Тај ри ту ал мо же да бу де
на из глед и са свим ба на лан, као
што је за јед нич ко по ста вља ње
сто ла, али он има да ле ко ду бљи
сми сао. Та кво на сле ђе и на ви ке
де ца ка сни је че сто пре но се у
сво је бра ко ве, што је ве о ма бит-
но јер се да нас све че шће мо же
чу ти искре но жа ље ње не ког од
ро ди те ља да је про пу стио од ра-
ста ње соп стве ног де те та.

Ис тра жи ва ње ко је је об у хва-
ти ло 7.000 љу ди у 14 зе ма ља по-
ка за ло је да су пре ко вре ме ни
рад, пре кла па ње рас по ре да и

ма њак вре ме на глав ни крив ци
што по ро ди це ви ше не ма ју за-
јед нич ке обро ке. А чак и ка да
по ро ди це сед ну да обе ду ју за-
јед но, те ле ви зор је ту као члан
фа ми ли је – укљу чен и то ком
руч ка и то ком ве че ре. Исто вре-
ме но, они ко ји обе ду ју за сто-
лом, ма кар и уз ТВ екран, осе ћа-
ју се во ље ни је (81 од сто), ве дри-
је (76 од сто), си гур ни је (69 од-
сто), оп ти ми стич ни је (68 од сто)
и успе шни је (53 од сто). Ода тле
пре по ру ка да то ком је ла ис кљу-
чу је мо не са мо те ле ви зор, не го
и мо бил не те ле фо не, али и да
оба ве зно уста но ви мо да не ка да
ће мо је сти са по ро ди цом, у пре-
ци зи ра ном тер ми ну. Јер, ка да
се про пу сти за јед нич ки оброк,
про пу шта се и дра го це на при-
ли ка да се „са мо бу де за јед но”,
а упра во та ко про ве де но вре ме
нај ви ше да је сми сао по ро ди ци.
Ко мен та ри шу ћи ово ис тра жи-
ва ње, др Ка лид Фи шлер, чел ни
чо век Цен тра „Ед гар Мо рен”,
при Ин сти ту ту за са вре ме ну ан-
тро по ло ги ју у Па ри зу, об ја снио
је да су хра на и де ље ње хра не
са ма срж дру штве ног жи во та.
Оброк у мно гим кул ту ра ма ре-
гу ли ше дру штве ни жи вот, по на-
ша ње по је дин ца и чи ни по ро-
ди цу здра ви јом.

Ве ћи на ис пи та ни ка при ме-
ћу је да је ма њак за јед нич ких
оку пља ња за сто лом узро ко вао
га ше ње по ро дич них тра ди ци ја.
Ве ру је се и да су оне кул ту ре ко-
је су очу ва ле кон ти ну и ра на по-
ро дич на са ста ја ња око тр пе за-
риј ског сто ла ма ње анк си о зне,
чак и да има ју ма ње про бле ма
са го ја зно шћу. У из ве шта ју ко ји
пра ти ово оп се жно ис тра жи ва-
ње за бе ле же но је да љу ди ко ји
че сто је ду с уку ћа ни ма зна ју да
су во ље ни и има ју ма ње про-
бле ма са ис по ља ва њем емо ци-
ја. Та ко и сви ми, сад ка да зна мо
ко јим да ни ма пра зну је мо, лак-
ше мо же мо да ис пла ни ра мо по-
ро дич ни ру чак.

Ј. Оцић

СМИ САО ПРА ЗНИЧ НИХ ДА НА

Ду хов на го зба на
по ро дич ној тр пе зи
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погледи

Да на шње ге не ра ци је
пр ве у мо дер ној
исто ри ји ко је не мо гу 
да ра чу на ју да ће би ти
бо га ти је од сво јих
ро ди те ља

„Ва ма је би ло ла ко, има ли сте
све, а по гле дај те нас”. Слу ша мо
че сто од на шег под млат ка ову
ре че ни цу из го во ре ну с пре ба-
ци ва њем у гла су, и са жа ље њем
мо ра мо да се сло жи мо.

Са жа ље њем, јер су у пи та њу
на ша де ца за ко ју би тре ба ло да
се под ра зу ме ва да ће жи ве ти
бо ље од нас. Али, у том при род-
но уста но вље ном по рет ку, да
сва ко на ред но по ко ље ње до-
би ја или узи ма од жи во та ви ше
не го прет ход но, до го ди ле су се
про те клих де це ни ја суд бо но сне
из ме не.

Ни шта ви ше ни је исто и, ма-
кар то па ра док сал но зву ча ло,
ни је иста ни (не кад све тла) бу-
дућ ност. Ма ло ко ме се да нас
сме ши и ма ло је оних ко ји без
стра ха мо гу да гле да ју у су тра-
шњи цу. Из пер спек ти ве да на-
шње омла ди не, ми ко ји смо
ро ђе ни, ста са ва ли, шко ло ва ли
се и мла дост про ве ли у оној, ве-
ли кој Ју го сла ви ји, мо же мо да се
сма тра мо при ви ле го ва ном ге-
не ра ци јом.

Не ке на ше нај бо ље го ди не
по кло пи ле су се са го ди на ма
ми ра и про спе ри те та у зе мљи
за вид ног угле да у све ту, пу то ва-
ли смо ку да смо хте ли, као Евро-
пља ни, а да нам Европ ска уни ја
(та да још знат но ма ло број ни ја
Европ ска еко ном ска за јед ни ца)
ни је би ла ни на па ме ти, обра-
зо ва ли се и ле чи ли бес плат но,
пре или ка сни је за по шља ва ли,
па до би ја ли стан, а јед ном сте-
че но рад но ме сто би ло оси гу-
ра но по прин ци пу − од сад па
до пен зи је.

Не ка ово бу де крај ње упро-
шће на и са мим тим улеп ша на
сли ка јед ног вре ме на, али не-
ке не спор не чи ње ни це оправ-
да ва ју то ју го но стал ги чар ско
иде а ли зо ва ње. На ро чи то ако се
упо ре де са да на шњом си ту а ци-

јом и бес пер спек тив но шћу на 
ко ју су мла ди осу ђе ни.

Ни је, ме ђу тим, ово са мо на-
ша при ча, ма да она сва ка ко има 
сво је осо бе но сти с об зи ром на то 
ко ли ко се исто ри је ов де до го ди-
ло у та ко ма ло вре ме на и про сто-
ра. На по чи нак оти шли у јед ној 
др жа ви (СФРЈ), а про бу ди ли се у 
дру гој (СРЈ), па у тре ћој (СИЦГ), 
и ко нач но осва ну ли у Ср би ји, из 
око шта лог со ци ја ли зма ушли у 
рас по ма мље ни ка пи та ли зам, док 
су за по сле ни у по је ди ним при-
ват ним фир ма ма скло ни да по-
сто је ће уре ђе ње оква ли фи ку ју 
као ро бо вла снич ки си стем.

При том ће мо те за по сле не, 
од ко јих су мно ги за и ста обес-
пра вље ни и бу квал но екс пло-
а ти са ни, са свим оправ да но 
на зва ти срећ ни ци ма, јер ра де. 
Тре нут но је у Ср би ји у по тра-
зи за по слом ви ше од мил ли он 
љу ди (730 хи ља да пре ма по да-
ци ма На ци о нал не слу жбе за по-
шља ва ња). Ту жно је да је не што 
што је по че ло да кру жи као виц, 
по ста ла ре ле вант на еко ном ска 
окол ност. Ка же се, та ко, да су у 
нај по вољ ни јој си ту а ци ји по ро-
ди це ко је у ку ћи има ју пен зи о-
не ра, јер пен зи је ко ли ке су да 
су, сти жу ре дов но, а нај бо љи 
сиг нал да је пен зи о не ри ма ско-
чи ла „ну ме ра” ода сла ли су тр-
гов ци и бан ка ри ко ји су на гло 
по че ли да им се удва ра ју, ну де-
ћи по вла шће не усло ве ку по ви-
не на ра те или кре ди ти ра ње.

Од пре не ку го ди ну, код нас, 
а на рав но и у све ту, пен зи о нер-
ске ре до ве по че ли су да по пу-
ња ва ју и при пад ни ци „бе би бум” 
ге не ра ци је (те ко јој је „би ло ла-
ко” и „има ла све”), об у хва та ју ћи 
ро ђе не од Дру гог свет ског ра та, 
па све до кра ја пе де се тих и по-
чет ка ше зде се тих.

Ско ван у Аме ри ци, овај тер мин 
на За па ду пред ста вља не са мо 
до бру од ред ни цу, већ еко ном-
ски, со ци о ло шки и пси хо ло шки 
де фи ни ше део по пу ла ци је ко ја је 
да нас на вр хун цу мо ћи и ути ца ја 
у сво јим зе мља ма, чи ме се и об-
ја шња ва ве ли ка при сут ност ове 
про бле ма ти ке у ме ди ји ма.

„Бе би бу ме ри” се у САД и Бри-
та ни ји ква ли фи ку ју као срећ на 
ге не ра ци ја ко јој је за па ло да 
ужи ва бла го де ти јед ног до брог 
исто риј ског тре нут ка. Ода тле би, 
ето, мо гла да се по ву че и па ра-
ле ла са њи хо вим ов да шњим вр-
шња ци ма. Али и та мо, као и ов-
де, та ква ли фи ка ци ја има го рак 
укус, упра во сто га што њи хо во 
по том ство че ка иза зов ни ји, тр-
но ви ти ји и не из ве сни ји пут.

У том по гле ду ни ко ви ше не-
ма илу зи ја. Жи вот је те жи, сту-
ди ра ње ску пље, не за по сле ност 
ве ћа, от пу шта ња не из бе жни ја, 
ре це си ја из ра же ни ја не го пре 
не ко ли ко де це ни ја. По зи ва ју-
ћи се на ре зул та те Га лу по вог 
ис тра жи ва ња, лон дон ски „Те ле-
граф” на во ди да 55 од сто ис пи-
та ни ка оче ку је да њи хо вој де ци 

бу де го ре не го њи ма, ка да су у 
пи та њу при хо ди, ста но ва ње, 
шко ло ва ње.

Ни су са мо мла ди ти ко ји сма-
тра ју да то ни је фер. По зна ти 
те ле ви зиј ски но ви нар Џе ре ми 
Пак сман (62), у аутор ском при-
ло гу у „Деј ли меј лу”, се бе на зи-
ва при пад ни ком „нај се бич ни је 
ге не ра ци је” ко ја је за се бе из-
ву кла све по год но сти, ми сле ћи 
са мо на сво ју ко рист, ола ко до-
пу стив ши да ра чу ни на на пла ту 
стиг ну на ред ном по ко ље њу.

Ре зул тат то га је да сту ден ти
из ла зе са уни вер зи те та оп те-
ре ће ни ду го ви ма за от пла ту 
шко ла ри не, што је ра ни је суб-
вен ци о ни са ла др жа ва, да им је 
због астро ном ског уз ле та це-
на не крет ни на соп стве ни кров 
над гла вом по стао не до ку чив, 
да за ми ли он мла дих од 16 до 
24 го ди не не ма ни ка квог по сла, 
а они ко ји га се до мог ну не ће 
мо ћи јед ног да на да ра чу на ју 
на до са да шње усло ве пен зи о-
ни са ња, да ће због све га њи хов 
ка пи тал на кра ју ка ри је ре, у 65-
ој, би ти бар 25 од сто ма њи не-
го име так њи хо вих ро ди те ља у 
истом до бу.

Да нашња мла да ге не ра ци ја
је ве ро ват но пр ва у мо дер ној 
исто ри ји ко ја ће би ти си ро ма-
шни ја од сво јих ро ди те ља, за-
кљу чу је Пак сман. И ка же да би 
ње го ва ге не ра ци ја због то га 
тре ба ло да се сти ди.

Д. Дра гић

ДО БА НЕ ИЗ ВЕ СНО СТИ И ПЕ СИ МИ ЗМА

Ста ри срећ ни ји од мла дих



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. јануар 2012. 19

Због но вих ре ал но сти
нај ви ше – са до брим 
раз ло гом – гун ђа ју
Гр ци и Ита ли ја ни

„То су би ли да ни“, уз ди ше се 
по след њих ме се ци и на ју гу 
Евро пе, по што су ду жнич ке кри-
зе та мо шњих зе ма ља из ну ди ле 
те шке ме ре штед ње и кре са ња 
бу џет ских из да та ка, што се нај о-
чи глед ни је по ка зу је у ре фор ми-
са ним пен зиј ским си сте ми ма.

А ти да ни су би ли они ка да се 
у пен зи ју мо гло у пу ној сна зи, са 
мно го го ди на на рас по ла га њу 
да се ужи ва у пен зиј ском че ку 
са ци фром ко ја је углав ном од-
го ва ра ла по след њој при мље ној 
пла ти. Да ни ка да је, ме ђу мно ги-
ма, и фри зер ска про фе си ја би ла 
зва нич но ка те го ри зо ва на као 
„опа сна“, што је под ра зу ме ва ло 
бе не фи ци ра ни рад ни стаж и, у 
скла ду с тим, по себ не пен зиј ске 
бен фи те.

Све до ре фор ми спро ве де-
них про шлог но вем бра грч ки 
фри зе ри и фри зер ке мо гли су 
у пен зи ју са 60 го ди на жи во та 
и ми ни мал ним рад ним ста жом 
од 15 го ди на, ко ји им је га ра на-
то вао пен зи ју ко ју пен зи о не ри 
у Ср би ји, на при мер, мо гу са мо 
да са ња ју: 800 евра ме сеч но.

До по чет ка упра во ми ну ле 
2011. у пен зи ју су, шта ви ше, мо-
гли и са 40 го ди на жи во та. Али 
и то је, под при ти ском оних ко ји 
су грч кој вла ди по зајм љи ва ли 
па ре да би је спа си ли од пот пу-
ног бан кро та – Европ ске уни је 
и Ме ђу на род ног мо не тар ног 
фон да − мо ра ло да бу де про ме-
ње но.

Та ко је еснаф грч ких фи зе ра 
у Но ву го ди ну ушао без ста рих 
при ви ле ги ја. Ова про фе си ја је, 
на и ме, ски ну та са ли сте „му ко-
трп них и опа сних“. На рав но, они 
ни су би ли је ди ни ко ји су мо ра ли 
да за бо ра ве на ста ра до бра вре-
ме на и поч ну да се при ла го ђа ва-
ју но вим, сва ка ко те жим, али за 
ко ле ге са европ ског се ве ра већ 
ду го уоби ча је ним усло ви ма.

Раз у ме се, сви они ко је је 
сти гла древ на кле тва „да бог да 

имао, па не мао“ ни су ово при-
ми ли рав но ду шно. Пре ма јед-
ној ре пор та жи аген ци је Рој терс 
са ли ца ме ста, то је у Грч кој, али 
и у Ита ли ји, до жи вље но као ве-
ли ка не прав да.

„То ни је фер“, ци ти ра ла је по-
зна та свет ска аген ци ја грч ку 
фри зер ку по име ну Илиа, ко ја 
твр ди да због свог по сла има 
ре спи ра тор не и ко жне алер ги је 
јер је стал но у до ди ру са хе ми-

ка ли ја ма за бо је ње и одр жа ва-
ње ко се. „Но сим ру ка ви це, али 
то не по ма же ка да мо рам да 
ко ри стим спре јо ве, по сле че га 
је два ди шем. Љу ди ми сле да је 
наш по сао лак, али не схва та ју 
да смо ми цео дан на но га ма“.

Ово, на рав но, не схва та ју ни 
мно ги дру ги чи ји по сао зах те ва 
да цео дан бу ду на но га ма али 
упр кос то ме не ма ју, од но сно 
ни су има ли, по вла шће не усло-
ве за пре ста нак рад ног ве ка и 
из да шне пен зи је по сле то га. По 
но вом си сте му, грч ки фи зе ри не 
мо гу у пу ну пен зи ју пре не го што 
на пу не 65 го ди на жи во та, осим 
ако пре то га ни су већ на вр ши ли 
40 го ди на рад ног ста жа.

Но ва пра ви ла под ра зу ме ва ју
да ће убу ду ће ма ње од пет од-
сто за по сле них Гр ка мо ћи у пен-
зи ју пре 65-те, по што је нај но ви-
ја ре фор ма из јед на чи ла усло ве
за пен зи о ни са ње му шка ра ца и
же на и уки ну ла прак су да рад ни
век мо же да се за вр ши у мно гим
слу ча је ви ма и са 40 го ди на жи-
во та.

Да нас, за хва љу ју ћи ста ром
си сте му, ра ди тек сва ки дру ги

Грк у до бу из ме ђу 55. и 64. го-
ди не, у по ре ђе њу са 60 од сто
вр шња ка у Не мач кој, ко ја ина-
че да је нај ви ше па ра за грч ко
еко ном ско из ба вље ње, и где
се нај ви ше гун ђа због на ви ка
европ ске бра ће са Ме ди те ра на.
При то ме се, по ред Гр ка, у ви ду
има ју и Пор ту гал ци, а до не кле и
Шпан ци и Ита ли ја ни.

Осе ћа ња су при том ре ци-
проч на. Уче сни ци про шле го ди-
не ве о ма че стих де мон стра ци ја
у нај ве ћим грч ким гра до ви ма,
Ати ни и Со лу ну, но си ли су тран-
спа рен те на ко ји ма су би ли фа-
ши стич ки сим бо ли. Они су би ли
на ме ње ни пре све га не мач кој
кан це лар ки ко ја се сма тра глав-

ним за го вор ни ком сте за ња ка-
и ша као нај бо љег на чи на да се
иза ђе из кри зе, са чи ме се ина-
че мно ги еко но ми сти не сла жу.

На увре ду је од го ва ра но
истом ме ром. „Ми пла ћа мо, а
за уз врат нас вре ђа ју“, гла сио је
је дан ме ђу мно гим слич ним на-
сло ви ма у ви со ко ти ра жном не-
мач ком та бло и ду „Билд“.

Се вер Евро пе, ме ђу тим, има
ја ке ар гу мен те про тив опу ште-

ног ју га Европ ске уни је. У нор-
диј ским зе мља ма, ко је су 2008.
та ко ђе би ле уз др ма не свет ском
кри зом, рад но ак тив но је 77,5
оних ко ји има ју из ме ђу 55 и 64
го ди не, што је из над ЕУ про се ка
ко ји из но си 47,5 од сто.

Нај ни же на тој ле стви ци су
Ита ли ја ни са са мо 37,4 од сто.
И та мо је, ме ђу тим, „до шла ма-
ца на вра тан ца“, јер су ви со ки
бу џет ски де фи цит и на го ми ла-
ни дуг из ну ди ли све о бу хват ну
ре фор му пен зиј ског си сте ма,
ко јом су не ка да шњи бе не фи ти,
по не ким по ре ђе њи ма нај да-
ре жљи ви ји у Евро пи, по сла ти у
исто ри ју.

М. Бе кин

ЈУГ ЕВРО ПЕ СЕ ТЕ ШКО МИ РИ СА НО ВИМ УСЛО ВИ МА ЗА ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ

Би ло не кад, на Ме ди те ра ну
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На не дав но одр жа ном 14. 
так ми че њу со ло пе ва ча 
„Ни ко ла Цве јић”, у Ру ми, 

ме ђу 32 мла да из во ђа ча из Ср-
би је нај бо љи је био Иван Да јић, 
сту дент Ака де ми је умет но сти у 
Но вом Са ду.

У пет ка те го ри ја так ми чи ли су 
се сту ден ти му зич ких ака де ми-
ја и уче ни ци сред њих му зич ких 
шко ла из Бе о гра да, Но вог Са да, 
Су бо ти це, Не го ти на, Зре ња ни-
на, Срем ске Ми тро ви це, Тр сте-
ни ка, Уба, Чач ка, Зе му на, По жа-
рев ца, Кра гу јев ца, Ни ша и Ру ме. 
За нај пер спек тив ни ји со пран 
про гла ше на је Је ле на Бан ко вић, 
док је на гра ду за глас ко ји нај-
ви ше обе ћа ва у прет ка те го ри ји 
до би ла Хри сти на Дра го вић.

Так ми че ње со ло пе ва ча у Ру-
ми уста но вље но је у спо мен на 

свет ски по зна тог опер ског пе-
ва ча и пе да го га Ни ко лу Цве ји-
ћа, чи ја је по ро ди ца жи ве ла у
том срем ском ме сту, где је умет-

ник и са хра њен. Ње го ви уче-
ни ци, по зна ти умет ни ци, ме ђу 
ко ји ма су би ли Рад ми ла Ба ко-
че вић, Гор да на Јеф то вић, Ге ор-

ги Ми нов и дру ги, осно ва ли су
Фонд „Ни ко ла и Ма ри ца Цве јић” 
и по кре ну ли так ми че ње мла дих
со ло пе ва ча.

– Ово так ми че ње је по ка за ло
да смо из у зет но та лен то ва на зе-
мља, по го то во ако се има у ви ду
у ка квим усло ви ма мла ди љу ди
ра де. Не ка да смо у СФРЈ има ли
11 опер ских ку ћа, а са да са мо
две, у Бе о гра ду и Но вом Са ду
– ре кла је пред сед ни ца жи ри-
ја, опер ска при ма до на Рад ми ла
Ба ко че вић, ис ти чу ћи да им је
Ру ма при ра сла за ср це.

А Ру мља ни су, као и сва ке го-
ди не, има ли при ли ку да ужи ва-
ју у два кон цер та – при ли ком
отва ра ња так ми че ња на сту пи-
ли су по бед ни ци за 2010. го ди-
ну, а на кон до де ле на гра да и
нај бо љи у 2011. Д. Р.

То ком де цем бра и ја ну а ра
Ча ча ни има ју при ли ку да, у Ив-
ко ви ћа ку ћи, по се те про дај ну
из ло жбу ру ко тво ри на сво јих
су гра ђан ки оку пље них у Удру-
же њу до ма ће ра ди но сти „Бо си-
љак”.

Це не су по пу лар не (од 70
до 1.000 ди на ра), а асор ти ман
из у зет но бо гат – сли ке и гра-
фи ке, на кит од ра зног ма те-
ри ја ла, укра сни и упо треб ни
пред ме ти од гли не и др ве та,
жи во пи сно укра ше ни де ло-
ви на ме шта ја, де ко ра тив ни
кућ ни тек стил, нео бич ни су-
ве ни ри... Из ла га чи су же не
раз ли чи тих го ди на и про фе-
си ја, а за јед нич ко им је што
су кре а тив не и има ју „злат не” 
ру ке, ко ји ма успе ва ју да сво је
иде је спро ве ду у де ло. Све су
се оне и ра ни је ба ви ле руч ним
ра дом, не ке чак од де тињ ства,
али су ти про из во ди углав ном
за вр ша ва ли у њи хо вим ку ћа-

ма или као по кло ни род би ни
и при ја те љи ма.

У же љи да по ка жу де ла сво-
јих ру ку, па од њих не што и за-
ра де, њих пет на ест је, фе бру-
а ра про шле го ди не, осно ва ло
Удру же ње до ма ће ра ди но сти
„Бо си љак” и ре ги стро ва ло га
као со ци јал ну за дру гу.

– Овај вид удру жи ва ња отва-
ра мо гућ но сти за упо шља ва ње
свих ка те го ри ја же на, без об зи-
ра на го ди не ста ро сти, на ро чи-
то ста ри јих од пе де сет го ди на и
са мо хра них мај ки, као и осо ба
са по себ ним по тре ба ма, при-
пад ни ца ром ске по пу ла ци је и
оста лих угро же них ка те го ри-
ја. Со ци јал но пред у зет ни штво
је код нас још но ви на, ње го во
вре ме тек до ла зи, а иде му на
ру ку и но ви за кон о за дру гар-
ству – об ја шња ва Ја смин ка
Бо ја но вић, јед на од чла ни ца
удру же ња, ина че ди пло ми ра ни
ин же њер елек тро тех ни ке. Она

се ши ве њем ба ви још од основ-
не шко ле, а за ову из ло жбу је 
из ра ди ла ко лек ци ју ја сту чи ћа, 
вре ћи ца и ру ка ви ца за ку хињ-
ске по сло ве, у па чворк тех ни-
ци.

Чла ни це „Бо сиљ ка” из ла га-
ле су на Са бо ру тру ба ча у Гу чи, 
Ку пу си ја ди у Мр ча јев ци ма, на 
Да ни ма европ ске ба шти не у Зе-
му ну, у га ле ри ји „Ри сим” то ком 
Лет њих да на кул ту ре у Чач ку.

– Би ло је још при ли ка али 
смо се по ја вљи ва ле са мо на 
ма ни фе ста ци ја ма где смо до-
би ја ле бес пла тан про стор. Фи-

нан сиј ски још ни смо ста ле на
соп стве не но ге, а сва ки из ла-
зак у јав ност под ра зу ме ва нов-
ча ни из да так. Кон ку ри са ли смо
за сред ства и код гра да и код
На ци о нал не слу жбе за за по-
шља ва ње, и код до на то ра, али
нам ни ко ни је иза шао у су срет.
Ни је би ло раз у ме ва ња ни ка да
смо тра га ле за про сто ри јом где
би смо се са ста ја ле и ра ди ле –
ка же Ја смин ка и на по ми ње да
удру же ње ову из ло жбу при ре-
ђу је у кан це ла ри ји ко ју им је
„по зај ми ло” Дру штво срп ско-
грч ког при ја тељ ства.

РУ МА

Так ми че ње со ло пе ва ча

ЧЛА НИ ЦЕ „БО СИЉ КА” У ЧАЧ КУ ПРИ РЕ ДИ ЛЕ ИЗ ЛО ЖБУ ПО ВО ДОМ ПРА ЗНИ КА

Злат не ру ке
чу да чи не

НаНајујуујуспсппспешешешшешнинининининијијијијијијијиј  
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Удру же ње гра ђа на „Сун це” из Кра гу-УУјев ца осму го ди ну за ре дом до де ли лоУУје По ве љу за до бра де ла – при зна њеУ
за све у ку пан со ци о ху ма ни рад, ко јим се
на гра ђу ју за слу жни по је дин ци. До бит ни ца
овог ла ска вог при зна ња за 2011. го ди ну је
Кра гу јев чан ка Да ни ца – Да на Мар ко вић,
ба би ца у пен зи ји, ко ја је то ком че ти ри де це-
ни је рад ног ста жа по мо гла да у овом гра ду
три де сет хи ља да бе ба угле да свет. Да ни ца
је и да ље ак тив на као во лон тер ка Град ске
ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста у про гра му
бри ге о ста ри ма.

У по ро ди ли шту Кли нич ког цен тра у Кра-
гу јев цу ова вред на же на по че ла је да ра ди
дав не 1962. го ди не. По ма га ла је и по ро ди-
ља ма у уда ље ним се ли ма ко је ни су ус пе ле
да стиг ну до кра гу је вач ке бол ни це. Да ни ца
вр ло до бро пам ти пр ви по ро ђај ко ји је оба-
ви ла као ба би ца и до да је да би овај по сао
по но во ра ди ла. Ка же да ће на ста ви ти да по-
ма же љу ди ма све док је слу жи здра вље.

О то ме да је Да ни ца Мар ко вић би ла ху ма-
ни ста и ван рад ног ме ста, све до чи ве ли ки
број при зна ња ко ја је до би ла од сво је здрав-
стве не уста но ве и од дру гих ор га ни за ци ја.
На кон пен зи о ни са ња ве о ма бр зо се ак ти ви-
ра ла као во лон тер ка Цр ве ног кр ста, а пре-
да ност ху ма ним прин ци пи ма, без об зи ра на
то да ли је реч о ста ри ма, труд ни ца ма или
ли ци ма ко ји ма тре ба из ме ри ти при ти сак и
ни во ше ће ра у кр ви, или по мо ћи сво јој ме-
сној за јед ни ци и Кул тур но-умет нич ком дру-
штву „Ле пе ни ца”, би ла је до вољ на пре по ру ка
да пред став ни ци Удру же ња „Сун це” Да ни ци
до де ле По ве љу за до бра де ла.

На ис тој све ча но сти уру че но је и спе ци-
јал но при зна ње за ме диј ски до при нос у
уна пре ђе њу со ли дар но сти, ху ма но сти и
раз у ме ва ња ме ђу љу ди ма. До бит ни ца ме-
диј ског при зна ња за 2011. го ди ну је Та ма ра
Гру јић, во ди тељ ка еми си је „Рад на ак ци ја” 
ко ја се еми ту је на Пр вој те ле ви зи ји.

М. Сан трач

Чла но ви со ко бањ ског Удру-
же ња пен зи о не ра до жи ве ли су 
при јат не тре нут ке пред са му 
Но ву го ди ну, 26. де цем бра, ка-
да су их по се ти ли пред сед ни ца 
Скуп шти не оп шти не Со ко ба ња, 
Са ња Кне же вић, и на род ни по-
сла ник Де јан Ни ко лић. Они су 

пен зи о не ри ма на нај бо љи на-
чин по же ле ли мно го здра вља и
сре ће, и дру жи ли се са њи ма у
клу бу удру же ња чи та во по под-
не.

У раз го во ру о сва ко дне ви ци
ни је се осе ћа ло да у ње му уче-
ству ју љу ди раз ли чи тих ге не ра-

ци ја јер су при пад ни ци „тре ћег
до ба“ из не ли мно го ко ри сних
пред ло га о ак тив но сти ма ко је
пред сто је − од пре но ше ња ис-
ку ста ва до кон крет них ак ци ја.

Го сти су из ра зи ли за до вољ-
ство и би ли су не ма ло об ра-
до ва ни во љом и же љом пен-
зи о не ра да ак тив но уче ству ју
у сва ко днев ном жи во ту Со ко-
ба ње, обе ћав ши им пу ну по др-
шку, кон крет ну са рад њу и сва ку
ма те ри јал ну по моћ, уз че шће
дру же ње.

При јат ност и по твр да да ни су
за бо ра вље ни и да се и на да ље
ра чу на на њих је и вре дан по-
клон − ком пју тер ко ји су го сти
уру чи ли Удру же њу, уз обе ћа ње
да ће и на да ље бри ну ти о пен-
зи о не ри ма и по ма га ти им.

Га нут и уз бу ђен по се том нај-
од го вор ни јих пред став ни ка оп-
шти не и по кло ном, у име свих
пен зи о не ра за хва лио се Сто ја-
дин Стој ко вић „Дис ко“, пред сед-
ник Удру же ња, ко ји је по ру чио:
„По се ти те нас по но во, дру же ње
са Ва ма про ду жа ва на шу ста-
рост и чи ни је леп шом и са др-
жај ни јом“. С. Стој ко вић

ДО ДЕ ЉЕ НА ОСМА ПО ВЕ ЉА ЗА ДО БРА ДЕ ЛА

Ху ма ни ста по за ни ма њу

СО КО БА ЊА

Ни су их за бо ра ви ли„Бо си љак” ће, на гла ша-
ва она, на ста ви ти да ку ца на
вра та гра да и до на то ра у на-
ди да ће ове го ди не би ти бо-
ље сре ће не го ла не.

– Ако би смо се на шли ме-
ђу удру же њи ма ко ја до би ја ју
сред ства из град ског бу џе та,
мо гли би смо да по кри ва мо
те ку ће тро шко ве, а уко ли ко
нам у по моћ при тек ну и до-
на то ри, пла ни ра ли смо да
на ба ви мо раз бо је и ке ра мич-
ке пе ћи. При вред на пред у зе-
ћа би мо гла да нам бес плат-
но усту па ју остат ке па пи ра,
кар то на, тек сти ла и дру гог
ре про ма те ри ја ла, ко ји ина че
за вр ша ва на от па ду – ис ти че
Ја смин ка Бо ја но вић.

Чла ни це „Бо сиљ ка” бу ду-
ћи рад ви де у окви ру се дам
ра ди о ни ца (за из ра ду лу та-
ка – су ве ни ра, па пир не кон-
фек ци је, пред ме та од пе че не
гли не, де ко ра тив ног кућ ног
тек сти ла, уни кат них одев них
и упо треб них пред ме та, ра-
ди о ни це за до ра ду пред ме та
од др ве та и гли не, као и шко-
ле тка ња), али и кроз стал ну
еду ка ци ју ра ди са вла да ва ња
но вих ве шти на.

Д. Ч.
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КЊА ЖЕ ВАЦ

Бад ње ве че у цен тру 
гра да

У оп шти ни Кња же вац је, као и ра ни јих го ди на, све ча но обе-
ле жен Бо жић. Сву да су би ле оки ће не јел ке и бад ња ци по ред
ула зних вра та. Сла ви ло се у ку ћа ма и на тр го ви ма, уз по што ва-
ње оби ча ја у спре ма њу је ла и пи ћа.

Све ча но сти по све ће не нај ве ћем хри шћан ском пра зни ку по-
че ле су на Бад ње ве че слу жбом у Хра му Све тог ве ли ко му че ни-
ка Ге ор ги ја. На кон слу жбе, око пет сто Кња жев ча на оку пи ло се
код Сун че ве ка пи је, Спо ме ни ка сло бо де, где је, па ље њем град-
ског бад ња ка, на ста вље на ра дост бо жић ног сла вља. Па ље ње
бад ња ка ор га ни зо ва но је и у Ми ни ће ву и Кал ни.

По тра ди ци ји, у оп шти ни Кња же вац мла ди ћи об у че ни у по-
себ ну оде ћу ишли су на Бад ње ве че од ку ће до ку ће и пе ва ли
бо жић не пе сме, ко ле де. Уку ћа ни ма су че сти та ли Бо жић, а они
су их, ка ко оби ча ји на ла жу, ча сти ли хра ном, пи ћем и нов цем.

Бо жић су сла ви ли и ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра – До-
ма ста рих и Ви ле „Ка та ри на”. Сву да се сла ви ло, пе ва ло, игра ло,
ве се ли ло, по шту ју ћи тра ди ци ју, као успо ме ну на дан ро ђе ња
Хри сто вог. Д. Ђ.

СРЕМ

Про сла вљен
нај ра до сни ји пра зник

Бо жић је, уз бо га ту тр пе зу, све ча но обе ле жен и на под руч ју
Сре ма, где су и ово га пу та све чар ски тон да ва ли ко ња ни ци на 
ули ца ма и вер те пи ко ји су пе ва ли бо жић не пе сме.

По сле по де ле бад ња ка у пра во слав ним хра мо ви ма, у чи-
јим пор та ма су не при ме ре но од је ки ва ле пе тар де, ма ски ра ни 
мла ди ћи, пре ру ше ни у вер те пе и гу бе, ишли су на Бад ње ве че 
од ку ће до ку ће и гра ђа ни ма че сти та ли Бо жић.

Пр вог да на пра зни ка мла ди ћи су на ко њи ма про ја ха ли ули-
ца ма, а до ма ћи ни су их до че ки ва ли у сво јим дво ри шти ма и 
ча сти ли пи ћем.

И овог сед мог ја ну а ра уве че, по тра ди ци ји, ме шта ни су се у
се ли ма оку пља ли око ва тре, слу ша ли му зи ку и гре ја ли се ку-
ва ним ви ном. Д. Р.

СУБОТИЦA

Бес плат ни кур се ви за 
ра чу на ре

Град ско удру же ње пен зи о-
не ра Су бо ти це ор га ни зо ва ло
је, кра јем про шле и по чет ком
ове го ди не, не ко ли ко ак ци ја
за сво је чла но ве.

Ка ко ја вља Дра ги ца Лу чев,
пред сед ни ца овог удру же ња, 
од лу че но је да се за ин те ре со ва ним чла но ви ма на ба ви огрев − 
угаљ, др во и бри ке ти, по по вољ ној це ни и уз пла ћа ње на осам 
ме сеч них ра та. За пен зи о не ре и њи хо ве су пру жни ке ор га ни-
зо ван је и бес пла тан пре глед код оф та мо ло га, уз мо гућ ност 
на бав ке но вих окви ра за на о ча ре.

Удру же ње је, у са рад њи са Ге рон то ло шким цен тром Су бо ти-
це, ор га ни зо ва ло и пр ви курс ин фор ма тич ке обу ке за пен зи-
о не ре, за ко ји се до са да при ја ви ло 50 чла но ва. Пр ва гру па је 
по че ла са ра дом 6. ја ну а ра, у про сто ри ја ма удру же ња, у ули ци 
Са ве Шу ма но ви ћа, број 2. Обу ка је бес плат на а кур се ви ће се 
сук це сив но од ви ја ти све док бу де за ин те ре со ва них.

Све ча но сти по во дом по чет ка овог кур са при су ство ва ли су 
и Слав ко Па раћ, пред сед ник Скуп шти не гра да Су бо ти це, др 
Не над Ива ни ше вић, ди рек тор Ге рон то ло шког цен тра, као и 
но ви на ри. Д. К.

ЗА ЈЕ ЧАР

Но во го ди шњи тур нир
Одр жа ва њем но во го ди шњег ша хов ског тур ни ра под на зи-

вом „Пр ва про ле тер ска”, у До му кул ту ре Ко тлу је вац, у За је ча ру,
за вр ше не су дво днев не де цем бар ске све ча но сти по во дом Да-
на фор ми ра ња Пр ве про ле тер ске бри га де На род но о сло бо ди-
лач ке вој ске.

По бед ник овог ша хов ског тур ни ра је Сла во љуб Ри стић, дру-
го пла си ра ни Сто јан Ста но је вић Кеш, док је тре ће ме сто за у зео
Ра де Пр ву ло вић, сви из За је ча ра. Спе ци јал на на гра да, као нај-
ста ри јем уче сни ку тур ни ра, при па ла је Ча сла ву Ђор ђе ви ћу.
На гра ђе ни так ми ча ри до би ли су од ор га ни за то ра, Спорт ског
са ве за гра да За је ча ра, ди пло ме и књи ге на по клон.

На пред лог ру ко вод ства но во фор ми ра не Ша хов ске сек ци је
у МЗ Ко тлу је вац, на ред ни ша хов ски тур нир за ка зан је за 25. ја-
ну ар 2012. М. С.

Дра ги ца Лу чев
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КИ КИН ДА

Уго сти ли ис пи сни ке
из Зе му на

Са рад ња чла но ва оп штин ских удру же ња пен зи о не ра из 
Ки кин де и Зе му на обо га ће на је још јед ним су сре том. Ше зде-
се так Зе му на ца уго шће но је, 15. де цем бра, у Ки кин ди. До ма-
ћи ни су по ча сти ли го сте спе ци ја ли те ти ма са сви њо ко ља – за 
фру штук све же ма ју шке, швар гле, кр ва ви це и чвар ке, а за ру-
чак „ди сно тор ски” па при каш, ка ко се на ма ђар ском ка же сви-
њо кољ ски.

Бра ни слав За рић, 
ду го го ди шњи пред сед-
ник За ви чај но-исто риј-
ског дру штва „Кин ђа”, 
пен зи о ни са ни адво кат 
и ак тив ни сви рач гај-
ди, упо знао је при сут не 
са оби ча ји ма ве за ним 
за сви њо кољ, а во кал-
на гру па пен зи о нер ки 
„Бе ћа ру ше” пе ва ла је уз 
прат њу гај да ша.

У при год но при пре-
мље ном про гра му ре-
чи здра ви це су упу ти ли 
пред сед ник ки кинд-
ског Удру же ња пен зи-

о не ра, Ве ли зар Сил ве стер, и зе мун ског, Шпи ра Без бра ди ца. 
Хор и фол клор до ма ћи на и го сти ју пред ста ви ли су се у му зич-
ком де лу, а Зе мун ци су раз гле да ли и ате ље свет ски чу ве ног 
сим по зи ју ма те ра ко те „Те ра”.

С. З.

СВР ЉИГ

Бо жић ни фе сти вал
Бо жић ни фе сти вал, под на зи вом „Ра дуј се жи во ту“, тра јао је 

у Свр љи гу од 24. де цем бра про шле до 7. ја ну а ра ове го ди не. 
Чи тав овај пе ри од био је про жет бо жић ним ду хом дру же ња, 
за ба вља ња и ху ма но сти. Би ли су то да ни ига ра, дис ко дру же-
ња, смо три фол кло ра, по зо ри шних пред ста ва, умет нич ког 
пред ста вља ња мла дих та ле на та Свр љи га и ху ма ни тар них 
аук циј ских про да ја деч јих ра до ва. Глав ни гост фе сти ва ла био 
је Оли вер Ка тић.

− Циљ и сми сао фе сти ва ла је у пот пу но сти оства рен − ка-
же Мар ко Мла де но вић, ко ор ди на тор Кан це ла ри је за мла де 
у Свр љи гу.

За де цу обо ле лу од ра ка при ку пље но је око 80.000 ди на-
ра, а ор га ни за то ри фе сти ва ла би ли су Кан це ла ри ја за мла де, 
Кул тур ни цен тар, по кро ви тељ оп шти на Свр љиг и спон зо ри.

С. Ђ.

Ве се ло, ра до сно
и по не ки по клон

Ис пра ћај ста ре и до чек Но ве, 2012. го ди не, ве ћи на свр љи-
шких пен зи о не ра про сла ви ла је у кру гу по ро ди це, са при ја-
те љи ма, уз ТВ про грам и уоби ча је не спе ци ја ли те те. Сла вља
су кре ну ла још сре ди ном де цем бра а на ста вље на су и то ком
ја ну а ра. Про сла ву је ор га ни зо вао и Ак тив же на ПУПС-а, а у
Клу бу пен зи о не ра сла вља су го то во сва ко днев на јер свр љи-
шко удру же ње не гу је прак су да се обе ле жа ва ју ро ђен да ни
чла но ва. Ту су по кло ни, че сти та ња, су сре ти за пам ће ње. За-
бе ле жи ли смо и пред но во го ди шњи кок тел и ша хов ски тур-
нир, на ко ме су по бе ди ли Бра ни слав Алек сић, Ми лен ко Пе-
тро вић и Ми лен Пе тро вић.

Дом здра вља „Др Љу бин ко Ђор ђе вић” је, по тра ди ци ји, на
ис те ку про шле го ди не ор га ни зо вао но во го ди шњи су срет са

сво јим пен зи о не ри ма. Нај леп ше же ље свих пен зи о не ра ста-
ле су у јед ну ре че ни цу: сре ћа и здра вље фа ми ли ји, при ја те-
љи ма, ком ши ја ма.

Удру же ње пен зи о не ра за но во го ди шње и бо жић не пра-
зни ке од оп штин ске упра ве у Свр љи гу до би ло је на по клон
ра чу нар. Ра чу нар је био пре ко по тре бан и већ има сво ју на-
ме ну, а на том су сре ту раз го ва ра ло се и о ма те ри јал ној по мо-
ћи пен зи о не ри ма са нај ни жим при ма њи ма. С. Ђ.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Не ку пу је мо баш но ви не мо ја су пру га и ја јер 
су нам пен зи је то ли ке да су но ви не по ста ле лук-
суз, али ето до би је мо бес плат но „Глас оси гу ра ни-
ка“, гле да мо и те ле ви зи ју па смо при лич но у то ку 
са до га ђа ји ма. Ви дим та ко да у Бе о гра ду ма ло 
– ма ло па не ка по моћ за пен зи о не ре са ма лим 
при ма њи ма, па бес пла тан пре воз по гра ду, па 
јед но, па дру го ... Он да од њих ваљ да ви де у овим 
дру гим гра до ви ма и та ко тек ви ди мо у Ни шу не ка 
по моћ, па у Но вом Са ду по ма жу пен зи о не ре са 
нај ма њим при ма њи ма. Али, ни ка ко да ви дим и у 
ма лим ме сти ма да се град ска (или се о ска) власт 
се ти да има нас ста ре ко је је два пре жи вља ва мо 
од пен зи ја. Јер и у тим ма лим ме сти ма ле ко ви, 
на при мер, ко шта ју пот пу но исто као и у Бе о гра-
ду, Ни шу или би ло где дру где, а бо га ми ни хлеб 
ни мле ко не ма ју раз ли чи те це не не го у ве ли ким 
гра до ви ма. Ове ства ри по ми њем за то што је то 
оно што сви ми пен зи о не ри би ло где да жи ви мо 

си гур но сва ко днев но ку пу је мо. Све оста ло ку пи-
мо ако и кад има мо па ра, и углав ном то сма тра-
мо лук су зом. За то не што ми слим да ако не ко има
ми ни мал ну пен зи ју, све јед но му је да ли жи ви у
ма лом или ве ћем или нај ве ћем ме сту јер му све
па ре тре ба ју за основ не ства ри без ко јих се не
мо же. Па, он да, ако они до би ју по моћ да би, ето,
мо гли још не чим се бе да по ча сте сем нај ну жни-
јег, ми слим што се то и на ма не кад не де си.

Знам ја до бро да се о овим ства ри ма не од лу чу-
је ни у јед ном од по ме ну тих гра до ва, ни ти у Скуп-
шти ни или Вла ди, не го ето ра чу нам, мо жда ће да
про чи та не ко из ма њих ме ста па да ви ди по сто-
ји ли шан са да по мог не сво јим пен зи о не ри ма са
ма лим при ма њи ма. Или мо жда они ма ко ји ни то-
ли ко ма ла при ма ња не ма ју. Мо жда их са мо тре ба
под се ти ти. Па, ето, упра во то и ра дим.

Б. Ва си ље вић,

Кња же вац

Има нас и у ма лим ме сти ма

Си стем слу жбе нич ког оси гу ра ња
Пен зи о но оси гу ра ње слу жбе ни ка да је оси гу ра ни ци ма

ста ро сну рен ту и то му шки ма по сле че тр де сет го ди-
на оси гу ра ња а жен ски ма по сле 35 уко ли ко ни су мла ђе
од 55 го ди на, као и му шки ма са 70 го ди на ста ро сти и
жен ским ста рим 65 го ди на, ако су про ве ли у оси гу ра њу 
нај ма ње пет го ди на. На пен зи о но оси гу ра ње оба ве зни
су, без об зи ра на пол и др жа вљан ство, сви слу жбе ни ци
за по сле ни у на шој др жа ви, ста ри од 18 до 55 го ди на,
ко ји по вр сти слу жбе има ју ка рак тер чи нов ни ка или
углав ном вр ше ум не по сло ве. Углав ном ум ни по сло ви
је су: а) сва ко вас пи та ње или на ста ва; б) упра жња ва ње
сло бод них про фе си ја; в) сва ко за по сел ње, пре те жно ма-
ну ел но, ко је од го ва ра сме ру сту ди ја ап сол вен та оних 
на у ка ко је по За ко ну о устрој ству вој ске да ју пра во на
де ве то ме сеч ни рок слу жбе у ка дру; г) во ђе ње рад ње,
оде ље ња рад ње или фи ли ја ле; д) вре ше ње над зо ра над
ра дом дру гих ли ца; ђ) кан це ла риј ска слу жба; е) ви ша по-
слов на вањ ска су жба.

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

Оштри ји усло ви за пен зи ју
Пре ма Из ме на ма и до пу на ма За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу-

ра њу, ко ји је сту пио на сна гу пр вог да на про шле го ди не, по сте пе но се, из
го ди не у го ди ну, по о штра ва ју усло ви за од ла зак у пен зи ју. Му шкар ци ове
го ди не сти чу пра во на ста ро сну пен зи ју уко ли ко су на вр ши ли 65 го ди на
жи во та и ми ни мум 15 го ди на рад ног ста жа. Та ко ђе, ако има ју на вр шен пун
стаж, од но сно 40 го ди на, у пен зи ју ове го ди не од ла зе са нај ма ње 53 го ди-
не и че ти ри ме се ца жи во та. У 2012. же не ко је има ју 60 го ди на жи во та мо гу
да под не су зах тев за од ла зак у пен зи ју уко ли ко има ју ми ни мум пет на ест
го ди на рад ног ста жа. Же не са на вр ше ним пу ним, од но сно ста жом од 35 го-
ди на, сти чу пра во на пен зи ју са нај ма ње 53 го ди не жи во та. Од 2013. го ди-
не по сте пе но ће се за же не по ди за ти и ста ро сна гра ни ца и го ди не ста жа.
Од ове го ди не ме ња ју се и усло ви за по ли циј ске слу жбе ни ке, при пад ни ке
БИА, ВБА и ВОА, за по сел не у МУП, Упра ви за из вр ше ње кри вич них санк ци-
ја, по ре ској по ли ци ји и за про фе си о нал на вој на ли ца. Ј. О.
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По ро дич на пен зи ја и оси гу ра ње

Ино стра на пен зи ја и но ви брак

Дуг је са ка ма том

На кна да по ло ви не ин ва лид ске

пен зи је

Ни је пу на пен зи ја

?
Ви до са ва Ма ри но вић, Кла до во: Ко ри сник сам по ро дич не

пен зи је из Аустри је у из но су од 75 евра ко ју сам оства ри-

ла уз де цу по сле смр ти су пру га, иако сам би ла у рад ном

од но су у Сло ве ни ји. На кон рас па да Ју го сла ви је на пу сти ла сам

Сло ве ни ју где сам оства ри ла 11 го ди на и 9 ме се ци ста жа. Обра-

ти ла сам се Фи ли ја ли Бор ра ди укљу чи ва ња у оси гу ра ње по

чл. 15 За ко на о ПИО ка ко бих оства ри ла 15 го ди на ста жа оси гу-

ра ња, али су ме од би ли због пен зи је из Аустри је. Да ли мо гу по

дру гом осно ву, нпр. по осно ву по љо при вре де, да се укљу чим

у оси гу ра ње ка ко бих оства ри ла 15 го ди на рад ног ста жа нео п-

ход ног за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју?

?
Жи ва дин ка А., С. Па лан ка: Ро ђе на сам 29. 12. 1939. го ди не,

жи вим у Ср би ји и ко ри сник сам ино стра не пен зи је. По што

на ме ра вам да за сну јем брач ну за јед ни цу, мо лим да ми

од го во ри те да ли ће то ути ца ти на ума ње ње ино стра не пен зи-

је и ако хо ће, за ко ли ко.

?
Ве ра Ђор ђе вић, Зве здан: Ста ро сну пен зи ју сам оства ри-

ла по чев од 1. 11. 2006. го ди не, ре ше њем из 2007. го ди не.

По што сам има ла дуг по осно ву не у пла ће них до при но са за

по љо при вред но оси гу ра ње за пе ри од од укуп но 4 го ди не и 9 ме-

се ци, вр ши ла се об у ста ва 1/3 ме сеч ног из но са пен зи је ра ди на-

ми ре ња овог ду га. Ка ко би дуг тре ба ло да ис пла тим кра јем ове

го ди не, обра ти ла сам се Фи ли ја ли За је чар где су ме оба ве сти ли

да је на име ду га об ра чу на та ка ма та, што у ре ше њу о оства ри ва-

њу пра ва на пен зи ју ни је на ве де но. Мо лим Вас да ми од го во ри те

ко ја су мо ја пра ва у ве зи са ис пла том ка ма те на утвр ђе ни дуг.

?
Мир ко Ђа ко вић, Жи ти ште: Три де се тог ок то бра 2004. го-

ди не од ре ђе на ми је ин ва лид ска пен зи ја у ви си ни од 50

од сто ин ва лид ске пен зи је по осно ву пре о ста ле рад не спо-

соб но сти. У ре ше њу ко је сам до био на пи са но је да ин ва лид ску

пен зи ју од 50% мо гу ко ри сти ти нај ду же до 9. 4. 2008. го ди не, а

пре ста је да ном ис пу ње ња усло ва за сти ца ње пра ва на ста ро-

сну, од но сно ин ва лид ску пен зи ју. Ме ђу тим, Фи ли ја ла Зре ња-

нин не при зна је овај да тум 9. 4. 2008. у сми слу оства ри ва ња

пра ва на ста ро сну пен зи ју, већ сам оба ве штен да то ви ше не

ва жи, а дру го ре ше ње ни сам до био. Мо лим Вас да ми од го во-

ри те ко ја ја пра ва имам у овом слу ча ју.

?
Но во Ср ди ја, Ја го ди на: Оства рио сам пу ну ста ро сну пен-

зи ју 2000. го ди не са 32 го ди не и 7 ме се ци рад ног ста жа и

на вр шних 60 го ди на жи во та. Мо лим Вас да ми од го во ри те

ко ји ми про це нат од утвр ђе не старт не осно ве при па да. По дру-

гом при вре ме ном ре ше њу, ко је је још увек на сна зи, дат ми је

про це нат 70%. Да ли је фи ли ја ла прав но ис по што ва ла чл. 35

са ве зног за ко на при од ре ђи ва њу ви си не пен зи је?

Од го вор: Ви пре све га тре ба 
да се оба ве сти те да ли је сти ца-
ње свој ства оси гу ра ни ка по би-
ло ком осно ву у Ср би ји смет ња 
за ко ри шће ње по ро дич не пен-
зи је у Аустри ји. Ово по го то во 
што у пи сму на во ди те да сте и у 
Сло ве ни ји ра ди ли ка да сте сте-
кли пра во на по ро дич ну пен зи-
ју. Ако би то би ла смет ња, он да 
се до во ди у пи та ње осно ва ност 

ко ри шће ња Ва ше по ро дич не 
пен зи је.

Ви као ко ри сник пен зи је не 
мо же те да се укљу чи те у оси гу-
ра ње по чла ну 15 За ко на о ПИО, 
а ни у по љо при вред но оси гу ра-
ње по чл. 13 истог За ко на. Оно 
што Вам пре о ста је је сте мо гућ-
ност оба вља ња са мо стал не де-
лат но сти или сту па ње у рад ни 
од нос.

Од го вор: Ни сте на ве ли у пи-
сму ко ју вр сту ино стра не пен-
зи је ко ри сти те, као ни из ко је 
др жа ве. У сва ком слу ча ју, ако 
сте ко ри сник сво је ста ро сне 
или ин ва лид ске пен зи је сте че-
не у ино стран ству, не ма раз ло га 
да Вам сту па ње у брач ну за јед-
ни цу ути че на ис пла ту сте че ног 
пра ва. Ме ђу тим, ако сте ко ри-
сник по ро дич не пен зи је, од за-

ко на др жа ве у ко јој сте сте кли
пра во на по ро дич ну пен зи ју
за ви си да ље ко ри шће ње овог
пра ва. Не ке др жа ве огра ни ча-
ва ју ко ри шће ње пра ва на по ро-
дич ну пен зи ју ако удо ва сту пи у
но ви брак, а не ке не. На ше за-
ко но дав ство не огра ни ча ва ко-
ри шће ње пра ва на по ро дич ну
пен зи ју ако удо ва по но во сту пи
у брач ну за јед ни цу.

Од го вор: Тач но је да у Ва шем 
ре ше њу из 2007. го ди не сто ји да 
је Ваш дуг на име не у пла ће них 
до при но са за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње ис ка зан у од-
ре ђе ном но ми нал ном из но су. 
Али, та ко ђе у ре ше њу сто ји да 
се ра ди о ду гу на дан до но ше ња 
ре ше ња. Оно што у ре ше њу ни-
је до вољ но на гла ше но, а што је 
бит но за из нос ду го ва ња, је сте 

да се за све вре ме от пла те ду-
га за ра чу на ва ка ма та, те да дуг
ис ка зан у ре ше њу сва ка ко ни је
ко на чан из нос Ва шег ду го ва ња
пре ма Фон ду пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, јер се не
на ми ру је од јед ном, већ у ра та-
ма до тре ћи не Ва ше пен зи је, те
да се на оста так ду го ва ња све
вре ме от пла те ду га за ра чу на ва
ка ма та.

Од го вор: Ви сте уства ри ко-
ри сник на кна де у ви си ни од 
50% ин ва лид ске пен зи је на дан 
30. 10. 2004. го ди не. Тач но је да 
је ово пра во би ло огра ни че но 
За ко ном о ПИО из 2003. го ди не 
са 9. 4. 2008. го ди не, тј. нај ду же 
пет го ди на од да на сту па ња на 
сна гу на ве де ног За ко на. Та ко ђе, 
ако би ко ри сник овог пра ва у 
ме ђу вре ме ну сте као усло ве за 
ста ро сну или ин ва лид ску пен-
зи ју, од ре ђи ва ла би му се та 
пен зи ја уме сто на кна де ко ју је 
ко ри стио. Ме ђу тим, то ни ка ко 
ни је зна чи ло да је сва ки ко ри-
сник на кна де 9. 4. 2008. го ди не 
сти цао пра во на ста ро сну пен-
зи ју. Пра во на ста ро сну пен зи-

ју се сти че ис пу ње њем усло ва
про пи са них за ко ном ко ји је на
сна зи у мо мен ту сти ца ња тог
пра ва. Ка ко мно ги ин ва ли ди ра-
да ко ји су по ста ли ко ри сни ци
на кна де у ви си ни 50% ин ва лид-
ске пен зи је ни су, као ни Ви, сте-
кли услов за ста ро сну пен зи ју,
из ме на ма За ко на о ПИО ко ји је
сту пио на сна гу 1. 1. 2006. го ди-
не бри са но је огра ни че ње овог
пра ва са 9. 4. 2008. го ди не, те је
ко ри шће ње ове на кна де про-
ду же но и по сле овог да ту ма, тј.
све до сти ца ња пра ва на ста-
ро сну или ин ва лид ску пен зи ју.
У су прот ном би од 10. 4. 2008.
го ди не оста ли без би ло ка квих
при ма ња.

Од го вор: Ви ни сте оства ри-
ли пу ну ста ро сну пен зи ју, већ 
сте ис пу ни ли усло ве за ста ро-
сну пен зи ју по та да ва же ћим 
про пи си ма, ка да је за оси гу ра-
ни ка му шкар ца би ло по треб но 
60 го ди на жи во та и нај ма ње 20 
го ди на пен зиј ског ста жа. За Ва-
ших 32 го ди не и 7 ме се ци ста жа 
пра вил но је од ре ђе на ста ро сна 

пен зи ја од пен зиј ског осно ва
са 70%, сход но чл. 35 За ко на о
осно ва ма пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња. За пу ну ста-
ро сну пен зју је та да, а и са да,
за оси гу ра ни ка му шкар ца би ло
по треб но 40 го ди на ста жа оси-
гу ра ња, за ко ји се пен зи ја од ре-
ђи ва ла у из но су 85% од пен зиј-
ског осно ва.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ

ИЗЛАГАТИ

ФОТОГРАФ. 

ПЛОЧУ

СВЕТЛОСТИ

ФЕДЕРАЛНА

ДРЖАВА 

МАЛЕЗИЈЕ

ИМЕ РАНИЈЕГ

ГЛУМЦА

ХАУАРДА

УРЕЂАЈИ

ЦЕНТРАЛНОГ

ГРЕЈАЊА

ВАЗДУХОПЛОВ-

СТВО

НОМАДСКИ

НАРОД У 

ЕТИОПИЈИ

РАНИЈИ 

СЕКРЕТАР ОУН, 

КОФИ

УЗВИШЕНИ

ПОДИЈУМ

ПОВОРКА

КАМИЛА У 

ПУСТИЊИ

ЦЕНТАР, 

СРЕДИШТЕ

ВРСТА 

МАЈМУНА

ПРАМЕН

УВИЈЕНЕ КОСЕ

НАЧИН

ПРИПОВЕ-

ДАЊА (ЛАТ.)

ИЗВРШНИ

КОМИТЕТ

(СКР.)

АМ. ГЛУМИЦА, 

ЕРИК

ЛЕКАРИ

ЗА ГРЛО

ОЗНАКА

РЕОМИРА

ТИП АВИОНА

ЛУТКА У 

ПОЗОРИШТУ

ГОРЧИНА

ЛЕКОВА

СВЕТИОНИК 

КОД

АЛЕКСАНДРИЈЕ

ДРЖАВНА 

БЛАГАЈНА

ГРАД У 

ЈУЖНОМ

ВЕЛСУ

СИМБОЛ 

ГВОЖЂА

ПЕРНАТЕ

ЖИВОТИЊЕ

ЈЕЗЕРО

СЕВЕРНЕ

АМЕРИКЕ

ЖЕРАВИЦА

ДОЋИ 

ЛЕТЕЊЕМ

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ИМЕ ПЕВ.

РАДИЋ

НЕМ. ГРАМАТ.

ЧЛАН

ДОГОВАРАЊЕ

ВЕЛИКИ

ТРОПСКИ 

ГУШТЕР

АЛКОХОЛНО

ПИЋЕ

ЗАЧИНСКА

БИЉКА

ОЗНАКА

ЗА ВОЛТ

ПРИСТАНИШТЕ

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

СЛИКЕ 

У ПРАВОЈ 

ВЕЛИЧИНИ

НЕОБУВЕН

ОСНОВ, 

ТЕМЕЉ (МН.)

24. И 17. 

СЛОВО

СИМБОЛ 

АРГОНА

СИМБОЛ 

КИСЕОНИКА

ПОСТОЈБИНА

ОДИСЕЈА

ТЕМПО

СТАРИЈИ (СКР.)
ДРЖАВА

У АЗИЈИ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: статика, Рековац, економи, ћт, ивик, ноа, ила, 
Анкона, нитна, ц, окот, мр, Вава, ан, а, кроки, Аида, гк, оаза, Орс, бек, дамар, в, 
икебана, наратор, ата, ине, Ита, ел, штитити

СКАНДИНАВКА

На пра вом пу ту
Стан дард нам сто ји на ме сту, а си ро ма штво уве ли ко

га ло пи ра.

Ов де су при ма ња нај ма ња, али су гла до ва ња нај-

ве ћа.

Ни је при ја вио све не крет ни не, збу нио се у бро ја њу.

Џа ба је што има мо ду бо ке ко ре не ка да смо без

пло да.

Ср би ја је мо ја зе мља, али пој ма не ма да сам ја њен гра-
ђа нин.

Срп ски на род је ста вљен пред стра шни суд. Пра-

зан.

Зна чај но смо ути ца ли да се про ме ни сли ка о на ма.
Про ме ни ли смо рам.

Џа ба на ро ду де мо кра ти ја ка да не ма упут ство за

упо тре бу.

Опет смо на пра вом пу ту. Ср ља мо у про паст.

Из бо це је ис пу штен дух не вре ме на. За то су ова ква

вре ме на.

У бо ље су тра ула зи мо пу ног ср ца и пра зних нов ча ни ка.
Ра ди во је Јев тић Јен ки

М
ил

ен
ко

 К
ос

ан
ов

ић
Д

еј
ан

 П
ат

ак
ов

ић
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(Х)умор не ми сли
Ми смо скром ни – не тра жи мо да 2012. бу де не ка на ро чи та

го ди на. До вољ но је да бу де мо рас по ло же ни као на ње ном до-
че ку.

Пр ва не де ља но ве го ди не тре ба да бу де по сна, али на ша

на род на из ре ка ка же: сва ки по че так је те жак.

Спо јио сам Но ву го ди ну и Бо жић. Ка рак тер ми не до зво ља ва
да да нас ра дим, су тра не ра дим.

Си ро ма штво ми шти ти укус. Нe дa ми дa ку пу јем ку ће ри не

крај мо ра, на ме штај од ма ха го ни ја, бе сна ко ла и оста ли кич.

Ја се на по слу то ли ко кон цен три шем да не уста јем из фо те ље.

Зи ми не ва ља пре те ри ва ти с по слом. Озно јен чо век ла ко

се пре хла ди.

Не кад сам мо гао не пре ста но да се дим на по слу, али про шло је
то ла ба во до ба. При ти сла про ста та!

Ви то мир Те о фи ло вић

Де ла нај бо ље го во ре
Жу ље ви те ру ке увек су оста ја ле пра зних ша ка.

Ре чи су де вал ви ра ле. Не ма ју по кри ће.

При ча ју у за ви је ној фор ми. Све уви ја ју у облан де.

Све нам је на дуг ме, са мо нам рад на ме ста ви се о кон цу.

Окре нуо сам лист. По сма трам жи вот са леп ше стра не.

Имам план ка ко да жи вим бо ље. Оства ри ћу га кад бу дем

имао па ра.

У то ку је пр ва рун да пре го во ра. Раз го вор се во ди у ру ка ви ца ма.

При ча је на ду ва на. Лак ше се са њом ма ше.

Чу вај те се мог пса! Ме не не ма за шта да ује де.
Жељ ко Мар ко вић

Да ли сте зна ли ...

 − да је хо тел Fo ur Po ints у Ки ни 

ро ват них 2 ми ли о на до ла ра!

− да је за све оне ко ји во ле 

бо жић не де та ље, укљу чу ју ћи ча ра-

го ва бо жић на јел ка је ви со ка 2,4 

за сво је го сте из гра дио у хо лу 

Бо жић а до брог су имо вин ског 

пе, ир ва са и Де да Мра за, пра ви ло 
јје 30 ку ва ра ско ро 20 да на.

ме тра, те шка 12 кг и ко шта не ве-

ве ли ку је сти ву бо жић ну ко ли-

ста ња, ја пан ски ју ве лир Гин за 

бу. Ову нео бич ну слат ку ко ли бу 

ТТа на ка на пра вио нео бич ну и 

од ме де ња ка ко ја по се ду је све 

ску пу јел ку од чи стог зла та. Ње-

− да се у не ким зе мља ма све та 

− да је и у Не мач кој не за ми сли ва но во го ди шња ноћ без ва-

− да је нај спек та ку лар-

ди шњој но ћи ко штао је ви ше од шест ми ли о на до ла ра.

ве ру је да све у об ли ку пр сте на до-

круг“, то јест крај јед ног ци клу са? 

 тро ме та? Они сва ке го ди не за ва тро мет по тро ше пре ко 100 

у ни је у 2012. го ди ну 

но си сре ћу јер то сим бо ли ше „пун 

ТТа ко и Хо лан ђа ни за Но ву го ди ну 

ми ли о на евра, а тра ди ци ја да се у но во го ди шњој но ћи пра-

ушао Сид неј? Фан та-

јје ду кроф не јер ве ру ју да ће им 

ви бу ка по ти че још из сред њег ве ка ка да су љу ди звец ка ју ћи 

сти чан ва тро мет ко-

оне до не ти сре ћу у но вој го ди ни.

ишли ули ца ма да би рас те ра ли зле ду хо ве.

ји су Аустра ли јан ци 

при ре ди ли у но во го-


