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Ви ше од хи ља ду тра ди-
ци о нал них је ла и пи ћа 
из ло жи ли су срп ски до-

ма ћи ни и „ма ли” про из во ђа чи 
на ци о нал них је ла на сед мом 
Сај му ет но хра не, одр жа ном 
кра јем но вем бра у Бе о гра ду. 
За ин те ре со ва ни куп ци здра ве и 
тра ди ци о нал не хра не ти ска ли 
су се око ма ле них штан до ва и 
би ра ли „свој” бренд. У ша ре ни-
лу бо ја и уку са из дво ји ли су се 
хо мољ ски јо гурт, лу жнич ка вур-
да, пи рот ска пе гла на ко ба си ца, 
хлеб „спел та”, мед у кри ста ли ма, 
шун ка из Вр шца, до ма ћи сок од 
тр њи не...

При зна ња су до де ље на у де-
сет ка те го ри ја, а жи ри је имао 
озби љан за да так да од хи ља ду 
про из во да ви ше од три сто ти-
не про из во ђа ча из це ле Ср би је 
иза бе ре нај бо ље. Ови про из во-
ди спре ма ни су пре ма ста рим 
ре цеп ти ма, на тра ди ци о на лан 
на чин, што их ква ли фи ку је за 
бу ду ћи срп ски бренд. Отва ра-
ју ћи са јам, др жав ни се кре тар у 
Ми ни стар ству по љо при вре де, 
во до при вре де и шу мар ства, 
Де јан Кр ња јић, на ја вио је да ће 
би ти до нет пра вил ник о на чи ну 
при пре ма ња тра ди ци о нал них 
је ла.

– Све је ово ис прав на и здра-
ва хра на ко ја је пра вље на на 
ста ри, тра ди ци о на лан на чин, 
без ђу бри ва и ра зних ади ти ва, 
она ко ка ко су то ра ди ле на ше 
ба ке и де ке, а уз од ре ђе не сер-
ти фи ка те ови про из во ди мо гу 
да се по ја ве и на до ма ћем и на 
европ ском тр жи шту – ре као је 
на отва ра њу пред сед ник Са ве-
та сај ма Га ври ло Ве се ли но вић.

По од лу ци жи ри ја, нај бо ље 
мле ко сти гло је из мле ка ре у 

Ле сков цу, хо мољ ски јо гурт из
мле ка ре „Из ва ри ца” из Жа гу би-
це, а лу жнич ка вур да са га здин-
ства „Ми љан Ми тић” из Гор чин-
ца код Ба бу шни це. За про из во-
де од ме са при зна ња су до би ле
вр шач ка шун ка исто и ме ног
удру же ња из Вр шца, као и пи-
рот ска пе гла на ко ба си ца „Бо е-
ма” из Пи ро та.

Не ки из ла га чи по тру ди ли су
се да по ну де и но ве ре цеп те,

по пут Не на да Ста ме но ви ћа, ко-
ји је пред ста вио мућ ка ли цу од
сеј та на, на маз од ле бле би је и
гра шка, пре лив од та на, цве кле
и кур ку ме.

Кан ди дат за пра ви на ци о-
нал ни бренд је и бу ја но вач ка
га зи ра на „би во да”, као и па-
ра дајз – љу ти сок га здин ства
„Ми ла ди но вић” из Но вог Кне-
жев ца, и до ма ћи сок од тр њи на
пи рот ског ком би на та „Сла ђа на
То ма но вић”. Ме ђу на гра ђе ним
ви на ри ма су ви на ри ја „Кра ји на
– Ра јац” из Не го ти на и По љо-

при вред ни фа кул тет из Зе му-
на, оде љак у Рад ми лов цу. Овај
фа кул тет осво јио је и на гра ду
у ка те го ри ји ја ких ал ко хол них
пи ћа за ви њак „гар дош”, а у овој
гру пи на гра ђе на је и кај си је ва-
ча МИЛ ПЕКС-а из Бе о гра да.

При зна ња су до би ли и но во-
сад ски хлеб „спелт” и штру дла
ко ју су уме си ле же не из До ло ва,
као и га здин ство „Не бој ша Ми-
ло је вић” из Свр љи га за џем од

тр њи на и хо мољ ски пек мез од
чи тлав ке.

Тра ди ци о нал но, нај бо љи до-
ма ћи ај вар на пра ви ли су Ле-
сков ча ни, и то овај пут га здин-
ство „Сла ви ца Сте фа но вић”.
При зна ње у обла сти про из во да
од по вр ћа до би ла је и „мац ка-
ли ца” удру же ња же на „Ла до ви-
ца” из Вла со тин ца, а „ет но ти ту-
лу” за слу жио је и шум ски мед у
кри ста ли ма пче лар ског до ма-
ћин ства „Љу би ша Ри стић” из Ба-
бу шни це.

Љи ља на Ми лен ко вић

По бед ни ци
     вур да,
        спр жа
     и ка вур ма

СЕД МИ СА ЈАМ ЕТ НО ХРА НЕ У БЕ О ГРА ДУ



Но ви на ко ја ће има ти нај-
ви ше ути ца ја на жен ску 
по пу ла ци ју је сте да од 1. 

ја ну а ра сле де ће го ди не по чи ње 
про ду жа ва ње рад ног ста жа по-
треб ног за од ла зак у пен зи ју за 
по че ти ри ме се ца го ди шње.

– Да би же на оти шла у ста ро-
сну пен зи ју 2013. го ди не мо ра-
ће да има нај ма ње 35 го ди на 
и че ти ри ме се ца рад ног ста жа 
(уме сто 35 го ди на као до са да). 
То кон крет но зна чи да уко ли ко 
же на ре ци мо у ја ну а ру пу ни 35 
го ди на ста жа оси гу ра ња, не ће 
мо ћи од мах да под не се зах тев 
за пен зи о ни са ње, већ ће мо ра-
ти да у рад ном од но су про ве де 
још че ти ри ме се ца да би сте кла 
то пра во. Исто вре ме но, же на 
са пу ним ста жом оси гу ра ња од 
35 го ди на и че ти ри ме се ца сле-
де ће го ди не не ће мо ћи да има 
ма ње од 53 го ди не и че ти ри 

ме се ца жи во та, јер се по ди же и 
ова гра ни ца. Ово се пр вен стве-
но од но си на же не ко је су има-
ле бе не фи ци ра ни рад ни стаж, 
јер је ди но оне у том жи вот ном 
до бу мо гу има ти то ли ки стаж 
оси гу ра ња. Све ове про ме не ће 
се сук це сив но при ме њи ва ти до 
2023. го ди не, ка да ће же не мо-
ћи да се пен зи о ни шу са 38 го-
ди на рад ног ста жа, а ста ро сна 
гра ни ца ће им се сни жа ва ти до 
58 го ди на. Ина че, гра ни ца од 60 
го ди на жи во та се не ме ња за 
од ла зак у ста ро сну пен зи ју за 
же не, с тим што, као и до са да, у 
том слу ча ју мо ра ју има ти нај ма-
ње 15 го ди на ста жа оси гу ра ња 
– об ја шња ва Бра ни слав Ра шић, 
по моћ ник ди рек то ра у Сек то ру 
за оства ри ва ње пра ва из ПИО у 
Ди рек ци ји РФ ПИО.

За му шкар це се не ме ња ду-
жи на ста жа оси гу ра ња по треб-

на за од ла зак у ста ро сну пен зи ју
– они и да ље мо гу да се пен зи-
о ни шу са 40 го ди на ста жа, али
се и код њих по ди же ста ро сна
гра ни ца. Они не мо гу да иду у
пен зи ју са 40 го ди на ста жа оси-
гу ра ња пре не го што на пу не 54
го ди не жи во та (ове го ди не би ло
је до вољ но да има ју 53 го ди не
и осам ме се ци), што се та ко ђе
углав ном од но си на оне ко ји су

има ли стаж са уве ћа ним тра ја-
њем и по че ли мла ди да ра де.
Ста ро сна гра ни ца од 65 го ди на
жи во та и код њих оста је иста, уз
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња.

Сле де ће го ди не се по ди жу и
ста ро сне гра ни це пред ви ђе не
за оства ри ва ње пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју за удо ви це и
удов це. Удо ви ца ће мо ћи да до-
би је по ро дич ну пен зи ју су пру га
уко ли ко у мо мен ту ње го ве смр-
ти има 51 го ди ну жи во та (ове
го ди не гра ни ца је би ла пе де сет
и по го ди на). Удо вац ће по сле
смр ти су пру ге мо ћи да до би је
по ро дич ну пен зи ју ако у мо-
мен ту ње не смр ти има 56 го ди-
на (ове го ди не је би ло по треб но
55 го ди на и шест ме се ци). По ли-
циј ски слу жбе ни ци са по себ ним
овла шће њи ма, уни фор ми са ни
по ли циј ски слу жбе ни ци, при-
пад ни ци БИА, ВБА, ВОА, ко ји ма
се ста ро сна гра ни ца за од ла зак
у пен зи ју сни жа ва због при ро де
по сла, сле де ће го ди не ће мо ћи
да се пен зи о ни шу са 53 го ди-
не и шест ме се ци и нај ма ње 21
го ди ном ста жа оси гу ра ња, од
че га нај ма ње 11 го ди на мо ра
да бу де про ве де но на по сло ви-
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ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О ПИО КО ЈЕ СТУ ПА ЈУ НА СНА ГУ 1. ЈА НУ А РА 2013. ГО ДИ НЕ

Же на ма 
се про ду жа ва
рад ни стаж
С пр вим да ном сле де ће го ди не почеће
при ме на из ме на и до пу на про пи са о ПИО
ко је ће се поступно уводити до 2023. го ди не

МУ ШКАРЦИИ Усло ви ЖЕ НЕ Усло ви

Го ди на од ла ска 
у пен зи ју

Го ди не
жи во та

Нај ма њи стаж
оси гу ра ња

Го ди на од ла ска 
у пен зи ју

Го ди не
жи во та

Нај ма њи стаж
оси гу ра ња

2011 53г 4м 40 2011 53г 35г
2012 53г 8м 40 2012 53г 35г
2013 54г 40 2013 53г 4м 35г 4м
2014 54г 4м 40 2014 53г 8м 35г 8м
2015 54г 8м 40 2015 54г 36г
2016 55г 40 2016 54 6м 36г 4м
2017 55г 4м 40 2017 55 36г 8м
2018 55г 8м 40 2018 55г 6м 37
2019 56г 40 2019 56г 37г 4м
2020 56г 6м 40 2020 56г 6м 37г 8м
2021 57г 40 2021 57г 38г
2022 57г 6м 40 2022 57г 6м 38г
2023 58г 40 2023 58г 38г

Бра ни слав Ра шић



4 15. децембар 2012. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелно

ма са бе не фи ци ра ним ста жом.
Оста ли по ли циј ски слу жбе ни ци
и при пад ни ци вој ске ко ји има ју
пра во на сни жа ва ње ста ро сне
гра ни це у сле де ћој го ди ни ће
мо ћи да се пен зи о ни шу ка да
на пу не 56 го ди на жи во та, а при
том има ју 25 го ди на ста жа оси-
гу ра ња и нај ма ње 15 го ди на бе-
не фи ци ра ног ста жа.

– Ве ру јем да они ко ји су за-
ин те ре со ва ни, од но сно ко ји
су пред пен зи јом, до бро зна ју,
али ни је на од мет под се ти ти се:
да би се оти шло у пен зи ју по
про пи си ма ко ји ва же ове го ди-
не, зах тев за од ла зак у пен зи ју
се мо ра пре да ти нај ка сни је 31.
де цем бра. Да би зах тев мо гао
да бу де под нет, бу ду ћи пен зи-
о нер мо ра да бу де ван оси гу-
ра ња, а то зна чи да се не мо же
по след њег да на у го ди ни рас-
ки ну ти рад ни од нос и пре да ти
зах тев за пен зи о ни са ње, већ
рад ни од нос мо ра да бу де рас-
ки нут бар дан ра ни је. Сви ко ји
31. де цем бра бу ду има ли услов
за пен зи ју и пре да ју зах те ве би-
ће пен зи о ни са ни по про пи си ма
из ове го ди не, а они ко ји услов
ис пу не или зах тев пре да ју 1. ја-
ну а ра 2013. би ће пен зи о ни са ни
пре ма из ме ње ним про пи си ма
ко ји од тог да на сту па ју на сна-
гу. И кад се већ под се ћа мо, да
ка жем и да је стаж оси гу ра ња
са мо онај за ко ји су пла ће ни до-
при но си, а не онај ко ји је са мо
упи сан у рад ну књи жи цу, а до-
при но си ни су упла ће ни – ја сан
је Бра ни слав Ра шић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, не
оче ку је се по ве ћан број зах те ва
за од ла зак у пен зи ју ни кра јем
ове, ни то ком сле де ће го ди не:

– За де сет ме се ци ове го ди-
не пре да то је 129.889 зах те ва,
од че га је за ин ва лид ску пен-
зи ју под не се но 47.889 зах те ва,
а за по ро дич ну 46.703, док су
оста ли за ста ро сну пен зи ју. То
је уоби ча јен број, чак мо же-
мо да ка же мо да ма ло и опа да.
Из ме ње ни усло ви за од ла зак у
пен зи ју не ути чу бит но на број
зах те ва, а сам на чин об ра чу на
пен зи ја се не ће ме ња ти, лич ни
и оп шти бод, ко ји се из ра чу на-
ва ју на исти на чин као и до са да,
од ре ђу ју ко ће ко ли ку пен зи ју
има ти – за кљу чу је Бра ни слав
Ра шић, по моћ ник ди рек то ра у
Сек то ру за оства ри ва ње пра ва
из ПИО у Ди рек ци ји РФ ПИО.

Ве сна Ана ста си је вић

Кра јем ав гу ста ове го ди не Ре пу блич ки
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње по чео је са по сло ви ма по сту па ња по

зах те ви ма из вр ши те ља за да ва ње по да та ка о
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма пра ва из ПИО,
као и са спро во ђе њем об у ста ва из пен зи ја по
осно ву под не тих зах те ва из вр ши те ља.

На и ме, За ко ном о из вр ше њу и обез бе ђе њу
(ЗИО) уре ђен је по сту пак при нуд ног оства-

ри ва ња или по тра жи ва ња. Ово из вр ше ње и
обез бе ђе ње, пре ма чла ну 2 овог за ко на, од-
ре ђу је суд а спро во ди га из вр ши тељ. Др жав-
ни ор га ни, бан ке, по сло дав ци и дру га прав на
ли ца, па та ко и Фонд ПИО, ду жни су да на зах-
тев из вр ши те ља обез бе де при ступ по да ци ма,
од но сно да, прав ним реч ни ком ре че но, спро-
во де за кључ ке о из вр ше њу. То зна чи да су све
ор га ни за ци о не је ди ни це Фон да у оба ве зи да
на зах тев из вр ши те ља обез бе де при ступ по-
да ци ма ко ји ма рас по ла жу о од ре ђе ном ду-
жни ку, од но сно за ко је во де еви ден ци ју, а ко-
ји су нео п ход ни за спро во ђе ње из вр ше ња и
обез бе ђе ња.

Из вр ши те љи, ко је име ну је ми ни стар над-
ле жан за пра во су ђе, има ју ста тус слу жбе ног
ли ца ко је ра ди у су ду и спро во ди из вр ше ње у
гра ни ца ма ре ше ња о из вр ше њу, и дру га овла-
шће ња ко ја су му За ко ном о из вр ше њу и обез-
бе ђе њу по ве ре на. Из вр ши те љи су уве де ни да

би се убр зао по сту пак са мог из вр ше ња, а они
од Фон да ПИО мо гу да тра же по дат ке да ли је
по је ди нац ко ри сник пен зи је или оси гу ра ник,
о ви си ни ис пла ће не пен зи је, о ви си ни об у ста-
ве од пен зи је и слич но. Из вр ши те љи су, да кле,
ли ца на ко ја је Ми ни стар ство прав де пре не ло
овла шће ња да мо гу да до но се за кљу чак и из-
вр ша ва ју суд ске пре су де. Ов де, на рав но, ни је
реч о свим пре су да ма, већ су то из вр ше ња ко-

ји ма се на ми ру ју по-
тра жи ва ња по осно-
ву ко му нал них и
слич них услу га.

За кон о из вр шном
по ступ ку је ком плет-
но ре гу ли сао пи та ње
из вр ши те ља и они
има ју и сво је за ме-
ни ке, по се ду ју ле ги-
ти ма ци ју за иден ти-
фи ка ци ју, осно ва на
је и ко мо ра за из вр-
ши те ље, има ју пе чат
итд. По сто је по себ ни
чла но ви овог за ко на
где се тре ти ра сам
из вр ши тељ као нов
ин сти тут ко ји се уво-
ди за из вр ше ње на-
ми ри ва ња са мо по-
тра жи ва ња ко му нал-
них и слич них услу га.

Због то га не тре ба бр ка ти суд ског из вр ши те ља
и из вр ши те ља јер су то два раз ли чи та пој ма –
ин сти тут суд ског из вр ши те ља по сто ји већ пе-
де сет го ди на, а из вр ши тељ је не што дру го.

За кон о из вр шном по ступ ку је утвр дио по-
ста вље ње из вр ши те ља ра ди бр жег на ми ри ва-
ња по ме ну тих по тра жи ва ња, и они ра де у име
су да и за суд чи ју пре су ду из вр ша ва ју пу тем
за кључ ка, а за по сле ни у Фон ду ПИО има ју пре-
ци зне ин струк ци је ка ко да по сту па ју сход но
за кључ ку ко ји до но си из вр ши тељ. Због јед но-
о бра зно сти у ра ду и ажур но сти, овај по сао је
у Фон ду ре гу ли сан де таљ ном ин струк ци јом.
Фонд до би ја од ко мо ре и спи сак из вр ши те ља
ко ји се ре дов но ажу ри ра.

Фонд ПИО, да кле, у овом слу ча ју са мо спро-
во ди за кљу чак из вр ши те ља ко га је име но ва ло
над ле жно ми ни стар ство, као што по сту па по
сва ком дру гом ре ше њу о из вр ше њу ко је до би-
ја од над ле жног су да. Ј. Оцић

НА МИ РИ ВА ЊЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА ЗА КО МУ НАЛ НЕ УСЛУ ГЕ

Фонд са мо 
спро во ди за кљу чак
Др жав ни ор га ни, бан ке, по сло дав ци и дру га прав на ли ца, па та ко
и Фонд ПИО, ду жни су да по сту па ју по зах те ву из вр ши те ља
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Пред став ни ци Свет ске
бан ке за до вољ ни
на чи ном пла си ра ња 
нов ца из кре ди та 
и ре зул та ти ма 
по стиг ну тим у окви ру 
про јек та ПА РИП

При ли ком по се те ре ви зо ра 
и струч ња ка Свет ске бан-
ке, кра јем но вем бра, ме-

наџ мент Фон да ПИО и ру ко вод-
ство Сек то ра ин фор ма ци о них 
тех но ло ги ја то ком че тво ро сат не 
пре зен та ци је де таљ но су при ка-
за ли ка ко је и на ко ји на чин утро-
шен но вац од кре ди та на ме њен 
ре а ли за ци ји про јек та „Кон со ли-
да ци ја на пла те и ре фор ма пен-
зиј ске ад ми ни стра ци је у Ср би ји” 
(скра ће но ПА РИП), ка же за наш 
лист Ма ри на Се ку лић, по моћ ник 
ди рек то ра Сек то ра за ин фор ма-
ци о не тех но ло ги је у РФ ПИО.

– Мо рам да на гла сим да је 
овог пу та, по што је про је кат 
за вр шен кра јем сеп тем бра ове 
го ди не, по ред ти ма струч ња ка 
ко ји су ина че над зи ра ли ње го ву 
ре а ли за ци ју (до ла зи ли су шест 
пу та го ди шње), био при су тан и 
њи хов ре ви зор ко ји је прак тич-
но, да та ко ка жем, кон тро ли сао 
и оце њи вао и наш и њи хов и 
до са да шњи за јед нич ки рад. Ге-
не рал на оце на је да су сви би ли 
ја ко за до вољ ни и при јат но из-
не на ђе ни де таљ ном пре зен та-
ци јом то ком ко је су упо зна ти са 
сва ком фа зом ре а ли за ци је про-
јек та ПА РИП, на чи ном на ко ји 
је и за шта је утро шен но вац од 
кре ди та и ре зул та ти ма ко је је 
при ме на про јек та до не ла у ра-
ду Фон да. Да под се ти мо, пр во 
је ура ђе на Сту ди ја о из во дљи-
во сти при ла го ђа ва ња ка рак те-
ри сти ка ма си сте ма пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња са 
де мо граф ским про ме на ма и 
еко ном ским мо гућ но сти ма дру-
штва, о по бољ ша њу еви ден ци је 
и кон тро ле на пла те до при но-
са за со ци јал но оси гу ра ње и 

по ди за њу ни воа услу га за ко-
ри сни ке у си сте му со ци јал ног 
оси гу ра ња, по ве ћа њу јав но сти 
ра да и по бољ ша њу упра вља ња 
пен зиј ским си сте мом. На осно-
ву тог до ку мен та, 22. ју на 2005. 
го ди не за кљу чен је Спо ра зум о 
кре ди ту за ре а ли за ци ју про јек-
та ПА РИП. За при ме ну овог про-
јек та не по сред но су би ли за ду-
же ни Ми ни стар ство ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке 
и Ми ни стар ство фи нан си ја, а 

у ре а ли за ци ји су уче ство ва ли 
По ре ска упра ва, РФ ПИО, На-
род на бан ка Ср би је, Цен трал ни 
ре ги стар оба ве зног со ци јал ног 
оси гу ра ња, Ре пу блич ки фонд за 
здрав стве но оси гу ра ње и На ци-
о нал на слу жба за за по шља ва ње 
– под се ћа на ша са го вор ни ца.

Про је кат је пред ви ђао кон-
со ли да ци ју и ин сти ту ци о нал-
но ја ча ње пен зиј ских фон до ва, 
за тим ин сти ту ци о нал ни оквир 
но вог си сте ма на пла те по ре за 
на за ра де, на пла те до при но са 
за со ци јал но оси гу ра ње и из ве-
шта ва ња, де та љан оквир но вог 
си сте ма на пла те и из ве шта ва-
ња, раз вој IT софт ве ра и на бав-
ку хар две ра за уво ђе ње но вог 
си сте ма, укљу чу ју ћи обу ку за-
по сле них и еду ка ци ју об ве зни-
ка до при но са.

– Пред став ни ци Свет ске бан ке 
су за кљу чи ли да је део про јек та 

ко ји се од но сио на Фонд нај у-
спе шни ји, са ста но ви шта оства-
ре ња ци ље ва про јек та. Та ко ђе,
из ра зи ли су и за до вољ ство што
је Фонд пред у зе тим ак тив но-
сти ма по сти гао ве о ма мно го. На
по чет ку про јек та кон со ли да ци ја
фон до ва је ви ђе на као про блем,
али са ма кон со ли да ци ја је ве о ма
до бро при пре мље на и спро ве-
де на пре ма пла ну. Фи нан сиј ска
кон со ли да ци ја та ко ђе је при-
пре мље на пре за кон ског ро ка.

Пред став ни ци Свет ске бан ке ис-
та кли су да су ве о ма за до вољ ни
ве ли ким на прет ком Фон да. Кре-
и ра ње цен трал не ба зе по да та ка
о оси гу ра ни ци ма и об ве зни ци ма
пла ћа ња до при но са и ко ри сни-
ци ма пра ва у Фон ду и пре нос
по да та ка – Цен трал на и је дин-
стве на ре ла ци о на ба за по да та ка
Фон да је нео п хо дан услов за по-
ве ћа ње ефи ка сно сти ра да Фон-
да у це ли ни. Ово ме је прет хо-
ди ло ви ше ме сеч но ажу ри ра ње
ба зе ма тич не еви ден ци је, ко је
је та ко ђе ре а ли зо ва но кроз овај
про је кат. Ана ли зом за вр ше ног
оби ма по сла у свим фи ли ја ла ма
утвр ђе но је да је ста ње по да та ка
у ма тич ној еви ден ци ји на за вид-
ном ни воу, што се од ра зи ло на
ду жи ну тра ја ња по ступ ка оства-
ри ва ња пра ва и по ве ћа ње бро ја
зах те ва ре ше них у за ко ном про-
пи са ном ро ку. Кроз ре а ли за ци ју

овог про јек та сте кли су се усло-
ви да се на је дин ствен на чин по-
ве жу сви про це си ра да у дру го-
сте пе ном по ступ ку, од фи ли ја ла
пре ко ди рек ци ја у Бе о гра ду, Но-
вом Са ду и При шти ни. Све се то
од ви ја кроз је дин стве ни си стем
у це лој Ср би ји. План је да се овај
си стем про ши ри и на про це се
ра да у пр во сте пе ном по ступ ку
ко ји су ком плек сни ји и из и ски-
ва ће ви ше вре ме на за ре а ли за-
ци ју. На тај на чин ће се убр за-

ти цео по сту пак оства ри ва ња
пра ва из ПИО. Обу ка за раз вој
људ ских ре сур са и ко ри снич ког
сер ви са под на зи вом „По слов-
но пла ни ра ње, раз вој људ ских
ре сур са и уна пре ђе ње јав них
услу га” би ла је нај ве ћим де лом
усме ре на на уна пре ђе ње ква ли-
те та ко ри снич ког сер ви са и по-
сти за ње за до вољ ног ко ри сни ка,
ја ча ње ка па ци те та за пру жа ње
вр хун ске услу ге и успе шан рад
са кли јен ти ма. Обу ку за за по сле-
не по ха ђа ло је 1.298 по ла зни ка,
а има ла је за циљ раз вој основ-
них ве шти на за по сле них, рад не
ети ке, тим ског ра да, уна пре ђе-
ња по слов ног успе ха, при хва та-
ња ор га ни за ци о них вред но сти
и по ве ћа ње лич не ефи ка сно сти
– за кљу чи ла је Ма ри на Се ку лић,
по моћ ник ди рек то ра Сек то ра за
ин фор ма ци о не тех но ло ги је.

В. Ана ста си је вић

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА ПРО ЈЕК ТА ПА РИП ПРЕД СТАВ НИ ЦИ МА СВЕТ СКЕ БАН КЕ У ФОН ДУ ПИО

Успе шна ре а ли за ци ја 
и до бри ре зул та ти

р
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између два броја

Сме де ре во: пен зи о не ри ма по 2.500 ди на ра

Град ска упра ва Сме де ре ва ис пла ти ла је јед но крат ну по моћ за 5.833 пен зи о не ра ко ји при ма ју ми-
ни мал ну и ни жу пен зи ју. По моћ из но си 20 од сто ми ни мал не пен зи је, та ко да су бив ши за по сле ни и
са мо стал ци чи ја је ми ни мал на пен зи ја 12.645 при ми ли по 2.529 ди на ра. Пен зи о ни са ним по љо при-
вред ни ци ма чи ја је ми ни мал на пен зи ја 9.941 ди нар јед но крат на по моћ из но си 1.988 ди на ра.

Град ска ту ри стич ка ор га ни за ци ја Кра гу је вац 
до бит ник је ово го ди шње на гра де „Злат на ам фо ра 
– шам пи он ту ри зма 2012” за нај бо љу ту ри стич ку 
ор га ни за ци ју у Ср би ји у овој го ди ни, у из бо ру ту-
ри стич ке ре ви је „Yu Tra vel”. У жи ри ју су би ли но ви-

на ри штам па них и елек трон ских ме ди ја, а све ча-
ност до де ле при зна ња одр жа на је у бе о град ском
ре сто ра ну „Ли пов лад”, ко ји је та ко ђе на гра ђен
„Злат ном ам фо ром” за ква ли тет услу га.

ГТО Кра гу је вац на гра ђе на је за успе шан рад, уна-
пре ђе ње ту ри стич ке по ну де, ја ча ње по сто је ћих ка-
па ци те та и по ве ћа ње ту ри стич ког про ме та гра да.

Ре ви ја „Yu Tra vel” већ се дам на ест го ди на ор га ни-
зу је из бор шам пи о на ту ри зма Ср би је и до де љу је
при зна ња нај у спе шни ји ма у овој обла сти, ме ђу
ко ји ма су ту ри стич ке аген ци је, хо те ли, ре сто ра ни,
хо сте ли, ет но се ла, са о бра ћај на пред у зе ћа и спорт-
ско-ре кре а тив ни цен три.

Ове го ди не при зна ње су до би ле и ам ба са де
Ја па на, Ку бе и Сло ве ни је за са рад њу и до при нос
раз во ју ту ри стич ке при вре де Ср би је.

Ли цен це 
од ја ну а ра

Од ја ну а ра иду ће го ди не по-
чи ње ду го на ја вљи ва но из да-
ва ње ли цен ци за по сле ни ма и
уста но ва ма со ци јал не за шти те.
Сви струч ња ци (со ци јал ни рад-
ни ци, пси хо ло зи, ан дра го зи) на
по чет ку ће до би ти „нул ту ли-
цен цу”, а ње на по твр да и про-
ве ра оче ку је их за шест го ди на.
Струч ња ци чи ји стаж у уста но-
ви со ци јал не за шти те из но си
ма ње од го ди ну да на мо ра ће
да по ла жу ис пит за до би ја ње
ли цен це, и то пред пред став-
ни ци ма Ко мо ре со ци јал не за-
шти те.

Би ће ли цен ци ра но око 2.200
струч ња ка и ви ше де се ти на
уста но ва со ци јал не за шти те
(вла ди них, ло кал них, при ват-
них), као и не вла ди не ор га ни за-
ци је ко је се ба ве пру жа њем ове
вр сте услу га. Про цес из да ва ња
ли цен ци тра ја ће до кра ја 2013.

У про сто ри ја ма Деч јег кул тур ног цен тра
у Бе о гра ду 2. де цем бра одр жан је Фе сти вал
обра зо ва ња од ра слих „Ухва ти све тлост” 2012,
у ор га ни за ци ји Дру штва за обра зо ва ње од ра-

слих, Дру штва ан дра го га Ср би је, Ин сти ту та за
пе да го ги ју и ан дра го ги ју Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Бе о гра ду и Клу ба сту де на та ан дра го ги је
овог фа кул те та. На ово го ди шњем фе сти ва лу

пред ста ви ло се и ак тив но уче ство ва ло ви ше
од 50 фор мал них и не фор мал них ор га ни за-
ци ја ко је по др жа ва ју, под сти чу и про мо ви шу
уче ње и обра зо ва ње то ком чи та вог жи во та.
Уче шће на фе сти ва лу би ло је бес плат но, а
по се ти о ци су по ред при су ство ва ња раз ли-
чи тим пре зен та ци ја ма, три би на ма и оста лим
са др жа ји ма, има ли при ли ку да уче ству ју и у
ин тер ак тив ним обра зов ним ак тив но сти ма
ко је су на раз ли чи те те ме за њих при пре ми ле
мно го број не ор га ни за ци је.

Те мељ ово го ди шњег Фе сти ва ла обра зо-
ва ња од ра слих чи не фе сти ва ли ко ји су то-
ком 2001. и 2002. го ди не ор га ни зо ва ни у ви-
ше од де ве де сет гра до ва и ме ста у Ср би ји и
Цр ној Го ри. Тра ди ци ја одр жа ва ња ова квих
фе сти ва ла у све ту ду га је већ ви ше од два-
де сет го ди на, и они пред ста вља ју кључ не
ин стру мен те об ли ко ва ња кул ту ре уче ња и
ши ре ња ин фор ма ци ја о обра зо ва њу од ра-
слих и кон цеп ту це ло жи вот ног уче ња.

Филм So ul food Ser bia
је дан од нај бо љих на све ту

На све ча ној це ре мо ни ји „Фе сти ва ла свих фе сти ва ла”, ко ји је у ор-
га ни за ци ји Ко ми те та ме ђу на род них фе сти ва ла ту ри стич ких фил-
мо ва одр жан у Бе чу, про мо тив ни филм Ту ри стич ке ор га ни за ци је 
Ср би је „So ul food Ser bia – хра на са ду шом” на шао се ме ђу осам нај-
бо љих ту ри стич ких фил мо ва све та. То је још јед но при зна ње на шем 
фил му ко ји је у овој го ди ни осво јио осам пре сти жних на гра да на 
фе сти ва ли ма ши ром све та – од Лос Ан ђе ле са до Кар ло вих Ва ри.

„So ul food Ser bia – хра на са ду шом” на зив је мар ке тин шке кам па-
ње ТОС-а за 2012. ко ја за глав ну те му има га стро но ми ју као ва жан 

део ту ри стич ке по ну де на ше зе мље. Кам па ња про мо ви ше аутен-
тич не га стро ном ске про из во де Ср би је, са по себ ним ак цен том на
оне ко ји има ју или тре ба да до би ју озна ку за шти ће ног ге о граф ског
по ре кла.

Филм „So ul food Ser bia” ре жи рао је Пе тар Пе тро вић, а на стао је у
про дук ци ји Su per na tu ral-а.

Фе сти вал обра зо ва ња од ра слих

На гра де шам пи о ни ма ту ри зма
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Сти же дру га
ра та по мо ћи 
за пен зи о не ре

Ис пла та дру ге ра те јед но-
крат не по мо ћи Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је пен зи о не ри ма 
чи ја је пен зи ја ни жа од 15.000 
ди на ра по че ће 18. де цем бра. 
Пра во на ис пла ту има ју сви 
пен зи о не ри ко ји су при ми ли 
пр ву ра ту, а по моћ ће до би ти 
на исти на чин као што при-
ма ју и пен зи је. Под се ћа мо да 
се то од но си и на пен зи о не-
ре ко ји при ма ју део на ше, а 
део пен зи је из ино стран ства, 
а оба де ла за јед но не пре ла-
зе 15.000 ди на ра.

Вла да Ср би је је обез бе ди ла 
јед но крат ну по моћ у из но су 
од 16.000 ди на ра, ко ја се ис-
пла ћу је квар тал но, по 4.000 
ди на ра. Пр ву ра ту по мо ћи, 
ис пла ће ну у сеп тем бру, при-
мио је 475.731 пен зи о нер (од 
че га 12.777 оних ко ји има ју и 
део ино стра не пен зи је), а ис-
пла ће но је укуп но 1,9 ми ли-
јар ди ди на ра. Ис пла та тре ће 
и че твр те ра те пла ни ра на је за 
март и јун иду ће го ди не.

У Цр ве ном кр сту Ср би је, у Бе-
о гра ду, 29. но вем бра одр жа на 
је за вр шна кон фе рен ци ја МА-
ТРА про јек та „Бри га за ста ри је 
у ло кал ној за јед ни ци” ко ји је ЦК 
ре а ли зо вао у парт нер ству са 
хо ланд ском не вла ди ном ор га-
ни за ци јом Yаnos Pu blic He alth.

На кон фе рен ци ји су пред ста-
вље ни при ме ри до бре прак се 
ло кал них за јед ни ца ко је су пре-
по зна ле зна чај бри ге за ста ри је 
осо бе, али и са мих ста ри јих ко ји 
су у сво јим сре ди на ма кре и ра-
ли услу ге за сво ју по пу ла ци ју. 
Хо ланд ски парт не ри су пред-
ста ви ли но ве ино вант не услу-
ге на ме ње не ста ри ји ма. Кон-
фе рен ци ји су при су ство ва ли 
Бран ки ца Јан ко вић, др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству ра да, 
за по шља ва ња и со ци јал не по-
ли ти ке, Ла у рент Сто квис, ам ба-
са дор Кра ље ви не Хо лан ди је у 
Ср би ји, и Ви ви а не Бру не из Еко-

ном ске ко ми си је Ује ди ње них 
на ци ја из Же не ве.

Глав ни циљ про јек та био је 
раз ви ја ње цен та ра за днев не 
ак тив но сти у Цр ве ном кр сту 
Пи ро та и Кра гу јев ца, и при ме-
на њи хо вих ис ку ста ва на раз вој 
цен тра у Ин ђи ји. Обу ку је по ха-
ђа ло 200 про фе си о на ла ца из 
ло кал них са мо у пра ва, цен та ра 
за со ци јал ни рад, пред став ни ка 
при ват ног сек то ра и во лон те-
ра Цр ве ног кр ста, као и ста ри-
јих гра ђа на. Ор га ни зо ва не су и 
обу ке еду ка то ра, чла но ва по-
ро ди це и во лон те ра за не гу и 
бри гу о оста ре лим чла но ви ма 
по ро ди це. При ме на на у че ног 
до при не ће по бољ ша њу ква ли-
те та жи во та ста ри јих, али ће по-
ро ди ца бо ље бри ну ти и о се би.

Про је кат је тра јао 32 ме се ца, 
а фи нан сиј ски га је по др жа ло 
Ми ни стар ство спољ них по сло-
ва Кра ље ви не Хо лан ди је.

Ис пла та
пен зи ја

Ис пла та пр вог де ла
но вем 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 11. де цем бра.

Пен зи о не ри са мо-
стал них де лат но сти
при ми ли су но вем бар-
ске пен зи је 4. де цем бра.

Бив шим по љо при-
вред ни ци ма пр ви део
при на дле жно сти за
но вем бар ис пла ћен је
6. де цем бра, ка да су и
вој ни пен зи о не ри при-
ми ли це ле но вем бар ске
пен зи је.

Др жав но пр вен ство 
у стре ља штву за ОСИ

У ор га ни за ци ји стре љач ке дру жи не „Но ви Сад 1790”, на град ском
стре ли шту у Но вом Са ду кра јем но вем бра одр жа но је др жав но пр-
вен ство у га ђа њу ва зду шним оруж јем за ОСИ. Ме ђу так ми ча ри ма

су би ли и ре пре зен та тив ци Ср би је ко ји су уче ство ва ли на Па ра о-
лим пиј ским игра ма у Лон до ну и на Олим пи ја ди осо ба са оште ће-
ним слу хом у Тај пе ју.

Так ми ча ре је ис пред град ске упра ве по здра вио Пре драг Сви лар,
члан Град ског ве ћа за спорт и омла ди ну.

Пред у зет ни ци ма ко ји же ле да по кре ну или раз ви ју соп стве ни по-
сао град Кра гу је вац је и ове го ди не до де лио бес по врат на сред ства.
Из бу џе та гра да је за дру ги круг до де ле би ло из дво је но три ми ли о на
ди на ра, али су до де ље на све га два ми ли о на.

Иако је ово го ди шњи кон курс пред ви ђао до де лу сред ста ва за три-
де сет љу ди, но вац је до би ло са мо 25 кан ди да та јер оста ли ни су ис-
пу ња ва ли кри те ри ју ме. Бес по врат на сред ства у окви ру про гра ма
под сти ца ја пред у зет ни штва про те клих осам го ди на до би ло је 650
пред у зет ни ка, а ана ли зе по ка зу ју да око ше зде сет од сто по кре ну тих
по сло ва и да ље функ ци о ни ше.

Про је кат „Бри га за ста ри је
у ло кал ној за јед ни ци”

Кра гу је вац: подстицај пред у зет ни штва
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„Глас” подсећа

Кон вен ци ја о со ци јал ном оси гу ра-
њу из ме ђу не ка да шње Фе де ра тив-
не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је и

Кра ље ви не Хо лан ди је ко јом се ре гу ли шу
од но си у де лу обез бе ђе ња пра ва у по гле-
ду со ци јал ног оси гу ра ња из ме ђу две др-
жа ве пот пи са на је 1. ју на 1956. го ди не у
Бе о гра ду. Је да на е стог ма ја 1977, та ко ђе у
Бе о гра ду, пот пи сан је Ад ми ни стра тив ни
спо ра зум о на чи ну при ме не Кон вен ци је о
со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу Вла де СФР
Ју го сла ви је и Вла де Кра ље ви не Хо лан ди је.
Ова до ку мен та сход но се при ме њу је и на
Ре пу бли ку Ср би ју. Кон вен ци ја је сту пи ла на
сна гу 1. апри ла 1979. го ди не, а на пре го во-
ри ма др жав них ор га на, одр жа ним од 11. до
14. фе бру а ра 1991. у Бе о гра ду, па ра фи ран
је текст Кон вен ци је о из ме на ма и до пу на-
ма Кон вен ци је о со ци јал ном оси гу ра њу из
1977. го ди не са За вр шним про то ко лом, као
и текст Ад ми ни стра тив ног спо ра зу ма пре-
ма до го во ре ним из ме на ма Кон вен ци је.

Кон вен ци јом је уста но вљен прин цип из-
јед на че ња др жа вља на (за по сле них ли ца)
зе ма ља уго вор ни ца у пра ви ма и оба ве за ма
по осно ву про пи са о со ци јал ном оси гу ра њу
зе мље ра да, без об зи ра на то да ли на те ри-
то ри ји те зе мље има ју пре би ва ли ште. Пред-
ви ђе ни су са мо из у зе ци од овог прин ци па за
по је ди не ка те го ри је за по сле них ли ца и ли ца

за по сле них у од ре ђе ним де лат но сти ма. У 
Хо лан ди ји по сто ји и тре ћа ка те го ри ја оси-
гу ра ни ка ко ји до бро вољ но упла ћу ју про ду-
же но пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње у
фон до ве за ко је се са ми опре де ле.

Ми ни мал ни стаж за оства ри ва ње пра ва
на пен зи ју у Хо лан ди ји мо ра би ти 12 ме се-

ци. Уко ли ко је кра ћи од го ди ну да на па да на
те рет дру ге др жа ве уго вор ни це , где је оси-
гу ра ник оства рио пре те жни стаж.

Као и код нас, и хо ланд ским за ко но дав-
ством из обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња пред ви ђе но је пра во на са мо-
стал ну пен зи ју ко је се утвр ђу је са мо на
осно ву ста жа оси гу ра ња на вр ше ног у јед ној

од др жа ва уго вор ни ца и при ме ном за ко но-
дав ства те др жа ве. Уко ли ко ни су ис пу ње ни
усло ви за са мо стал ну пен зи ју, при сту па се
оце ни ис пу ње ња усло ва за сра змер ни део
пен зи је, ко ји се утвр ђу је при ме ном прин ци-
па са би ра ња пен зиј ског ста жа на вр ше ног у
обе др жа ве уго вор ни це, с тим да се пе ри о ди

ста жа оси гу ра ња на вр ше ни у обе др жа ве не
мо гу по кла па ти. На осно ву та ко утвр ђе ног
пен зиј ског ста жа од ре ђу је се сра змер ни део
пен зи је ко ји се об ра чу на ва та ко што се прет-
ход но об ра чу на ви си на пен зи је од пен зиј ског
осно ва у про цен ту ко ји од го ва ра укуп ном
пен зиј ском ста жу на вр ше ном у обе др жа ве
уго вор ни це. Та ко до би је ни из нос по мно жи се

СТАРОСНА 
ПЕНЗИЈА

Мушкарац

Жена

ИНВАЛИДСКА 
ПЕНЗИЈА

1. Да је наступио губитак радне способности
2. Да је осигураник у моменту наступања губитка радне 
способности био у осигурању

ПОРОДИЧНА 
ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу 
остварити удова и деца

ДОДАТНИ УСЛОВ: Да је осигураник у моменту смрти био 
обухваћен пензијским осигурањем

65 година живота

МЕ ЂУ НА РОД НИ УГО ВО РИ О СО ЦИ ЈАЛ НОМ ОСИ ГУ РА ЊУ СА ХО ЛАН ДИ ЈОМ
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др жа вља на oбe зе мље
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до сти ца ња пра ва на 

пен зи ју. Због тога 

ће мо у „Гла су 

оси гу ра ни ка” 

поновити ко ја су 

за кон ска пра ва 

оси гу ра ни ка у тим 

зе мља ма и на ко ји 

на чин се она мо гу 

оства ри ти.
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бро јем ме се ци пен зиј ског ста жа у јед ној др-
жа ви уго вор ни ци, па се по том по де ли са бро-
јем ме се ци пен зиј ског ста жа на вр ше ног у обе 
др жа ве уго вор ни це. Ако се утвр ди пра во и на 
са мо стал ну и на сра змер ну пен зи ју, оси гу ра-
ник мо же да иза бе ре из ме ђу ове две оп ци је. 
У по ступ ку ре ша ва ња увек се би ра оно ре ше-
ње ко је је по вољ ни је за оси гу ра ни ка.

Пра во на ста ро сну пен зи ју сти че се са 
на вр ше них 65 го ди на жи во та, а она мо же 
би ти пу на и не пу на ста ро сна пен зи ја. Пу на 
ста ро сна пен зи ја при па да оси гу ра ни ку ко-
ме је пе ри од од 15. до 65. го ди не ста ро сти у 
це ли ни по кри вен до при но си ма на име пен-
зиј ског оси гу ра ња. Не пу на (ума ње на) ста-
ро сна пен зи ја при па да оси гу ра ни ку ко ме 
пе ри од од 15. до 65. го ди не ни је у це ло сти 
по кри вен упла ће ним до при но си ма за пен-
зиј ско оси гу ра ње.

Пра во на ин ва лид ску пен зи ју (на кна ду за 
сма ње ну рад ну спо соб ност) при па да оси гу-
ра ни ку ко ји ни је у ста њу да за ра ђу је нај ма-
ње 85 про це на та од за ра де ко ју би имао да 
је пот пу но здрав. Услов је да је оси гу ра ник 
у мо мен ту на сту па ња сма ње не рад не спо-
соб но сти имао оси гу ра ње.

Пра во на по ро дич ну пен зи ју сти че се у 
слу ча ју смр ти оси гу ра ни ка, уз услов да je 
оси гу ра ник у мо мен ту смр ти био об у хва ћен 
пен зиј ским оси гу ра њем. Круг срод ни ка огра-
ни чен је на удо ву и де цу. Удо ва сти че пра во 
на по ро дич ну пен зи ју, без об зи ра на го ди не 
жи во та, ако је не спо соб на за рад или има де те 
ко је из др жа ва. У су прот ном, пра во на по ро-
дич ну пен зи ју мо же ко ри сти ти са на вр ше них 
40 го ди на жи во та. Де те има пра во на ко ри-
шће ње по ро дич не пен зи је до 16 го ди на жи-
во та, а ако је на шко ло ва њу, до 27 го ди на.

Ако се, услед по ра ста тро шко ва жи во та 
или по ра ста ни воа пла та, про ме не при ма-
ња за од ре ђе ни из нос или про це нат, тај из-
нос или про це нат се при ме њу је и на при ма-
ња пен зи о не ра.

Ко ри сник сра змер не пен зи је на осно-
ву за ко но дав ства обе др жа ве уго вор ни це, 
оства ру је пра во на здрав стве но оси гу ра ње 
по про пи си ма зе мље у ко јој жи ви.

Ли це ко је при ма пен зи ју по за ко но дав ству 
Хо лан ди је, а жи ви у Ср би ји, пра во на здрав-
стве но оси гу ра ње оства ру је као ко ри сник 
хо ланд ске пен зи је, а здрав стве ну за шти ту 
оства ру је на те рет хо ланд ског оси гу ра ња. 
Да би ко ри стио ово пра во, оси гу ра ник мо ра 
по се до ва ти од го ва ра ју ћу по твр ду.

Ја сно је да се на ова ко ма лом про сто ру не 
мо гу об ра ди ти сви мо гу ћи слу ча је ви ко ји 
се сре ћу у прак си, али за то, ако се по сту пак 
по кре ће у Ср би ји, тре ба зна ти да је за ли ца 
ко ја су ра ди ла на те ри то ри ји АП Вој во ди не 
над ле жан По кра јин ски фонд ПИО у Но вом 
Са ду, а за оста ли део Ср би је Ди рек ци ја РФ 
ПИО у Бе о гра ду, Др Алек сан дра Ко сти ћа бр. 
9, где по сто ји оде ље ње за при ме ну спо ра-
зу ма са дру гим др жа ва ма, и где се у пр вом 
сте пе ну од лу чу је о пра ву на тзв. ино стра не 
пен зи је. Ја сми на Мек Ке вит

Ре ви зи ја, или оце на за ко ни то сти пр во-
сте пе них ре ше ња до не тих при ли ком 
ре ша ва ња о пра ви ма из ПИО, ко ју у дру-

го сте пе ном по ступ ку спро во де за по сле ни у 
Ди рек ци ји РФ ПИО у Бе о гра ду и Ди рек ци ји 
ПФ ПИО у Но вом Са ду, оба вља се пре ма од-
ред ба ма За ко на о ПИО. Њи ме је ре гу ли са но 
да у ро ку од три ме се ца по пра во сна жно сти 
ре ше ња (про те ком ро ка за жал бу) дру го сте-
пе ни ор ган Фон да вр ши ре ви зи ју пр во сте-
пе них ре ше ња. Она се спро во ди пре ма го ди-

шњем пла ну ко ји се ра ди по чет ком го ди не за 
све фи ли ја ле, слу жбе фи ли ја ла и Оде ље ње за 
оства ри ва ње пра ва по ме ђу на род ним спо ра-
зу ми ма. Ре ви зи ја пр во сте пе них ре ше ња ра ди 
се кон ти ну и ра но то ком це ле го ди не у ди рек-
ци ја ма Фон да, а на те ре ну се оба вља у фи ли-
ја ла ма, и то про лећ на ре ви зи ја – од кра ја мар-
та до по чет ка ју на, и је се ња – од сеп тем бра до 
сре ди не де цем бра.

За по сле ни ко ји оба вља ју ове по сло ве су 
ис ку сни прав ни ци са ду го го ди шњим рад-
ним ста жом у Фон ду. Ка да ра де ре ви зи ју на 
те ре ну, они об ра де нај ма ње 15 пр во сте пе-
них ре ше ња днев но, а том при ли ком кон-
тро ли шу и про цес ра да у фи ли ја ла ма, што 
об у хва та кон тро лу ра да пи сар ни це и кон-
тро лу ра да ре фе ре на та.

Пре ма ре чи ма Ми лен ка Гле ђе, на чел ни ка 
Оде ље ња за оства ри ва ње пра ва из ПИО у 
Ди рек ци ји По кра јин ског фон да у Но вом Са-
ду, за по сле ни ко ји оба вља ју по сло ве ре ви зи-
је пр во сте пе них ре ше ња при ли ком ова кве 
кон тро ле нај ви ше па жње по све ћу ју про ве ри 
да ли се зах те ви ре ша ва ју у за кон ском ро ку 
од 60 да на. Сто га се оба ве зно „из ли ста ва ју” и 
сви зах те ви ко ји ни су ре ше ни у ро ку од два 
ме се ца и про ве ра ва се оправ да ност раз ло-
га због ко јих то ни је учи ње но. По оба вље ној 
ре ви зи ји у од ре ђе ној фи ли ја ли за пи снич ки 

се кон ста ту је да ли има оправ да них или нео-
прав да них раз ло га за што не ки зах те ви ни су
ре ше ни у про пи са ном ро ку.

– У по ступ ку ре ви зи је ру ко во ди лац, или
ли це ко је ру ко во ди лац овла сти, обез бе ђу је
ли стинг са пред ме ти ма из не ке фи ли ја ле, или
слу жбе фи ли ја ле, ко ји об у хва та јед ну од ре-
ђе ну гру пу ре ше ња ко ја за до во ља ва ју за кон-
ске усло ве за оба вља ње ре ви зи је. Је дан од
основ них кри те ри ју ма за из бор пред ме та за
ре ви зи ју је сте и да су за сту пље на ре ше ња о

свим пра ви ма (ста ро сној, ин ва лид ској, по ро-
дич ној пен зи ји итд.). Ка да у по ступ ку ре ви зи-
је утвр ди мо да не ко ре ше ње ни је пра вил но
ура ђе но, ми мо же мо да га по ни шти мо, уки-
не мо или из ме ни мо. Од те три оп ци је, у до са-
да шњој прак си углав ном смо уки да ли по гре-
шно ура ђе но ре ше ње, са оба ве зом пр во сте-
пе ног ор га на да до не се но во – од го ва ра ју ће
ре ше ње. Нај че шћи раз ло зи за та кав по сту пак
би ли су не тач но утвр ђе ни по да ци о ста жу и
за ра ди оси гу ра ни ка. Мо рам да на гла сим да
је у до са да шњем ра ду По кра јин ског фон да
ПИО у по ступ ци ма ре ви зи је про це нат уки-
ну тих ре ше ња био ве о ма ма ли, од је дан до
мак си мал но три од сто, а из го ди не у го ди ну је
број оспо ре них ре ше ња све ма њи – об ја снио
је рад ре ви зо ра на те ре ну на чел ник Ми лен ко
Гле ђа. Ми ро слав Мек те ро вић

Са мо 1,5 од сто 
по ни ште них ре ше ња

У ре ви зи ји пр во сте пе них пра во сна жних

ре ше ња у про шлој го ди ни у По кра јин-

ском фон ду ПИО кон тро ли са но је 9.792

ре ше ња, при че му је са гла сност да та на

9.646 ре ше ња, док је 146 ре ше ња по ни-

ште но, уки ну то или из ме ње но.

ЈЕ СЕ ЊА РЕ ВИ ЗИ ЈА ПР ВО СТЕ ПЕ НИХ РЕ ШЕ ЊА О ПРА ВИ МА ИЗ ПИО

Ма ли број гре ша ка 
у ра ду фи ли ја ла

КоКоКооКоККоККККонтнтнтнтнттрорроророролалалалалалаа р рррррешешшешешше еееееееењењењењњеееееееењењееењењњњњењњењњњаа аааа у ууу уу НоНоНоНоНН вооововоом мм м СаССССССССаСССССаССССаС дудудудуду

актуелно
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поводи

Про бле ми са ко ји ма се
осо бе са ин ва ли ди те том
у на шем дру штву су сре-

ћу и жи ве из го ди не у го ди ну
оста ју ско ро исти, те се сло-
бод но мо же ре ћи да њи хо во
ре ша ва ње на пре ду је „пу же вим
ко ра ком”. Осим што је ма ло то-
га ре ше но у це ли ни, отва ра ју се
и не ки ве ћи про бле ми. Зна чај-
но ан га жо ва ње СИР Вој во ди не

и оста лих ор га ни за ци ја ОСИ,
као и оп штин ских ор га ни за ци-
ја ин ва ли да ра да и ин сти ту ци-
ја ко је им по ма жу ипак ни је у
2012. го ди ни бит ни је до при не-
ло по бољ ша њу по ло жа ја ове
по пу ла ци је. Из у зе так је мо жда
област за по шља ва ња где су по-
стиг ну ти од ре ђе ни по зи тив ни
ре зул та ти при ме ном За ко на о
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу ОСИ – кон ста то вао је Слав ко
Имрић, ди рек тор По кра јин ског
фон да ПИО, на ску пу „По ло жај
ин ва ли да ра да и ин ва лид ских
ор га ни за ци ја – да нас и су тра”,
ко ји је по во дом обе ле жа ва ња 3.
де цем бра – Ме ђу на род ног да на
ОСИ одр жан на Ан дре вљу.

Имрић је том при ли ком пред-
ста вио но ве по дат ке По кра јин-
ске слу жбе за за по шља ва ње
и По кра јин ског фон да ПИО и
на вео да се, пре ма по да ци ма
из Стра те ги је за сма ње ње си-

ро ма штва у Ср би ји и сту ди је о 
жи вот ном стан дар ду ста нов-
ни штва, осо бе са ин ва ли ди те-
том на ла зе ме ђу нај ра њи ви јим 
и нај у гро же ни јим гру па ма јер 
из ме ђу 60 и 70 од сто њих (од 
око 800.000 ко ли ко их пре ма 
про це на ма има у на шој зе мљи) 
жи ви ис под пра га си ро ма штва. 
Чак око 80 про це на та је не за-
по сле но, а ви ше од по ло ви не 

жи ви од раз ли чи тих со ци јал них 
да ва ња. Имрић је ис та као да је 
укуп но 81.130 ин ва лид ских пен-
зи о не ра у ок то бар ској ис пла ти 
По кра јин ског фон да при ми ло 
про сеч ну пен зи ју од 23.648 ди-
на ра, што усло вља ва вр ло скро-
ман жи вот ка да се зна да су то 
љу ди на ру ше ног здра вља. Ако 
се то ме до да и 7.820 ко ри сни ка 
пра ва на 50 од сто ин ва лид ске 
пен зи је ко ји у про се ку при ма ју 
5.701 ди нар, ја сно је да ова по-
пу ла ци ја жи ви ве о ма те шко и да 
че сто не ма ни за нај о снов ни је 
жи вот не по тре бе, а ка мо ли за 
на бав ку ску пих ле ко ва или по-
ма га ла из обла сти здрав стве не 
за шти те.

Пре ма по да ци ма По кра јин-
ске слу жбе за за по шља ва ње, 
на вео је Имрић, за кључ но са 
ок то бром на њи хо вој еви ден-
ци ји на ла зи ло се 4.696 осо ба 
са ин ва ли ди те том, од то га 1.323 

же не. С дру ге стра не, од по чет-
ка при ме не За ко на о про фе си-
о нал ној ре ха би ли та ци ји и за по-
шља ва њу ОСИ, од ју на 2009. до 
31. 10. 2012. го ди не у Вој во ди ни 
је за по сле но 4.868 ОСИ, од ко-
јих је 1.380 же на.

Ре пу блич ки фонд ПИО је у 
овој го ди ни обез бе дио сред-
ства да 535 ин ва лид ских пен-
зи о не ра из Вој во ди не о тро шку 

Фон да бо ра ви у ба ња ма и ле-
чи ли шти ма Ср би је, што је око 
22 од сто од укуп но 2.428 пен-
зи о не ра из По кра ји не ко ји ма 
је одо брен ова кав опо ра вак. 
Слав ко Имрић је на гла сио да 
ће, за хва љу ју ћи до број ор га ни-
за ци ји и за ла га њу за по сле них 
у ПФ, број ин ва лид ских пен зи-
о не ра ко ји ће оти ћи у ба ње до 
кра ја го ди не би ти ве ћи од на ја-
вље ног.

Ка да је реч о ви ше го ди шњим 
про бле ми ма ко је ор га ни за ци је 
ин ва ли да ра да има ју око фи-
нан си ра ња сво јих ак тив но сти и 
не до ста ју ћег про сто ра, Имрић 
их је по са ве то вао да оства ре 
још бли жу са рад њу са ло кал ним 
са мо у пра ва ма јер та сред ства 
тре ба до да ти они ма ко ја за одо-
бре не про јек то ва не ак тив но сти 
већ из два ја ју Ми ни стар ство 
рада, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке и По кра јин ски се-

кре та ри јат за здрав ство, со ци-
јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју.

И ру ко во ди о ци СИР Вој во ди-
не – Ста на Сви ла ров, пред сед-
ни ца Са ве за, Стан ко Ним че вић, 
пот пред сед ник СИР Ср би је, и 
Сте ван Ра ди шић, пот пред сед-
ник СИР Вој во ди не, за ло жи ли су 
се да се оп штин ске ор га ни за ци-
је ви ше ан га жу ју на ак тив но сти-
ма за обез бе ђи ва ње ре пре зен-
та тив но сти СИР Вој во ди не ра ди 
укљу чи ва ња у за њих ва жне др-
жав не ин сти ту ци је и ор га не.

У пет на ест за кљу ча ка ко је су
вој во ђан ски ин ва ли ди ра да на 
овом ску пу јед но гла сно усво ји-
ли ка же се, из ме ђу оста лог, да 
ће Са вез ин ва ли да ра да на ста-
ви ти ак тив ну са рад њу са над ле-
жним ин сти ту ци ја ма на пот пу-
ном укљу чи ва њу ОСИ у све сфе-
ре дру штве ног жи во та, по себ но 
у обла сти оства ри ва ња пра ва 
на рад. У том сми слу по др жа ва-
ју све ак тив не ме ре ре пу блич-
ких и по кра јин ских ин сти ту ци ја 
усме ре не ка под сти ца њу за по-
шља ва ња ин ва ли да, као и пред-
у зе ћа ко ја за по шља ва ју ве ли ки 
број ОСИ. За кљу че но је да тре ба 
ин тен зив но ра ди ти на пре ква-
ли фи ка ци ји и до ква ли фи ка ци ји 
ОСИ због тре нут но не по вољ не 
ква ли фи ка ци о не струк ту ре, и 
на њи хо вом ан га жо ва њу кроз 
во лон ти ра ње и јав не ра до ве, а 
над ле жне ин спек циј ске слу жбе 
мо ра ју би ти фо ку си ра не на кон-
тро лу при ме не свих за кон ских 
оба ве за из ове обла сти.

Ску пу на Ан дре вљу при су-
ство ва ло је 70 пред став ни ка 
30 оп штин ских ор га ни за ци ја из 
Вој во ди не, а ме ђу го сти ма су би-
ли и Сло бо дан Гам бер, за ме ник 
ди рек то ра По кра јин ског фон да 
ПИО, 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, и
Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли ја-
ле Но ви САД. Го сти су на по клон
до би ли умет нич ке сли ке ко је су 
ин ва ли ди ра да Вој во ди не на-
сли ка ли на сво јим сли кар ским 
ко ло ни ја ма.

Ми ро слав Мек те ро вић

СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО 3. ДЕ ЦЕМ БАР – МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ИН ВА ЛИ ДА

Ве ћи на про бле ма оста ла
Бес плат ну ре ха би ли та ци ју у ба ња ма до би ло 535 ин ва лид ских пен зи о не ра из Вој во ди не

Славко Имрић, Стан ко Ним че вић, Ста на Сви ла ров и Сте ван Ра ди шић
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По во дом 10. де цем бра, Ме ђу на-
род ног да на људ ских пра ва, спро ве-
де на је ре ги о нал на кам па ња „Да нас 
и увек – до сто јан ствен рад за же не”, 
чи је су ор га ни за тор ке и уче сни це 
чла ни це Ин тер на ци о на ле рад ни ка 
у сек то ри ма гра ђе ви нар ства и др-
ве та (Bil ding and Wo od Wor kers In ter-
na ti o nal – BWI) из Ср би је, Хр ват ске, 
Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Фе де ра ци је 
Бо сне и Хер це го ви не и Ал ба ни је.

Део ове кам па ње би ло је и ор-
га ни зо ва ње окру глог сто ла ко ји 
је одр жан у про сто ри ја ма Са ве за 
са мо стал них син ди ка та Ср би је. 
Би ља на Ма ле тин, кон сул тант ки ња 
за уво ђе ње прин ци па род не рав-
но прав но сти Ми си је ОЕБС-а у Ср би ји, на ску пу је, из ме ђу оста лог, 
на ве ла да је у на шој зе мљи оства рен од ре ђе ни на пре дак у по гле ду 
уче шћа же на у по ли тич ком жи во ту, али су по ка за те љи о уче шћу же-
на на тр жи шту ра да из ра зи то не га тив ни. Же не са сред њом струч-
ном спре мом за сту пље не су у истом бро ју као и му шкар ци, али би-

ра ју род но сте ре о тип на за ни ма ња
(ме ди цин ске се стре, ко зме ти чар-
ке) и већ ту по чи ње се гре га ци ја на
тр жи шту ра да. Са ви со ком струч-
ном спре мом у Ср би ји има ви ше
же на не го му шка ра ца (61 пре ма 49
про це на та), али то ни је ка пи та ли-
зо ва но на тр жи шту ра да. Же не су у
про се ку 10-20 од сто ма ње пла ће не
од му шка ра ца за исте по сло ве, ис-
та кла је Би ља на Ма ле тин.

Со ња Ву ка но вић, пред сед ни-
ца Са мо стал ног син ди ка та пу та ра,
пред ло жи ла је да Ин спек то рат за
рад пре и спи та по сло ва ње свих по-
сло да ва ца ко ји ни су ис пла ти ли на-
кна де за по ро диљ ско од су ство, а

Алек сан дра Стој ко вић, пот пред сед ни ца Европ ског ко ми те та же на у
гра ђе вин ској и дрв ној ин ду стри ји, под се ти ла је да је тер мин до сто-
јан ствен рад уве ден 1999. го ди не, и да под ра зу ме ва ства ра ње усло ва
за за по шља ва ње, рад, со ци јал ну за шти ту, од су ство дис кри ми на ци је
и род ну рав но прав ност. Ј. О.

По чет ком де цем бра По кра јин-
ски се кре та ри јат за при вре ду, 
за по шља ва ње и рав но прав ност 
по ло ва АПВ пред ста вио је у Но-
вом Са ду Ин фор ма ци ју о на чи ну 
из вр ша ва ња оба ве зе за по шља-
ва ња осо ба са ин ва ли ди те том на 
те ри то ри ји Вој во ди не, ко ја пр ви 
пут од до но ше ња За ко на о про-
фе си о нал ној ре ха би ли та ци ји и 
за по шља ва њу ОСИ у пот пу но сти 
при ка зу је њи хов по ло жај.

У Вој во ди ни је у сеп тем бру 
ове го ди не, пре ма бро ју за по-
сле них (квот ни си стем), по сто-
ја ла оба ве за по сло да ва ца у 
јав ном и при ват ном сек то ру да 
за по сле укуп но 3.309 ОСИ, од 
то га 72 од сто у при ват ном, а 28 
од сто у јав ном сек то ру. С дру ге 
стра не, у истом пе ри о ду ре ги-
стро ва но је 2.574 за по сле них 
ОСИ код по сло да ва ца об ве зни-
ка за по шља ва ња, од че га 77,5 
од сто осо ба са ин ва ли ди те том 
ра ди у при ват ном, а 22,5 у јав-
ном сек то ру.

По сло дав ци из Вој во ди не ко-
ји су иза бра ли да упла ћу ју пе-
на ле (уме сто да за по шља ва ју 
ОСИ) у Фонд за фи нан си ра ње 
за ра да осо ба са ин ва ли ди те том 
– осно ван пре ма За ко ну о за-
по шља ва њу ОСИ – упла ти ли су 
у сеп тем бру ове го ди не за 933 
рад на ме ста ви ше од 25 ми ли-
о на ди на ра на ме сеч ном ни воу 

(23 од сто упла тио је јав ни сек-
тор, а 77 од сто при ват ни). На
го ди шњем ни воу то би укуп но
из но си ло око 300 ми ли о на ди-
на ра или 2,7 ми ли о на евра.

Тим по во дом је ре сор ни по-
кра јин ски се кре тар, Ми ро слав
Ва син, из ја вио да је За кон о
за по шља ва њу ОСИ дао пу ни
до при нос по бољ ша њу ста ња у

овој обла сти и да нај ве ћи број
по сло да ва ца у Вој во ди ни по-
шту је сво је оба ве зе на је дан
од три за ко ном уста но вље на
на чи на.

У по ме ну тој Ин фор ма ци ји сто-
ји и то да у АП Вој во ди ни има око
81.000 ин ва лид ских пен зи о не-
ра, што је за 20 од сто ма ње не го
2002. го ди не. М. Мек те ро вић

ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ОСИ У ВОЈ ВО ДИ НИ

У при ват ном сек то ру 
ви ше рад них ме ста

ОКРУ ГЛИ СТО ПО СВЕ ЋЕН ДО СТО ЈАН СТВЕ НОМ РА ДУ ЖЕ НА

Обра зо ва ни је, а ма ње пла ће не

Представљање Информације о 

запошљавању ОСИ

Са округлог стола
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кроз Србију

По во дом 3. де цем бра – Ме ђу на род ног да на
ОСИ, у про сто ри ја ма Град ске ор га ни за ци је ин-
ва ли да ра да Но вог Са да одржанa је све ча ност
ко јој је при су ство ва ло око 70 чла но ва, са рад-
ни ка и при ја те ља ове ор га ни за ци је.

Ми лан Ивић, пред сед-
ник ГО ИР Но ви Сад, по-
здра вља ју ћи при сут не 
под се тио је на зна чај ове 
ма ни фе ста ци је, а за тим 
је го во рио о тре нут ном 
здрав стве ном, со ци јал-
ном и еко ном ском по-
ло жа ју ин ва ли да ра да, о 
њи хо вом за по шља ва њу 
и про фе си о нал ној ре ха-
би ли та ци ји.

– Пре ма по да ци ма 
На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, на те ри-
то ри ји Но вог Са да тре-
нут но је не за по сле но 
око 1.750 ин ва ли да ра да 
и по треб на је бо ља са рад ња са НСЗ ра ди њи-
хо ве пре ква ли фи ка ци је – ис та као је Ивић.

Он је као нај ве ће про бле ме с ко ји ма се ова
ор га ни за ци ја су сре ће на вео не до вољ на фи-
нан сиј ска сред ства за ре а ли за ци ју про гра ма
и нео д го ва ра ју ће рад не про сто ри је ме сних
ор га ни за ци ја. Пред сед ник ГО ИР Но ви Сад је

на гла сио и нео п ход ност са рад ње са Са ве зом
са мо стал них син ди ка та гра да Но вог Са да и
оп шти на.

Обе ле жа ва њу Ме ђу на род ног да на ОСИ при-
су ство ва ло је ме ди цин ско осо бље Цен тра за

пре вен ци ју До ма здра вља Но ви Сад, ко је је
при сут ним чла но ви ма бес плат но ме ри ло при-
ти сак, ше ћер у кр ви и те ле сну те жи ну.

За слу жним са рад ни ци ма, чла но ви ма ме-
сних ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да и до на то-
ри ма, Ми лан Ивић је у име ГО ИР уру чио за-
хвал ни це. Д. Ко раћ

СТВАРАЛАШТВО ДИС ТРО ФИ ЧА РА

Из ло жба руч них 
ра до ва и сли ка

У удру же њу дис тро фи ча ра Ју жно-
бач ког окру га у Но вом Са ду одр жа на
је пр ва са мо стал на из ло жба руч них
ра до ва и сли ка чла но ва удру же ња,
уприличена поводом 3. де цем бра –
Ме ђу на род ног да на осо ба са ин ва ли-
ди те том. Из ло же ни ра до ви су на ста ли
на пр вој ли ков ној ко ло ни ји удру же-
ња, у окви ру про јек та „Кроз при зму
исти не”, ко ји је по др жан до на ци јом
НИС а. д. бу џе ту гра да Но вог Са да.

Ко ор ди на тор про јек та и идеј ни тво-
рац сед мо днев не из ло жбе ко ја је има-
ла и про дај ни ка рак тер је Ирис Пе ре-
ги Коп чан ски.

Циљ ове из ло жбе био је упо зна ва-
ње јав но сти са по тре ба ма, про бле-
ми ма и те шко ћа ма дис тро фи ча ра као
осо ба са те шким ин ва ли ди те том, али
и са њи хо вим ус пе си ма и на по ри ма
да оства ре сво је сно ве.

Из ло жбу је отво рио Бор ко Илић,
за ме ник гра до на чел ни ка Но вог Са да,
ко ји је на отва ра њу ре као:

– Ова из ло жба је зна чај на јер до-
при но си то ме да кре а тив ност чла но-
ва удру же ња дис тро фи ча ра иза ђе из
окви ра удру же ња и бу де пре зен то ва-
на јав но сти. Д. Ко раћ

Пред у зе ће ДОО „КМ Монт” из Пе тро ва-
ра ди на до ни ра ло је кра јем но вем бра пло-
ча сте со лар не ко лек то ре Ге рон то ло шком
цен тру Вр шац, Ге рон то ло шком цен тру Бач-
ка Па лан ка, До му за ста ре и пен зи о не ре из
Мо ла, До му за ста ре и пен зи о не ре из Ку ле

и До му за ли ца оме те на у раз во ју „Ot thon”.
Овај по клон обез бе ди ће по ме ну тим уста-
но ва ма ве ли ку уште ду, а оче ку је се да ће
оне та ко оства ри ти и ква ли тет ни је услу ге.
Ре ци мо, са да ће њи хо ви ко ри сни ци има ти
стал но на рас по ла га њу то плу во ду.

Пред у зе ће из Пе тро ва ра ди на по кло ни ло
је со лар не ко лек то ре уста но ва ма ко је бри-
ну о ста ри ма на осно ву оба ве зе вра ћа ња
под сти цај них сред ста ва. Ту оба ве зу је, на и-
ме, ДОО „КМ Монт” пре у зео уго во ром о из-
град њи сво је фа бри ке ко ју је су фи нан си рао
По кра јин ски се кре та ри јат за на у ку и тех но-
ло шки раз вој. На овај на чин ће још че ти-
ри ге рон то ло шка цен тра у Вој во ди ни би ти
снаб де ве на та квим со лар ним па не ли ма.

На та ша Па ви ће вић Ба јић, по кра јин ска се-
кре тар ка за енер ге ти ку и ми не рал не си ро-
ви не, на ве ла је раз ло ге за на ста вак ова квих
ак ци ја:

– И на ред них го ди на спро во ди ће мо ова-
кве и слич не ме ре да свим уста но ва ма со-
ци јал не за шти те обез бе ди мо тех но ло шки
вид по др шке, јер ће се на тај на чин раз ви-
ја ти свест о свр сис ход но сти и зна ча ју ко-
ри шће ња об но вљи вих из во ра енер ги је. А
на осно ву зах те ва из ЕУ, на ша зе мља мо ра
до сти ћи ни во од 27 од сто енер ги је из об но-
вљи вих из во ра до 2020. го ди не.

М. Мек те ро вић

ДО НА ЦИ ЈА ГЕ РОН ТО ЛО ШКИМ ЦЕН ТРИ МА И ДО МО ВИ МА ЗА СТА РЕ

Со лар ни ко лек то ри за бо љу услу гу

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА НО ВОГ СА ДА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ 3. ДЕ ЦЕМ БАР

Ну жна пре ква ли фи ка ци ја
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Ва жна став ка у раз во ју оп шти-
не Свр љиг је сте се о ски ту ри зам, 
уз ко ри шће ње свих при род них и 
кул тур но-исто риј ских по тен ци ја-
ла ко је има – пе ћи на, ма на сти ра, 
ар хе о ло шких на ла зи шта, спо ме-
ни ка, ло ви шта, здра ве при род не 
сре ди не и хра не. Због то га је на 
ула зу у Свр љиг из прав ца Ни ша 
од не дав но по ста вље на ту ри-
стич ка кар та оп шти не на ко јој су 
озна че не де сти на ци је ко је мо гу 
би ти ин те ре сант не по се ти о ци ма. 
Пра ви дра гуљ је Пре ко но шка пе-
ћи на ко ју је наш по зна ти на уч ник 
Јо ван Цви јић на звао нај леп шом 
пе ћи ном у Ср би ји. Па жњу ту ри-
ста при вла че и пе ћи не Са мар и 
Ја за ва код Ко пај ко ша ре. Ис тра-
жу ју ћи пе ћи ну Са мар 70-их го ди-
на про шлог ве ка, спе ле о лог Ми-
лу тин Вељ ко вић бо ра вио је 463 
да на под зе мљом.

На истом пут ном прав цу, у се-
лу Пир ко вац, на ла зи се ма на стир 

из до ба Не ма њи ћа, по све ћен 
Све том ар хан ге лу Га ври лу, а у 
не по сред ној бли зи ни је при род-
ни ба зен у Поп ши ци и Поп шич ка 
пе ћи на. Ту ри стич ка ула га ња и 
по ве зи ва ње са овим кра јем на-
ја ви ле су и су сед не оп шти не Цр-
ве ни крст, Пан та леј и Со ко ба ња.

Свр љи шка ко тли на са сво-
јом кли су ром при влач на је и за 
стран це. Воз „Ро ман ти ка” већ го-
ди на ма омо гу ћа ва ту ри сти ма 
да ви де ле по те ове ко тли не дуж 
пру ге Ниш–За је чар, и рим ски 
град Ти ма кум ма јус. У се ли ма у 
бли зи ни ту ри стич ких де сти на-
ци ја ме шта ни по ла ко при пре ма-
ју ка те го ри зо ва ни сме штај и на 
тра ди ци о на лан свр љи шки на чин 
го сти ма ну де уго дан бо ра вак и 
од мор у при род ној сре ди ни.

Оп шти на Свр љиг по себ ну па-
жњу по све ти ла је и по бољ ша њу 
ин фра струк ту ре, те су за по-
след ње две го ди не из гра ђе ни 

пу те ви до ту ри стич ких од ре ди-
шта. Об но вље ни су и мно ги пра-
во слав ни хра мо ви – осим цр кве
Све ти цар Кон стан тин и ца ри ца
Је ле на у Свр љи гу, об но вље ни
су и хра мо ви у Цр но ље ви ци,
Ма ној ли ци, Из во ру, Дра јин цу,
Гу ли ја ну и Гр бав чу, а у Бе ло и њу
је по но во из гра ђен из те ме ља.

Кул тур ни цен тар Свр љиг 
успе шно ре а ли зу је при вред-
но-ту ри стич ке ма ни фе ста ци је
Бел му жи ја да, Су сре ти се ла, Са-

бор гај да ша и дру ге, а ло кал на
са мо у пра ва је, у са рад њи са
Кан це ла ри јом за по моћ не до-
вољ но раз ви је ним оп шти на ма,
на пра ви ла бро шу ру и фла је ре,
под сет ник за ту ри сте и по лу ча-
сов ни филм. Све то го во ри да
је оп шти на Свр љиг пре по зна-
ла ту ри зам као јед ну од ва жних
при вред них гра на за раз вој
еко но ми је и на шла сво је ме сто
на ту ри стич кој ма пи Ср би је.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

Ула га ње у ту ри зам

Сто па за по сле но сти же на у Ср би ји за
тре ћи ну је ни жа од европ ског про се ка,
јер та мо где је сек тор услу га не до вољ-

но раз ви јен и же не се ма ње за по шља ва ју.
За то је по треб но раз ви ја ти ми кро пре ду зе-
ћа и чу ва ти на ци о нал но на сле ђе као кључ-
ни еле мент срп ске кул ту ре, а кроз ет но и 
дру ге слич не про јек те и Европ ска уни ја же-
ли да уна пре ди ру рал не ре ги о не у Ср би ји и
по ве ћа за по сле ност. У те свр хе ЕУ је уло жи ла
230.000 евра, те око 4.000 же на жи ви од про-
да је тра ди ци о нал них ру ко тво ри на, ре кла је,
из ме ђу оста лог, Ен дру Хе ди из де ле га ци је
ЕУ у Ср би ји на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји
„Тра ди ци ја и ру ко тво ри не у слу жби ре ги о-
нал ног раз во ја и брен ди ра ња”. Би ла је то још
јед на од ак тив но сти Ет но мре же из Ср би је и
де ле га ци је ЕУ у окви ру про јек та „За по шља-
ва ње у ру рал ним под руч ји ма”.

Циљ про јек та је ства ра ње мо гућ но сти
за за по шља ва ње и сма ње ње де по пу ла ци је
ових под руч ја, јер ће те ак тив но сти до при-
не ти отва ра њу нај ма ње 300 но вих рад них
ме ста за же не. Про је кат ће би ти за вр шен до
кра ја фе бру а ра 2013.

Ди рек тор ка Кан це ла ри је УСА ИД у Ср би-
ји, Су зан Фриц, ис та кла је да је од 2004. до
2007. го ди не ова ор га ни за ци ја уло жи ла око
300.000 до ла ра за еду ка ци ју же на, што је
до при не ло да Ет но мре жа да нас об у хва та
24 про из во ђа ча и ви ше од 400 чла но ва са
пре по зна тљи вим зна ком срп ске тра ди ци је.

У ове ак тив но сти укљу чи ла се и На ци о нал-
на слу жба за за по шља ва ње кроз про је кат јав-
них ра до ва у 15 сла бо раз ви је них оп шти на са
бес по врат ним сред стви ма за осни ва ње соп-

стве ног би зни са. По ре чи ма Дра га не Ко на ков
Ра до ва но вић из НСЗ, од по чет ка про јек та

би ло је ан га жо ва но око 500 же на и об у че-
но 60 осо ба са ин ва ли ди те том.

Про јек том „За по шља ва ње у ру рал-
ним под руч ји ма” пред ви ђе но је
и ства ра ње усло ва за ефи ка сни је

функ ци о ни са ње Ет но мре же кроз
по бољ ша ње стан дар да ква ли те та ру ко-

тво ри на, ам ба ла же, про мо ци је и мар ке тин га,
али и кроз умре жа ва ње и ја ча ње ме ђу соб-
не по др шке и са рад ње из ме ђу чла но ва Ет но
мре же, ло кал не са мо у пра ве, пред став ни ка
ин сти ту ци ја, по себ но ту ри стич ке при вре де,
као и до ба вља ча. Сто га је про је кат на ро чи то
усме рен ка сек то ру ту ри зма и на укљу чи ва ње
про из во ђа ча ру ко тво ри на у ту ри стич ку при-
вре ду, уз при ла го ђа ва ње асор ти ма на по тре-
ба ма при вре де, али и еду ка ци ји же на за рад
на тим про из во ди ма. Циљ је ја сан – оја ча ти
ор га ни зо ва ну про из вод њу ру ко тво ри на и
њи хов пла сман на тр жи ште, ка ко би ова де-
лат ност уско ро мо гла да по ста не не са мо са-
став ни део ту ри стич ке по ну де, већ и зна чај на
при вред на гра на. Љ. Ми лен ко вић

МЕ ЂУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О БРЕН ДИ РА ЊУ  РУ КО ТВО РИ НЕ У СЛУ ЖБИ РАЗ ВО ЈА

Пре по зна тљив знак 
срп ске тра ди ци је
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здрав живот

Вре ме пра зни ка и сла ваВре ме пра зни ка и сла ва

Ку пус: гла ви цу ку пу са уви-
ти чвр сто у фо ли ју. За тим узе-
ти шта пи ће за ра жњи ће и на
њих ре ђа ти пред је ло (не ка
кре кер по слу жи као ме ра за
се че ње пред је ла). Пр во ре ђа-
ти кре кер, па цр ве ну па при ку,
кач ка ваљ, ма слин ку, шун ку,
зе ле ну па при ку, шам пи њон
из те гле, че ри па ра дајз... шта-
пи ће за ба да ти у ку пус, та ко да бу ду рав но мер но рас по ре ђе ни.

Ја ја: оба ри ти не ко ли ко ја ја и од се ћи им врх. Из ва ди ти па жљи во 
жу ман це, ко је се мо же до да ти сме си ко јом ће мо пу ни ти ја ја (ру ска 

са ла та, ра зни на ма зи). На на-
пу ње но ја је ста ви ти по ло ви-
ну ма њег па ра дај за. Но жем 
на пра ви ти пар ру пи ца у ко је 
ће те на не ти ма јо нез, и ето пе-
чур ке. Уме сто па ра дај за мо-
же те ста ви ти врх па при ке, де-
ло ва ће као ше ши ри ћ.

Па при ке: узе ти не ко ли ко 
ду гач ких зе ле них и не ко ли ко цр ве них па при ка, од се ћи им врх и очи-
сти ти их од се ме на. По себ но за ме си ти срем ски сир, сец ка ну шун ку, 
ма ло сец ка не ко ба си це, на коц ки це исе че ну шар га ре пу. До да ти сец-
кан пер шу нов и це ле ров лист. Ти ме чвр сто на пу ни ти па при ку. Др жа-
ти у фри жи де ру, а пре слу же ња исе ћи на ко лу то ве.

Ли мун: исе ћи га на 0,5 цм де бљи не и па жљи во очи сти ти да оста-
не чи ста и цела ко ра. По ре ђа ти кругове на тац ну и пу ни ти нпр. па-
ште том од ту ње ви не или па ште том од па тли џа на. Др жа ти у фри-

жи де ру до слу же ња. Ин те ре сант но
де лу је ако се на тац ни ком би ну је са
ко лу то ви ма пу ње не па при ке.

Не што слат ко: узе ти не ко ли-
ко кор не та за сла до лед. Пре ли ти
их чо ко ла дом и по су ти ко ко со вим
бра шном. Из гле да ће као др во под
сне гом. Та ко ђе се мо гу укра си ти
шла гом или фи лом у бо ји.

И уз по моћ же ла ти на мо гу се
на пра ви ти раз не де ко ра ци је. Же-
ла тин спре ми ти пре ма упут ству.
Мо же се узе ти и онај у бо ји, или му
до да ти ко ју кап бо је за ко ла че, или
ра зно кан ди ра но во ће, и си па ти га
у ка лу пе ра зних об ли ка. Мо же се
пре по ло ви ти на ран џа или греј п-
фрут, из ва ди ти па жљи во сре ди на,
на пу ни ти же ла тин ма сом и, кад се
стег не, се ћи на кри шке. По мо ран-
џе укра ше не клин чи ћи ма та ко ђе су
вр ло ле па де ко ра ци ја на сто лу.

И оба ве зно: ис пе ћи кекс у но во го-
ди шњим мо дла ма. Још то пле про бу-
ши ти при вр ху, да мо же да се про ву-
че тра ка. Кекс пре ма за ти ме ша ви ном
ли му но вог со ка и прах ше ће ра или
чо ко ла дом, па ста ви ти не ку пер ли цу, по су ти мр ви ца ма у бо ји, чо ко-
лад ним мр ви ца ма... Та кав кекс ока чи те о јел ку, као још јед ну де ко ра-
ци ју свог до ма. При пре ми ла: Со фи ја До ми ни ко вић

Де ко ра ци ја сто ла
За до вољ ство је ви де ти ле по де ко ри сан

сто. У вре ме сла ва и пра зни ка сви се тру ди-
мо да нам ку ћа из гле да што леп ше. Пу шта-
мо ма шти на во љу у укра ша ва њу про сто ра,
али и при по ста вља њу сто ла за по ро ди цу и
го сте.

Ево не ко ли ко пред ло га: сто пре кри ти бе-
лим стол ња ком на ко ји се ста ви над стол њак
ја че бо је, мо же и ме ли ран. Сто ће леп ше из-
гле да ти ако су та њи ри бе ли или ако се сла-
жу са бо јом над стол ња ка. Сал ве те тре ба да
бу ду у бо ји над стол ња ка.

Иде је: Од сал ве те се мо же на пра ви ти ле-
пе за, та ко што се сал ве та сло жи као хар мо-
ни ка, за тим се пре кло пи и до њи део уву че
у пр стен за сал ве те, или се ве же укра сном
тра ком. Ако се сал ве та рас кло пи, до би је
се ле пе за ко ја се мо же ста ви ти и на та њир.
Још јед на иде ја: узе ти ве ћу и ма њу сал ве ту,
ста ви ти јед ну на дру гу, сло жи ти као хар мо-
ни ку и ве за ти укра сном тра ком на сре ди ни,
па ма ло ра ши ри ти. Ле по из гле да и ако се
сал ве та са мо уро ла и про ву че кроз укра сни
пр стен за сал ве те.

По сто лу се мо гу по су ти укра сни ка мен-
чи ћи у бо ји. На сто оба ве зно ста ви ти свећ-

њак са укра сним све ћа ма. Или у пар ку про-
на ђи те не ко ли ко ле пих ли сто ва, ши шар ку,
ке стен. У фар ба ра ма се мо же ку пи ти злат ни
и сре бр ни спреј ко јим се они мо гу ис пр ска-
ти. Спре јом се мо гу ис пр ска ти и те сте ни не

у об ли ку ма шни це, пу жи ћа, ко је се, ка да се
осу ше, нео ба ве зно по спу по сто лу. Де лу је
ин те ре сант но и де ко ра тив но. Њи ма се мо-
же на пу ни ти и ду бља ста кле на ва за, или по
ва шој во љи...

Иде је за де ко ра ци ју хра ном
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ:

Основ ни Offi    ce To ol bar

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. децембар 2012.

Из над ме ни ја Fi le на ла зи се основ ни Offi    ce To ol bar ко ји се са сто-
ји од сле де ћих ико ни ца:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

Sa ve  чу ва ње тек ста,

 Un do  по ни шта ва ње прет ход не ко ман де,

 Re pe at  по вра так на по след њу ко ман ду.

Из вла че ње ико на на To ol bar

На основ ни To ol bar мо-
же мо из ву ћи још не ке 
ико не ко је че сто ко ри-
сти мо:

1. клик не мо ле вим та-
сте ром ми ша на стре ли цу 
ко ја се на ла зи иза ико на 
основ ног To ol bar-a;

2. на екра ну ће се по ја-
ви ти про зор ко ји се са сто-
ји из нај че шће ко ри шће-
них основ них ко ман ди;

3. клик не мо на ко ман ду 
(че ки ра мо је) ко ју же ли мо 
да по ста ви мо на основ ни 
ме ни.

Ра ди јед но став ни јег 
ра да пред ла же мо да на 
основ ни To ol bar из ву че-
мо сле де ће ико не ко је се 
че сто ко ри сте и нео п ход-
не су за рад са тек стом:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

E-mail  сла ње тек ста елек трон ском по штом,

New  кре и ра ње но вог тек ста,

Open  отва ра ње по сто је ћих тек сто ва,

Print  штам па ње тек ста,

Print Pre vi ew пре глед тек ста пре штам па ња,

Sa ve As  чува ње тек ста са про ме на ма 
  под не ким дру гим име ном.

Ико ну мо же мо обри са ти и ди рект но са To ol bar-а:
1. клик не мо де сним та сте ром ми ша на же ље ну ико ну;
2. иза бе ре мо оп ци ју Re mo ve from Qu ick Ac cess To ol bar.

Уко ли ко же ли мо са ми да иза бе ре мо ко је ико не ће мо да из ву че-
мо, по сту пак је:

1. клик не мо де сним та сте ром ми ша на оп ци ју Fi le;
2. клик не мо на оп ци ју Cu sto mi ze Qu ick Ac cess To ol bar;
На по ме на: исто до би ја мо ка да клик не мо ле вим та сте ром ми ша

на стре ли цу ко ја се на ла зи иза ико на основ ног To ol bar-а, па иза бе-
ре мо оп ци ју Mo re Com mands.

3. клик не мо на стре ли цу ис под оп ци је Cho o se com mands from,
па иза бе ре мо из ко је оп ци је же ли мо да из ву че мо ико не на основ-
ни To ol bar;

4. у про зо ру ис под клик не мо на ико ну ко ју же ли мо да ви ди мо на
основ ном To ol bar-у;

5. клик не мо на дуг ме Add;
6. у про зо ру са де сне стра не Cu sto mi ze Qu ick Ac cess To ol bar ви-

де ће мо да је ико на до да та већ по сто је ћим;
7. мар ки ра мо ико ну ко јој же ли мо да про ме ни мо по зи ци ју;
8. стре ли ца ма ко је се на ла зе де сно од про зо ра (на го ре и на до ле)

по ме ра мо ико ну на же ље но ме сто на To ol bar-у;
9. клик не мо на дуг ме OK.
Та ко на To ol bar-у са да мо же мо ви де ти сле де ће ико не:

Sa ve, Un do, Re pe at, New, Open, Email, Print, Print Pre vi ew и Sa ve
As.

Кре и ра ње соп стве них оп ци ја на тра ци

Уко ли ко клик не мо де сним та сте ром ми ша на Fi le Me nu, па иза-
бе ре мо оп ци ју Cu sto mi ze the Rib bon, мо же мо да кре и ра мо но ве
оп ци је. Клик не мо на дуг ме New Tab и ви де ће мо да се у про зо ру са
де сне стра не Cu sto mi ze Qu ick Ac cess To ol bar по ја ви ла оп ци ја New

Tab (Cu stom), и у окви ру ње па ле та New Gro up (Cu stom).
Клик не мо на New Tab, па на дуг ме Renamе и уку ца мо име оп ци-

је (ре ци мо Predrag). По том клик не мо на New Gro up, па на дуг ме
Re na me и уку ца мо име па ле те (ре ци мо Мoje ikone). У окви ру те
па ле те, на при мер, мо же мо да кре и ра мо ико не ко је нај че шће ко-
ри сти мо.

Укла ња ње ико на са основ ног To ol bar-а

Уко ли ко же ли мо да укло ни мо не ку ико ну са To ol bar-a, по сту пак
је сле де ћи:

1. клик не мо де сним та сте ром ми ша на оп ци ју Fi le;
2. клик не мо на оп ци ју Cu sto mi ze Qu ick Ac cess To ol bar;
3. у про зо ру са де сне стра не Cu sto mi ze Qu ick Ac cess To ol bar

клик не мо на ико ну ко ју же ли мо да обри ше мо;
4. клик не мо на дуг ме Re mo ve, па на OK.

Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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поводи

Одав но су по зна та бла-
го твор на деј ства пле са.
Он ја ча ми ши ће це лог

те ла, опу шта и по пра вља рас-
по ло же ње, а од ли чан је и об лик
дру же ња. Али то ни је све. Мно-
га ис тра жи ва ња но ви јег да ту-
ма по ка за ла су да плес има још
зна чај ни је по зи тив не ефек те на
здра вље.

Ме ди цин ски ко леџ „Ал берт
Ајн штајн” у Њу јор ку је 21 го ди-
ну во дио ис тра жи ва ње у ко ме
су уче ство ва ле осо бе ста ри је
од 75 го ди на. Циљ тог ду гог ис-
тра жи ва ња био је да се утвр ди
да ли би ло ко ја ум на или фи зич-
ка ак тив ност ути че на мен тал ну
оштри ну.

По да так ко ји је све из не на-
дио од но сио се на то да ско ро
ни јед на фи зич ка ак тив ност ни је
по ка за ла по зи ти ван ути цај на
де мен ци ју, из у зев пле са, а он
је имао де ло твор ни је ефек те
чак и од не ких ум них ак тив но-
сти. Та ко је, на при мер, чи та ње
сма њи ло 35 од сто шан си за на-
ста нак де мен ци је, ста ри ји ко ји
су ре ша ва ли укр ште не ре чи че-
ти ри пу та не дељ но сма њи ли су
ри зик за 47 про це на та у од но су
на оне ко ји су их ре ша ва ли јед-

ном не дељ но, док је че сто пле-
са ње по ка за ло сма ње ни ри зик 
од де мен ци је за чак 76 од сто.

Ка ко на уч ни ци об ја шња ва ју, 
ка да ста ри мо си нап се нам по-
ста ју сла би је, па се за то тре ба 
ба ви ти ак тив но сти ма ко је ути чу 
на ства ра ње но вих не у рон ских 
пу та ња. Из тог раз ло га су ва жни 
ча со ви пле са јер они об је ди њу-

ју не ко ли ко мо жда них функ ци-
ја исто вре ме но – ки не сте тич ке 
(од но се се на по кре те и по ло жај 
од ре ђе них де ло ва те ла), ра ци о-
нал не, му зич ке и емо ци о нал не 
про це се. По ред то га, по зна то је 
да ин те ли ген ци ју ко ри сти мо ка-
да не зна мо уна пред шта тре ба 
да ура ди мо. За то сло бо дан плес, 
без уна пред на у че них ко ра ка, 
тј. осми шље не ко ре о гра фи је, 
има нај бо ље ре зул та те, а то су, 
на при мер, фок строт, свинг, вал-
цер и по не ки ла тин ски плес.

Не ка ис тра жи ва ња су та ко ђе 
по ка за ла да они ко ји ре дов но 
пле шу у про се ку жи ве се дам го-
ди на ду же, ма ње обо ле ва ју од 
ма лиг них бо ле сти, са мо у ве ре-
ни ји су и оп ти ми стич ни ји, има ју 
ја че ко сти и пра вил ни је др жа-
ње, а та ко ђе и бо ље спа ва ју.

У не ким зе мља ма, као што су 

ре ци мо Бра зил или Ку ба, плес 
је са став ни део жи во та и пле са-
ње ни је усло вље но го ди на ма, 
већ пле шу сви, од нај мла ђих до 
ста нов ни ка у по зним го ди на ма. 
Си гур но да је плес је дан од фак-
то ра ко ји ути чу на та ко дуг жи-
вот ни век у овим кра је ви ма.

Ни ка ко се не мо же ре ћи да се 
у на шој зе мљи пле ше као на Ку-

би, али је до бра вест да плес и 
ов де по ста је све по пу лар ни ји. У 
пле сним шко ла ма мо гу се на у-
чи ти го то во сви свет ски пле со-
ви, а та ко ђе и ви де ти пле са чи 
свих ге не ра ци ја.

Оно што по себ но ра ду је је-
сте чи ње ни ца да пле сне ко ра ке 
ра до уче и на ши ста ри ји су гра-
ђа ни. Бо јан Лу кић (33), ин струк-
тор пле са, је дан од рет ких ко ји 
по себ но ра ди са ве те ра ни ма, 
ре као нам је да је рад са ста ри-
ји ма јед но ле по, ин спи ра тив но 
и опу шта ју ће ис ку ство.

– То је озби љан свет. Они су 
па мет ни, обра зо ва ни, оства-
ре ни, и са да им је по треб на 
ра зо но да, да скре ну ми сли са 
про бле ма и ис пу не сво је сло-
бод но вре ме. Ра ни је, кад су би-
ли мла ђи, ни су има ли вре ме на 
за ова кву вр сту ак тив но сти, а и 

плес пре 10 или 15 го ди на ни је 
био до сту пан ова ко као што је 
да нас – ка же Бо јан Лу кић.

Ипак, иако су пле сне шко ле ре-
ла тив но број не, рет ке су оне ко-
је по све ћу ју па жњу и ор га ни зу ју
по себ не ча со ве баш за ста ри је.

– На рав но, у шко ла ма углав-
ном не ма огра ни че ња ка да су 
го ди не у пи та њу, па ча со ве мо-

гу по ха ђа ти сви, без об зи ра на 
уз раст, али ис ку ства по ка зу ју да 
са мим ста ри јим уче ни ци ма ни је
ла ко да бу ду у гру па ма са мла-
ђи ма, јер су све сни да не мо гу 
под јед на ко бр зо да игра ју и на-
пре ду ју, па им је и не при јат но 
ка да не ко не ког мо ра да че ка и 
слич но. За то им је лак ше, опу-
ште ни ји су и ви ше ужи ва ју ка-
да има ју сво ју гру пу, где су сви 
при бли жних го ди на и мо гућ но-
сти. Са да ра дим са мо са ве те ра-
ни ма, на ша са рад ња тра је већ 
пет го ди на и баш ужи вам у то ме.
Иако је по че ло као по сао, мо ји 
уче ни ци су са да и мо ји при ја те-
љи и ве ли ка су ми по др шка. У 
не ком мо мен ту смо има ли про-
блем са про сто ром, али су ме 
они са ми на го ва ра ли да на ста-
ви мо и не ка ко смо на шли ре ше-
ње – об ја шња ва Бо јан.

ПЛЕС – ЛЕК ЗА ДУ ШУ И ТЕ ЛО

У рит му тре ћег до ба

Сре дом
и не де љом
бес плат но
за ста ри је
Град ски цен тар за фи зич ку 

кул ту ру, по зна ти ји као Ста ри 

ДИФ, ор га ни зу је про грам пле са

за ста ри је. Ча со ви се одр жа ва ју 

сре дом од 19 до 20 и не де љом 

од 18 до 19 ча со ва у све ча ној

са ли Град ског цен тра и бес плат-

ни су за све ста ри је од 65 го ди на

ко ји има ју пре би ва ли ште у Бе-

о гра ду и чи ја ме сеч на при ма ња 

не пре ла зе 50 од сто про сеч не

за ра де у Бе о гра ду. По треб но је 

са мо до не ти фо то ко пи ју лич не 

ис пра ве и по след њи из ве штај о

упла ти пен зи је, и плес мо же да

поч не.
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Ча со ви пле са за ве те ра не са-
да се одр жа ва ју у про сто ри ја ма 
Је вреј ске оп шти не Бе о град, у 

ули ци Кра ља Пе тра 71а, сва ке 
сре де од 19 до 20.30 ча со ва, а 
ових сат и по ду же ња и ужи ва-

ња уз му зи ку ко шта 450 ди на ра.
– Учи мо вал цер, тан го, рум-

бу, фок строт, сал су, а по не кад

игра мо и ко ло. Све је при ла го-
ђе но њи хо вим мо гућ но сти ма, а
за хва љу ју ћи ча со ви ма они мо гу
ле по да се про ве ду и пле шу на
би ло ко јој за ба ви, уз би ло ко ју
вр сту му зи ке, и то им при чи ња-
ва ве ли ко за до вољ ство – ка же
ин струк тор Бо јан. Ови раз и гра-
ни ве те ра ни има ју у про се ку око
60 го ди на, а же не чи не ве ћи ну,
што је ина че ка рак те ри стич но
за пле сне шко ле, без об зи ра на
уз раст. Тре нут но има де се так
уче ни ка, не ки су ту ско ро од са-
мог по чет ка, а има и но вих ко ји
су се од лич но укло пи ли.

Да ни ка да ни је пре ра но, а ни
пре ка сно да се поч не са пле сом,
по твр ђу је и ова при ча, а ка да се
то ме до да и ње го во ви ше стру-
ко бла го твор но деј ство на те ло
и ду шу, мо же се из ве сти са мо
је дан за кљу чак – пле сом би тре-
ба ло да се ба ве сви они ко ји то
ика ко мо гу. Ве сна Ка дић

Све че шће осни ва ње жен ских зе мљо рад-
нич ких за дру га или ак ти ва же на у се о ским
сре ди на ма све до чи да је тим же на ма до са-
ди ло да бу ду са мо „сту бо ви” по ро ди це. Од-
лу чи ле су да иза ђу, ка ко ка жу, ме ђу љу де и
да оно што ра де као ре до ван по сао, али и
као хо би, по ка жу и дру ги ма, а да при том
по не што и за ра де. С та квим мо ти ви ма су и
же не из чу ве не Зла ку се, код Ужи ца, осно ва-
ле ак тив „Зла ку шан ке”.

– Ка да смо фор ми ра ле ак тив, би ло нас
је три де се так и пла ћа ле смо го ди шњу чла-
на ри ну од хи ља ду ди на ра. С вре ме ном је
ин те ре со ва ње опа да ло, али смо од лу чи ле
да од иду ће го ди не бу де мо удру же ње без
чла на ри не и да ак ти ви ра мо све же не. Хте ле
смо да се дру жи мо, да пу ту је мо, по се ћу је мо
дру ге ак ти ве и удру же ња и са њи ма раз ме-
њу је мо ис ку ства. Ка ко је на ше се ло је дин-
стве но у све ту по на чи ну из ра де грн чар ског
по су ђа, по че ле смо да се при ја вљу је мо на
раз не ет но ма ни фе ста ци је, где смо про мо-
ви са ле на ше по су ђе и тра ди ци о на лан на-
чин спре ма ња хра не у ње му. По но сне смо
јер смо сву да би ле за па же не, а би ло је и
на гра да – ка же Мир ка Шу ње ва рић, пред-
сед ни ца Ак ти ва же на, и до да је да чла ни це
про мо ви шу и сво је руч не ра до ве, хра ну,
по себ но зим ни цу, али и сво је ин те лек ту ал-
не спо соб но сти.

Мир ка на гла ша ва да је за њу, као и за мно-
ге ње не дру га ри це и ме штан ке, рад у ак ти ву
„из дув ни вен тил”.

– Ка да су ме иза бра ли за пред сед ни цу, и

ка да су по че ле раз не ак тив но сти, схва ти ла
сам да ја мо гу и ви ше, па сам ак ти ви ра ла и
по ро дич ни би знис. И по ред про ти вље ња
су пру га и си на, ус пе ла сам да се из бо рим
за про да ју на ше грн ча ри је крај пу та Ужи-
це–Бе о град. Са не го до ва њем су гле да ли на
то, али ја сам би ла упор на. Ка да сам још по-
че ла да ку ћи сва ко га да на до но сим за ра ду,
ства ри су се про ме ни ле.

Мир ка Шу ње ва рић је два де сет јед ну го-
ди ну ра ди ла нај те же по сло ве у ва ља о ни ци

ба кра у Се вој ну, али је тај по сао мо ра ла да
на пу сти. Ен ту зи ја зам је не на пу шта и твр-
ди да има још мно го то га да ка же, по ка же
и ура ди. Ве ру је да бар пе де сет од сто же на
у Ср би ји има не ку сво ју ле пу и тужну стра-
ну жи во та, али да не ма ко ме да је ис при ча.
За то Мир ка ка же да би во ле ла да ње не ко-
ле ги ни це ак ти вист ки ње има ју ма ло ви ше
ве ре у се бе и љу де око се бе јер ће „мо жда и
њих не ко чу ти и са слу ша ти”.

Љи ља на Ми лен ко вић

„ГЛАС ОСИ ГУ РА НИ КА” У ПО СЕ ТИ „ЗЛА КУ ШАН КА МА”

Ак тив као вен тил
МиМиМММММММММиММ р р рррррррркакакакакааа  

ШуШуШуШуШууууууууШуууШШууњ њ њ њњњњњ њњњњњње еваар ррићићићиићићићић

(д(десннононннон ))
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погледи

Ни ба ке ви ше ни су што су
би ле. Не ка да су се зва ле
Гро зда или Сто јан ка, из ку-

ће ни су из ла зи ле, са мо су ку ва ле,
кр пи ле, при ши ва ле, при но си ле
уку ћа ни ма или се де ле ћут ке у ку-
хињ ском ћо шку, ве чи то опа са не
ке це љом и с ма ра мом на гла ви,
а да нас су то не ке Не де и Ма је,
у фар мер ка ма, ко је во де уну ке у
„Мек” и во зе ро ле ре на Ади.

Ова ко је не ка ко Мо мо Ка пор
(гру бо пре при ча но, по се ћа њу)
у јед ном од сво јих дав них но-
стал гич них тек сто ва, пре не го
што је у овим на шим су лу дим
ра то ви ма кре нуо дру гим ли те-
рар ним и ми са о ним ста за ма,
опи сао са не жно шћу јед но за-
бо ра вље но вре ме и по то њи су-
дар ста рог и но вог.

А са да у овом нај но ви јем до-
бу ка да се, ка ко из гле да, све
окре ну ло на тум бе, не са мо да
се пот пу но из бри сао сте ре о тип
о за бра ђе ним ста ра мај ка ма и
по ста ло уоби ча је но да мај ка и
ћер ка но се слич ну гар де ро бу
и фри зу ру, па у не ким слу ча је-
ви ма ви ше под се ћа ју на се стре,
не го смо по ста ли све до ци пост-
мо дер ног фе но ме на, ра ђа ња
мод них ико на у по од ма клом
до бу.

На мод ним пи ста ма у свет-
ским пре сто ни ца ма 17-го ди-
шње де вој чи це усту па ју ме сто 
ма не кен ка ма у ка сним се дам-
де се тим, осам де се тим, па и де-
ве де се тим го ди на ма.

– Сит сам 20-го ди шња ки ња 
ко је ре кла ми ра ју кре ме про тив 
бо ра на ме ње не 60-го ди шња ки-
ња ма... ста ри је же не су под јед-
на ко ле пе – из ја вио је шпан ски 
кре а тор Ху ан Ду јос, ко ји је пре 
две го ди не на ма дрид ској Не-
де љи мо де на пра вио пре се дан 
увр стив ши ме ђу мо де ле и че ти-
ри фа сци нант не, али упа дљи во 
из бо ра не да ме. По сле Шпан ца, 
мно ге ње го ве ко ле ге по ка за ле су 
да слич но ми сле, а слав ни Карл 
Ла гер фелд је уз вик нуо: „До ста ми 
је ове де це. Мо да ни је са мо за ти-
неј џе ре”.

Ка сни је је 28-го ди шњи њу-
јор шки фо то граф Ари Сет Ко-
ен, ин спи ри сан сво јом ба ком, 
а фа сци ни ран ва тро ме том кре-
а тив но сти и бо ја на ули ца ма и 
сло бо дом ком би на ци ја оде ће, 
на ки та и ше ши ра на про ла-
зни ца ма од ко јих не ке има ју и 
рав но сто го ди на (Рут Ко бин и 
из ве сна Ро уз), са чи нио књи гу, 
ко лек ци ју фо то гра фи ја, по све-
ће ну без вре ме ном сти лу њу јор-

шких „гла му ро зних ба ка”, ка ко 
су их ме ди ји на зва ли.

– Стил је јед на од ства ри ко-
је с го ди на ма по ста ју све бо ље 
– из ја вио је аутор. – То сам же-
лео да по ка жем овом књи гом и, 
на дам се, до при не сем про ме ни 
ста ва љу ди о ста ро сти.

Ње го ве ју на ки ње и са го вор-
ни це с по но сом и ра до шћу при-
хва та ју ста ре ње. „Го ди не не тре ба 
да се кри ју, не го да се жи ве”, ка же 
јед на од њих, до да ју ћи да кад сте 
до бро оде ве ни и до те ра ни, пре-
ма ва ма се бо ље оп хо де. А осим 
то га, мо ди ра ње је и за бав но.

Ви со ка мо да и до ко не, си ту и-
ра не Њу јор чан ке ипак су да ле-
ко од нас, али ми мо њих и њи-
хо вог екс цен трич ног при ме ра 
оста је чи ње ни ца да љу ди од 60 
на ви ше да нас пред ста вља ју по-
тен ци јал но нај по жељ ни ју кон-
зу мент ску ка те го ри ју.

Ду го иг но ри са ни и пот це њи ва-
ни од стра не мод не ин ду стри је, 
ови по тро ша чи и њи хо ве по тре 
бе отво ри ће у на ред ним го ди на-
ма про стор за ве ли ке по сло ве, 
прог но зи рао је ки не ски „Чај на 
деј ли” у тек сту по во дом мод не 
ре ви је за ста ри је у Хонг кон гу.

Раз ло зи су ја сни – по сле дру-
гих обла сти ко је су за по се ли, 

про ду же њем ве ка, по ме ра њем
гра ни це за пен зи о ни са ње, за др-
жа ва њем жи вот них ак тив но сти
на свим по љи ма, са свим је при-
род но да ће ти „мла ди стар ци” по-
же ле ти све то да по ка жу и ти ме
шта ће и ка ко оде ну ти и но си ти,
би ло да је реч о гар де ро би, обу-
ћи, на ки ту, спорт ским и за бав ним
ре кви зи ти ма. Стил је чо век, стил
је жи вот, стил от кри ва све. А при
том, они ће то мо ћи да пла те.

За са да је тренд још у за чет ку,
об ја шња ва лист, с об зи ром на то 
да ве ћи ну да на шњих 60 или 65-
го ди шња ка чи не љу ди од ра сли 
у го ди на ма оску ди це, сла би јег 
обра зов ног ни воа и, са мим тим, 
ма те ри јал ног ста ња. Сто га мо да за 
њих још не пред ста вља при о ри-
тет. Они ку пу ју оде ћу, а не ди зајн.

Али за са мо не ко ли ко го ди на
у тој ста ро сној гру пи на ћи ће се 
љу ди ви шег обра зо ва ња ко ји 
иза се бе има ју бо љи жи вот, уно-
сне по сло ве и ве ћа при ма ња, и 
на вик ну ти су на раз не угод но-
сти ко је ће хте ти да са чу ва ју.

У Ја па ну се то већ де ша ва.
Ста ри ји од 65 чи не пе ти ну по пу-
ла ци је, а има ју три пу та ве ћу ку-
пов ну моћ од по тро ша ча из ме-
ђу 40 и 50 го ди на. До 2055. сва-
ки тре ћи гра ђа нин има ће ви ше 
од 65. Те му ште ри је из и ски ва ће 
раз не вр сте при ла го ђа ва ња, од 
пре у ре ђе ња про сто ра у роб-
ним ку ћа ма, са ви ше ме ста за 
пре дах, до ди зај нер ских ре ше-
ња. Осо ба ма у од ре ђе ном до бу 
по треб ни су јед но став ни кро је-
ви, ма те ри ја ли ла ки за одр жа-
ва ње. Чак и озна ке за ве ли чи не 
пре тр пе ће из ме не, јер се то ком 
го ди на те ло ме ња, на во ди лист 
по зи ва ју ћи се на по дат ке ве ли-
ког аме рич ког он лајн лан ца за 
ста ри је „Сил вертс”.

У сва ком слу ча ју, мо да за ста-
ри је је ви ше не го што са ма реч 
го во ри. Љу ди про сто же ле да 
ми сле још о не че му, а не са мо о 
свом здра вљу и о то ме ко ли ко 
има ју го ди на, ка жу струч ња ци. 
Мо да по ма же да се, ба ве ћи се 
њо ме, чо век бо ље осе ћа. По-
што ни ко ов де не спо ми ње па ре
и пу ко пре жи вља ва ње, не ће мо 
ни ми. Да не ква ри мо.

Д. Дра гић

МО ДА БРИ ШЕ СТА РО СНЕ ГРА НИ ЦЕ

Стил не по зна је го ди не
Па пу че, 

фла нел ски 
кућ ни огр тач 

и ву не ни 
пр слук, 

пре ва зи ђе но 
обе леж је 

ка те го ри је 
„65 плус” 

у ко јој 
ди зај не ри 

и мод на 
ин ду стри ја 

да нас 
от кри ва ју 

по тен ци јал но 
на ју но сни ју 
кли јен те лу

Њу јор шке гла му ро зне ба ке, сто го ди шње Рут ...                                  ... Ро уз
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Крај го ди не, а и чи ње ни ца 
да су за вр ше ни пред сед-
нич ки и кон гре сни из бо-

ри, у САД је у фо кус по ли тич ких 
рас пра ва и ме диј ских де ба та 
вра тио бу џет ски де фи цит нај-
ве ће еко но ми је све та и њен др-
жав ни дуг.

И јед но и дру го су оти шли 
„не бу под обла ке”: бу џет ски 
ми нус је већ го ди на ма ве ћи 
од хи ља ду ми ли јар ди до ла ра, 
а укуп на за ду же ност др жа ве 
је сто од сто бру то дру штве ног 
про из во да (16.000 ми ли јар ди). 
Да је реч о не кој дру гој пре за-
ду же ној зе мљи, као што је, на 
при мер, Грч ка, био би већ мо-
би ли сан ме ђу на род ни фи нан-
сиј ски по ли ца јац (ММФ), ка ма-
те на ње не об ве зни це би би ле 
ре корд но ви со ке, на мет ну ли 
би јој ри го ро зне ме ре штед-
ње...

Али ни шта од то га се не де ша-
ва у Аме ри ци – сем по ме ну тих 
рас пра ва. Др жа ва и да ље на 
сва ки бу џет ски до лар по зајм љу-
је око 40 цен ти – про да јом сво-
јих об ве зни ца ко је ку пу ју дру ге 
зе мље, а за тим вред но сним па-
пи ри ма је ве ли ка тра жња.

Об ја шње ња за овај па ра докс 
има ви ше. Јед но је да је до лар 
ре зер вна ва лу та све та, дру го да 
је реч о ипак про ла зној не рав-
но те жи иза зва ној ми ну лом фи-
нан сиј ском и еко ном ском кри-
зом, а тре ће и нај ва жни је је да 
су САД и да ље нај до ми нант ни ја 
еко но ми ја, и да са тог тро на не-
ће би ти бр зо ски ну те.

Па, ипак, ни нај ве ћи бо га-
таш не мо же ве чи то да жи ви 
из над сво јих мо гућ но сти. За то 
су рас пра ве о сма ње њу де фи-
ци та, што ауто мат ски сма њу је 
и за ду жи ва ње, ве о ма озбиљ не. 
И као и дру где, и та мо су је дан 
од ње го вих ве ли ких ге не ра то ра 
со ци јал ни тро шко ви: оно што 
др жа ва из два ја да би бри ну ла о 
ста ри јим гра ђа ни ма.

Кад је о пен зи ја ма реч, др-
жа ва бри не са мо о они ма ко ји 
су то ком рад ног ве ка би ли на 
ње ном плат ном спи ску: чи нов-

ни ци ма, вој ни ци ма, по ли цај ци-
ма, ва тро га сци ма, про свет ним 
рад ни ци ма... Па и та је бри га по-
де ље на из ме ђу фе де рал не и 50 
др жа ва чла ни ца уни је.

Глав ни из да ци су за здрав-
стве ну за шти ту: пре ма про гра-
му „ме ди кер”, ко ји је уве ден још 
1965, здрав стве но су оси гу ра-
ни сви Аме ри кан ци ста ри ји од 
65 го ди на. Дру ги, „ме ди кед”, 

здрав стве но збри ња ва нај си-
ро ма шни је. Тре ћи про грам, ко-
ји је уства ри глав ни по ви си ни 
из да та ка, је сте „со ци јал на без-
бед ност”, не ка вр ста пен зи је за 
нај си ро ма шни је Аме ри кан це, 
ко ја од но си се дам од сто бру то 
дру штве ног про из во да – или 
хи ља ду ми ли јар ди до ла ра го-
ди шње.

Ни је за то из не на ђе ње што се 
у бу џет ској ма те ма ти ци нај пре 
гле да ка ко да се уште ди на овим 
про гра ми ма. Аме рич ки се ни о-
ри у овом по ли тич ком над вла-
че њу из ме ђу две пар ти је, де мо-
кра та и ре пу бли ка на ца, има ју 
ме ђу тим моћ ног за штит ни ка: 
AARP.

AARP је скра ће ни ца за Аме-
рич ку асо ци ја ци ју пен зи о ни са-
них ли ца (Ame ri can As so ci a tion 
of Re ti red Per sons). То је не вла-
ди на ор га ни за ци ја са 40 ми ли-
о на чла но ва и го ди шњим бу џе-

том од 1,4 ми ли јар ди до ла ра.
Да кле, си ла за по што ва ње.

AARP је јед на од нај моћ ни јих
ло би стич ких гру па у Аме ри ци,
где је ло би ра ње ина че ве о ма
де таљ но ре гу ли са но за ко ном и
тран спа рент но.

AARP се ме ђу тим пре све га
осла ња на би рач ки по тен ци јал
свог члан ства и због то га „адво-
ка та” пен зи о не ра ни ко не иг но-

ри ше. А у те ку ћим рас пра ва ма
око тро шко ва по ме ну тих со ци-
јал них про гра ма, ње го ва по ру ка
је не дво сми сле на: не до ла зи у
об зир би ло ка кво сма њи ва ње.

AARP је и про тив при ва ти за-
ци је „ме ди ке ра” и „со ци јал не
без бед но сти”, што су пред ло зи
кон зер ва тив них ре пу бли ка на-
ца. По што ће ови из да ци, због
де мо граф ских трен до ва ко ји су
у САД исти као и у дру гим раз-
ви је ним еко но ми ја ма – ста ре ње
ста нов ни штва и све ду жи жи-
вот ни век – у бу дућ но сти ве о ма
бр зо ра сти, кри ти ча ри твр де да
AARP сво јом по ли ти ком уства-
ри шти ти да на шње пен зи о не ре
на ра чун бу ду ћих. Али, та по ли-
ти ка се не ме ња.

По ред по ли тич ке за шти те
сво јих чла но ва (го ди шња чла-
на ри на је 16 до ла ра), ААRP има
и ве о ма раз ви је ну мре жу услу-
га ко је им пру жа. Док је са ма

асо ци ја ци ја не про фит на, да кле
при хо ди ма по кри ва са мо сво-
је ад ми ни стра тив не тро шко ве,
она има и свој про фит ни огра-
нак ко ји ли цен ци ра бренд AARP
ра зним ком па ни ја ма ко је ста ри-
ји ма про да ју сво је услу ге: пут-
нич ким аген ци ја ма, хо те ли ма,
оси гу ра ва ју ћим ком па ни ја ма и
слич но. Од сва ке тран сак ци је
узи ма про ви зи ју од 4,95 од сто,

чи ме обез бе ђу је по ме ну ти бу-
џет за сво је ак тив но сти.

У по след њих осам ме се ци, да-
кле у за вр шни ци пред из бор не
кам па ње, AARP је ор га ни зо вао
се ри ју де ба та кан ди да та за кон-
гре сме не и по сла ни ке скуп шти-
на фе де рал них др жа ва, пла ћао
те ле ви зиј ске ре кла ме ко је су
по пу ла ри са ле ста во ве се ни о ра,
а ши ром САД је, под сло га ном
„За слу жи ли сте сво ју реч”, одр-
жа но око 4.000 са ста на ка да би
се члан ство мо би ли са ло да се
су прот ста ви сва ком сма њи ва њу
пра ва из со ци јал них про гра ма.

Бил тен AARP-а, ме сеч ни ма-
га зин ко ји до би ја сва ки члан,
ина че је пу бли ка ци ја са нај ве-
ћим ти ра жом на све ту. Због све-
га ово га „адво кат” аме рич ких
пен зи о не ра не мо ра да го во ри
гла сно: до вољ но је да сво је ар-
гу мен те из не се и ша па том.

М. Бе кин

И СЕ НИ О РИ НАЈ ВЕ ЋЕ ЕКО НО МИ ЈЕ У ВР ТЛО ГУ БУ ЏЕТ СКИХ РАС ПРА ВА

Пен зи о не ре има ко да бра ни
Аме рич ка асо ци ја ци ја пен зи о ни са них ли ца (AARP) је дан је од нај моћ ни јих ло би ја у зе мљи

Кон гре смен Пол Ра јан на јед ној три би ни AARP
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хроника

Са вет ор га ни за ци ја за осо бе
са ин ва ли ди те том у ки кинд ској
оп шти ни обе ле жио је и овог 3.
де цем бра Ме ђу на род ни дан
осо ба са ин ва ли ди те том. Пред-
став ни ци свих 17 ор га ни за ци ја
на под руч ју ко ји ма ко ор ди ни-
ра ова асо ци ја ци ја са око 7.000
чла но ва, од ко јих су око 4.500
ин ва ли ди ра да, при су ство ва ли
су и уче ство ва ли у при год ном
про гра му. Ре ци тал су из ве ли
чла но ви Удру же ња сле пих и
сла бо ви дих „Се вер ни Ба нат” и
Дру штва ди ја ли зи ра них и тран-
сплан ти ра них осо ба.

Скуп је одр жан у са ли До ма 
уче ни ка „Ни ко ла Вој во дић”, а 
по здра вио га је Са во До бра нић, 
пред сед ник оп шти не Ки кин да. 
Он је ис та као да ло кал на са-
мо у пра ва ула же у по бољ ша ње 
усло ва за ову ка те го ри ју су гра-
ђа на, на ро чи то ка да је реч о 
про сто ру за њи хо ва дру же ња. 
Осо ба ма са ин ва ли ди те том по-
чет ком на ред не го ди не би ће 
ста вље на на рас по ла га ње плат-
фор ма и лифт у згра ди Скуп шти-
не оп шти не.

Иван За рић, пред сед ник Са-
ве та ин ва лид ских ор га ни за ци ја, 

за хва лио је на за ла га њу и по мо-
ћи ло кал ној са мо у пра ви, по кра-
јин ском се кре та ри ја ту и ре сор-
ном ми ни стар ству. Ин ва лид ске 
ор га ни за ци је де лу ју сло жно от-
ка да су при дру же не на оп штин-

ском ни воу и за јед нич ки ути чу 
на ре ша ва ње свих про бле ма, 
прем да основ не за дат ке, сход-
но сво јим спе ци фич но сти ма, 
спро во де сва ка по на о соб. 

С. За ви шић

Ак тив же на бе о град ске оп шти не Во-
ждо вац оку пља пен зи о нер ке ко је
жи ве са ме и оне ко је се осе ћа ју уса-

мље но, а по зна то је да је уса мље ност је дан
од нај че шћих про бле ма ове по пу ла ци је. За-
то су се Во ждов чан ке удру жи ле и оку пи ле
око про јек та „Ми има мо нас” чи ји је основ-
ни циљ да пру жи ме ђу соб ну пси хо-со ци-
јал ну по др шку, да им по мог не да оства ре
дру штве ну укљу че ност, и да се кроз раз не
обра зов не про гра ме при бли же ци љу це ло-
жи вот ног уче ња и обра зо ва ња.

Ове агил не пен зи о нер ке су се укљу чи ле и у
про је кат „Ду нав ске при че” и ак тив но уче ству-

ју у свим фа за ма ње го ве ре а ли за ци је. Пре ко
лич них при ча и им пре си ја о Ду на ву, о то ме
ка кав је не ка да био а ка кав је са да, же ле да да-
ју свој до при нос збли жа ва њу на ро да и зе ма-
ља по ве за них овом ре ком, али и да под стак-
ну ме ђу ге не ра циј ску са рад њу и раз у ме ва ње
кроз не фор мал ни ди ја лог на те му Ду на ва.

Же не са Во ждов ца су би ле ак тив не и у
„При по ве дач ком ка фи ћу”, где су са ра ђи ва-
ле са сту ден ти ма пе да го ги је и ан дра го ги је,
као и у не ко ли ко кре а тив них ра ди о ни ца од
ко јих је сва ка ко нај за ни мљи ви ја би ла „Ду-
нав ске ку ти је”. На њој су уче сни це пред ста-
вља ле тра ди ци ју и кул ту ру при о ба ља срп-

ског де ла Ду на ва. Ус по ста вље на је и он-лајн
ко му ни ка ци ја са уче сни ца ма овог про јек та
из дру гих зе ма ља по ду нав ског сли ва то ком
ко је су има ле при ли ку да по ста вља ју пи та-
ња и да да ју од го во ре на на ја вље не те ме.

Сва ка ко да ова кве и слич не ак тив но сти
бе о град ских пен зи о нер ки пред ста вља ју
зна ча јан ко рак у оства ре њу ци ље ва про јек-
та „Ми има мо нас”. У Ак ти ву же на Во ждов ца
ка жу да су отво ре не за са рад њу са дру гим
слич ним ор га ни за ци ја ма и по је дин ци ма ко-
ји ма се учи ни да ће та ко лак ше мо ћи да се
осло бо де осе ћа ја уса мље но сти и на пу ште-
но сти. В. Ми скин

И У КИ КИН ДИ ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Сна га у сло жно сти

БЕОГРАД – ВО ЖДО ВАЦ

Ак тив же на 
и „Ду нав ске при че”
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На не дав но одр жа ном 15. так ми че њу со ло пе ва ча „Ни ко ла 
Цве јић” у Ру ми, ме ђу 29 мла дих из во ђа ча нај бо љи је био Жи-
ве Крем шов ски, ап сол вент Му зич ке ака де ми је у Ско пљу.

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 му зич ких шко ла из Бе о гра да, Но вог Са да, Зе му на, Су бо-
ти це, Па ра ћи на, Срем ске Ми тро ви це, Тр сте ни ка, Не го ти на, Ни ша, 
Кра гу јев ца, Са ра је ва, Ско пља и Ру ме.

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, у ко јем је умет ник и са-
хра њен. Ње го ви уче 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.

Отва ра ју ћи так ми че ње, Го ран Ву ко вић, пред сед ник оп шти не Ру-
ма, ре као је да је то нај зна чај ни ји кул тур ни до га ђај у овом срем-
ском ме сту.

По ред на гра да за сва ку ка те го ри ју, до де ље на су и спе ци јал на 
при зна ња. За нај пер спек тив ни ји глас у прет ка те го ри ји при зна ње 
је до би ла Ла на Ми ле тић, нај бо ље из во ђе ње сло вен ског ком по зи-
то ра има ла је Ана Ко ва че вић, док је Ни ко ла Ба ста при мио на гра ду 
за нај бо ље из во ђе ње до ма ћих ауто ра.

Нај ве ћи апла уз пу бли ке до био је ово го ди шњи ла у ре ат 15. так ми-
че ња со ло пе ва ча Жи ве Крем шов ски.

– Би ло ми је ве ли ко за до вољ ство да на сту пим пред из у зет ним 
жи ри јем. На дам се да ћу по за вр шет ку сту ди ја на ћи ме сто у опер-
ској ку ћи у Ско пљу, али ми је же ља да на сту пам и у ино стран ству 
– ре као је по бед ник так ми че ња.

За до вољ ни су би ли и чла но ви жи ри ја, јер је са ла ОШ „Ду шан Јер-

ко вић”, у ко јој се 15 го ди на одр жа ва так ми че ње, из у зет но аку стич-
на. Ис та кли су да им је Ру ма при ра сла за ср це и да их увек ср дач но
при ма.

– Мно ги уче сни ци так ми че ња у Ру ми по ста ли су по зна ти и пе ва-
ју на свет ским опер ским сце на ма. И ово га пу та смо ви де ли да има
мно го мла дих та ле на та. Би ти опер ски пе вач је из у зет но те шка, али
и од го вор на про фе си ја. Успе шан умет ник мо ра да ра ди, да има та-
ле нат, али и до бар нер вни си стем – ре кла је пред сед ни ца жи ри ја,
опер ска при ма до на Рад ми ла Ба ко че вић.

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 про шло-
го ди шњи по бед ни ци, а на кон до де ле на гра да нај бо љи ово го ди-
шњи уче сни ци. Д. Р.

Удру же ње пен зи о не ра оп шти-
не Свр љиг 6. де цем бра ове го ди-
не оку пи ло је та лен то ва не пен зи-
о не ре из Ле сков ца, Ди ми тров гра-
да, Кња жев ца, Бо љев ца, За је ча ра, 
Ни ша и Свр љи га. Њих 16 по ка за-
ло је свој та ле нат у пе сми, игри, 
ре ци та ци ји, ими та ци ји, глу ми, и 
оду ше ви ло при сут не. Био је ово 
пр ви су срет та ле на та „ве те ра на” 
ко ји је по ка зао да и пен зи о не ри 
чу ва ју и не гу ју свој дар.

Сви на сту пи су ис пра ће ни 
бур ним апла у зом, а по оце ни 
жи ри ја у са ста ву: Бо жа на Да вит-
ков из Ди ми тров гра да, Слав-
ко Го лу бо вић из Кња жев ца и 
Мир ја на До дић из Свр љи га, све 
тач ке су би ле ква ли тет не. Тре ба 
ипак ре ћи да по је ди ни из во ђа-
чи има ју и ме ђу на род но ис ку-

ство, на сту пе и мно га при зна-
ња, а жи ри је по себ но из дво јио 
на ступ пе ва ча Сто ја на Кр сте ва 
Са фе та из Ди ми тров гра да, у 
прат њи хар мо ни ке Ми ла ди на 
Ге ор ги је ва.

По ред број них го сти ју, су сре-
ти ма нај та лен то ва ни јих пен зи-
о не ра при су ство вао је и Ми о-
драг Стан ко вић, пот пред сед ник
Са ве за пен зи о не ра Ср би је и
пред сед ник Окру жног од бо ра

пен зи о не ра Ниш. Он је ис та као
да је пре за до во љан и да су ова-
кви су сре ти сми сао ра да удру-
же ња, за ба ве и дру же ња пен зи-
о не ра.

У име ло кал не са мо у пра ве
при су ство ва ли су Ми ли ја Ми-
ле тић, пред сед ник оп шти не, и
Здрав ко Кр стић, на чел ник оп-
штин ске упра ве. Ми лен ко Пе-
тро вић, пр ви чо век до ма ћег
Удру же ња пен зи о не ра, го сти ма
је уру чио по кло не са зна ме ни-
то сти ма свр љи шког кра ја, а за-
тим су сви по се ти ли храм Све ти
цар Кон стан тин и ца ри ца Је ле-
на. Су сре ти та ле на та за вр ше ни
су ве се ло, уз свр љи шке спе ци-
ја ли те те, а на ред на смо тра би ће
одр жа на у Ле сков цу.

С. Ђор ђе вић

СВР ЉИГ

И пен зи о не ри има ју та ле нат

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА У РУ МИ

Тра ди ци ја 
ко ја тра је

Жи ве Крем шов ски и Радмила Бакочевић
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пензионерски кутак

КО СЈЕ РИЋ – НО ВИ САД

Про мо ци ја 
пла ни нар ства

Ру ко вод ство Пла ни нар ско-ски ја шког дру штва „Же ле зни-
чар” из Но вог Са да већ ме се ци ма за сво је чла но ве ор га ни зу је 
из ле те на раз не де сти на ци је у Вој во ди ни, у окви ру ак ци је под 
на зи вом „Пе ша чи мо у при ро ди”. Глав ни циљ је да се про мо ви-
ше пла ни нар ство и да се вре ме про ве де у ак тив но сти ма на 
чи стом ва зду ху, да ље од град ске бу ке и ауто мо би ла.

По сле ре кре а тив них пе ша че ња по пре де ли ма Фру шке го ре, 
нај ста ри ји но во сад ски пла ни на ри су од лу чи ли да оби ђу и не ке 
дру ге кра је ве у Ср би ји. Та ко су са зна ли и за про гра ме Ту ри стич ке 
ор га ни за ци је Ко сје рић ко ја ор га ни зу је број не ак ци је да би по ка-
за ла при род не и кул тур не зна ме ни то сти овог пла нин ског кра ја.

Но во са ђа ни су по се ти ли че ти ри де сти на ци је где су се, као 
дра ги го сти, ле по дру жи ли са до ма ћи ни ма. Уче ство ва ли су и 
у на град ној игри „От криј те ле по те Ко сје ри ћа” и осво ји ли су-
ве нир „Чо бан ски штап”. Во ђа гру пе ис ку сних пла ни на ра из 
Но вог Са да био је Алек сан дар Да мја но вић, аутор не ко ли ко 
пу бли ка ци ја о пла ни на ма Ср би је и из вр стан по зна ва лац ко-
сје рић ког кра ја и Див чи ба ра. М. П.

РУ МА

Клуб из Ра ко ви це Клуб из Ра ко ви це 
и „Хлеб жи во та”и „Хлеб жи во та”

Чла но ви Хри шћан ске ху ма ни тар не ор га ни за ци је „Хлеб жи-
во та” из Бе о гра да и Клу ба Ге рон то ло шког цен тра из Ра ко ви це
го сто ва ли су не дав но у рум ском ГЦ „Срем”, где су при ка за ли
бо гат кул тур но-умет нич ки про грам.

Ру мља ни су ужи ва ли у пе сми, игри и ко ме ди ји ко ју су из ве-
ли Бе о гра ђа ни, а уз то су од ор га ни за ци је „Хлеб жи во та” ко ри-
сни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” на по клон до би ли и 120
ки ло гра ма кон зер ви ра не ћу ре ти не. Д. Р.

ЖИ ТО РА ЂА

Не ма зи ме 
за Жи то ра ђа не

До ла зе хлад ни да ни, а бр зо ће и зва нич но сти ћи зи ма. Али 
за ве ли ки број пен зи о не ра у Жи то ра ђи не ће би ти зи ме јер је 
та мо шња пен зи о нер ска ор га ни за ци ја успе шно за вр ши ла још 
јед ну ак ци ју обез бе ђи ва ња и до пре ма ња угља.

– Ми смо то ком го ди не, прак тич но на са мом ње ном по чет-
ку, ор га ни зо ва ли ак ци ју да обез бе ди мо ову вр сту огре ва за 
на ше чла но ве. Би ли смо из не на ђе ни ве ли ким од зи вом, али 
смо ус пе ли да удо во љи мо свим зах те ви ма – ка же Жи ка Ни ко-
лић, пред сед ник удру же ња пен зи о не ра у овом ме сту.

По ње го вим ре чи ма, из руд ни ка Ко лу ба ре за пен зи о не ре у 
Жи то ра ђи обез бе ђе но је 1.200 то на угља. По след ња ту ра од 
200 то на при сти гла је та ман на вре ме, уочи по чет ка хлад них 
да на, и од мах је ис по ру че на пен зи о не ри ма.

То на угља ко шта ла је шест и по хи ља да ди на ра, а огрев ће 
мо ћи да се пла ти у шест ра та. Ж. Д.

ВЛА СО ТИН ЦЕ

По бра тим ска дру же ња
У окви ру про гра ма „Упо знај мо Ср би ју” Удру же ње пен зи-

о не ра оп шти не Вла со тин це је ове го ди не ор га ни зо ва ло за
сво је чла но ве ви ше јед но днев них екс кур зи ја. Кре ну ли су од
нај бли жег Вла син ског је зе ра, пре ко Си ја рин ске и Со ко ба ње,
Ко па о ни ка до Сме де рев ске и Алек сан дро вач ке бер бе гро-
жђа, уз оба ве зан оби ла зак срп ских цр ка ва и ма на сти ра.

По себ ну па жњу Вла со тин ча ни су по све ти ли по бра тим ским
дру же њи ма са удру же њи ма из Алек син ца, Сур ду ли це, Ба бу шни-
це, Про ку пља, Ни ша и Вла ди чи ног Ха на, са ко ји ма има ју из у зет-

но до бре од но се и са рад њу. У се ћа њу ће им оста ти и дру же ње за
вре ме одр жа ва ње чу ве ног вла со ти нач ког Вин ског ба ла.

Ан га жо ва њем ру ко вод ства и члан ства овог удру же ња
обез бе ђен је но вац за ку по ви ну 40 па ке та са на мир ни ца ма,
оде ћом и обу ћом и хе миј ским сред стви ма за си ро ма шне и
бо ле сне чла но ве. Та ко ђе је за пен зи о не ре оп шти не Вла со-
тин це обез бе ђе но и 500 па ке та су хо ме сна тих про из во да ко је
ће от пла ћи ва ти у ви ше ра та. В. П.
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БЕ О ГРАД

При ја тељ ство

је у мо ди
По во дом Европ ске го ди не ак тив ног ста ре ња, у Днев ном

цен тру и клу бу за ста ри је Чу ка ри ца 27. но вем бра одр жан је
про грам „Нор ве шки дан у клу бу за ста ри ја ли ца” уз по др шку
нор ве шке ам ба са де.

За што је иза бра на Нор ве шка? Упра во за то што ста ри ји но се
у сво јој све сти и се ћа њи ма за бе ле же но при ја тељ ство зна них
и не зна них Нор ве жа на ко ји су жр тво ва ли жи вот по ма жу ћи
то ком Дру гог свет ског ра та на шим ин тер нир ци ма.

У име Про грам ског од бо ра чу ка рич ког клу ба го сте је
по здра вио Ми ћа Ми ло ше вић, члан Ко ми си је за ко му ни ка-
ци је. По здра ве ам ба са до ра Кра ље ви не Нор ве шке, Нил са

Раг на ра Кам сва га, чла но ви ма клу ба пре не ла је Ва ња Ко ва-
чев, а про гра му је при су ство вао и Дра ган Мар ко вић, ге не-
рал ни се кре тар Нор ве шког дру штва Ср би ја. Под сло га ном
„При ја тељ ство је у мо ди” про грам је те као у ви ше сег ме на-
та: „Нор ве шка у сли ци и ре чи”, „От кри ва мо нор ве шке пе-
сни ке” и „Иб зен + Григ = Пер Гинт”. Про фе сор ка нор ве шког
је зи ка Ма ша Шу ји ца одр жа ла је час „Нор ве шки у јед ној
лек ци ји”.

Слат ку за вр шни цу при ре ди ли су чла но ви ку ли нар ске сек-
ци је клу ба у ви ду тра ди ци о нал не по сла сти це зе мље „на кро-
ву” Евро пе – нор ве шког бо жић ног ко ла ча. В. В.

СВР ЉИГ

Нај леп ше дво ри ште
Већ две де це ни је По крет го ра на Свр љи га и оп штин ски Цр-

ве ни крст би ра ју нај леп ше дво ри ште, врт и те ра су на под руч-
ју оп шти не Свр љиг.

– Так ми чар ски дух под сти че гра ђа не да са ми уре де сво ју
око ли ну и кул ту ру жи вље ња по диг ну на ви ши ни во – ка же
ор га ни за тор ове ак ци је Ти хо мир Ви де но вић.

По оце ни струч ног жи ри ја, нај леп ше град ско дво ри ште, са
нај ви ше цве ћа и зе ле ни ла, ове го ди не је уре ди ла пен зи о нер-
ка Љи ља на Пет ко вић. У ужој кон ку рен ци ји би ла су и дво ри-
шта про фе сор ке Ма ри о ле Ми ло ше вић и пен зи о нер ке Зо ри-
це Дој чи но вић. На се о ском под руч ју по бе ду је од не ла Су за на
Ми ло са вље вић из Цр но ље ви це, док нај леп ши фа брич ки круг
има пред у зе ће „Је ли гор”.

У овој ак ци ји по хва ље ни су брач ни пар Ле ла и Ми о драг Ђор ђе-
вић из Цр но ље ви це и Свр љи жа нин Ми лан Ста но је вић, за не го ва-
ње и за ли ва ње сад ни ца у сво јој ули ци. Ор га ни за тор је по бед ни ци-
ма уру чио ди пло ме и по три укра сне сад ни це из ра сад ни ка. С. Ђ.

ЗА ЈЕ ЧАР

Го сто ва ли у Бу гар ској
Пе де сет чла но ва КУД „Пен зи о нер” из За је ча ра го сто ва ло је не-

дав но на су сре ти ма пен зи о не ра у Бе ло град чи ку (Бу гар ска). За је-
чар ци су из ве ли бо гат про грам, а нај за па же ни ја је би ла ме шо ви та 
фол клор на гру па, во кал ни со ли сти Ве ра Ди ми три је вић, Де сан ка 
Стан ко вић, То ма Аран ђе ло вић и Ди ми трин ка Пе тров (на сли ци), 
као и на род ни ор ке стар под упра вом Де ја на Ди ми три је ви ћа.

Си ме он Или јев, пред сед ник пен зи о нер ског клу ба „Ма до на” 
из Бе ло град чи ка, за хва лио је го сти ма из За је ча ра на при ре-
ђе ном про гра му. Дру же ње је на ста вље но у хо те лу „При ро да”, 
где се раз го ва ра ло о уз врат ној по се ти пен зи о не ра Бе ло град-
чи ка За је чар ци ма, ко ја ће усле ди ти до кра ја го ди не. Та ко се 
на ста вља бо га та са рад ња пен зи о не ра За је ча ра и Бу гар ске ду-
га ви ше од две де це ни је, а по сле ле то шњег го сто ва ња у Пер-
ни ку, ово је дру го ово го ди шње ме ђу на род но го сто ва ње КУД 
„Пен зи о нер” у Бу гар ској. М. С.
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писма

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

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

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

Некад и сад

Пра вил ник о пре во зу из 1937. го ди не 
ни је во дио ра чу на о од ред ба ма ин ва-
лид ског за ко на по ко ме је ра ди о ни ца 
за про те зе мо гла да по зо ве ин ва ли де 
ко ји ма су би ле по треб не по прав ке или 
но ве про те зе да до ђу у ра ди о ни цу.

За јед но са по зи вом до би ја ли су и об ја ве 
за бес пла тан пре воз, а по но вом пра вил-
ни ку, об ја ве су мо гле да се по диг ну са мо 
код ло кал них вла сти. Од та да је осо ба 
са ин ва ли ди те том мо гла да по при је му 
пи сма ра ди о ни це од ла зи у ад ми ни стра-
тив ни цен тар сво је обла сти да би до би-
ла до зво лу за пре воз. Ка ко су мно ги би ли 

фи зич ки не моћ ни да то ура де са ми, мо-
рао је не ко дру ги да иде по об ја ве.

Та ко је му шка рац са ин ва ли ди те том
из Пре ко мур ја, да би оти шао у Љу бља ну 
по про те зу, по слао сво ју же ну у Мур ску 
Со бо ту по об ја ву, иако је Љу бља на ње му 
би ла бли жа од Мур ске Со бо те ко ја је би ла
уда ље на осам са ти хо да од ње го вог ме-
ста. Же на ни је има ла нов ца за пре воз, па
је тај пут у оба сме ра пре шла пе шке.

(Ин ва ли ди у Кра ље ви ни Ју го сла-

ви ји од 1918. до 1941, Љу бо мир Ж.

Пе тро вић, Ин сти тут за са вре ме ну

исто ри ју, 2007, Бе о град)

За ко ном је про пи са но да осо ба ко ја има те-
ле сно оште ће ње од нај ма ње 70 од сто има пра-
во на увоз во зи ла без пла ћа ња ца ри не. Они
ко ји има ју сто од сто те ле сног оште ће ња по
јед ном осно ву осло ба ђа ју се и пла ћа ња ПДВ-а.
Раз ли ка је у то ме што се ова ли ца ца рин ских
да жби на осло ба ђа ју од мах при ли ком уво за,
док се ПДВ мо ра нај пре пла ти ти, а ка сни је тра-
жи ти по вра ћај нов ца.

По сту пак за по вра ћај нов ца спро во ди се
та ко што се ове ре ни при ме рак по твр де од
ца ри нар ни це о пла ће ном по ре зу, ове ре на
ца рин ска де кла ра ци ја уз пи са ни зах тев за ре-
фун да ци ју ПДВ-а, са лич ним по да ци ма (име,
пре зи ме, ЈМБГ, адре са) и фо то ко пи ја лич не
кар те до ста ве Ми ни стар ству ра да, за по шља-
ва ња и со ци јал не по ли ти ке. Ово ми ни стар-
ство за тим до но си ре ше ње о по вра ћа ју ПДВ-а

ко ри сни ку ца рин ске олак ши це, на осно ву ко-
јег он по том по ди же но вац.

Основ ни услов за увоз ауто мо би ла у Ср би-
ју је да во зи ло ис пу ња ва та ко зва ну евро три 
нор му. Пра во на бе не фи ци је при ли ком уво-
за ауто мо би ла има ју и ро ди те љи ви ше стру ко 
оме те не де це, сле па ли ца, ли ца обо ле ла од 
дис тро фи је или срод них ми шић них и не у ро-
ми шић них обо ље ња, обо ле ли од па ра пле ги је, 
ква дри пле ги је, це ре брал не и деч је па ра ли зе, 
мул ти пле скле ро зе, као и вој ни ин ва ли ди од 
пр ве до пе те гру пе и ци вил ни ин ва ли ди ра та 
од пр ве до пе те гру пе. За осло ба ђа ње од ца-
рин ских да жби на вој ни ин ва ли ди и ци вил ни 
ин ва ли ди ра та од пр ве до пе те гру пе под но се 
зах тев за из да ва ње по твр де о гру пи ин ва ли ди-
те та слу жби за бо рач ко-ин ва лид ску за шти ту у 
оп шти ни пре ма ме сту ста но ва ња. Ј. О.

По ред че ка ња пре во за на за ве ја ним ауто бу ским
ста ја ли шти ма, не про чи шће них ули ца и не ре дов-
ног са о бра ћа ја, што су ових да на оми ље не те ме
свих нас ко ји упр кос са ве ти ма да „без пре ке по тре-
бе не из ла зи мо из то плих до мо ва”, ипак про гла си-
мо од ла зак на по сао пре ком по тре бом и кре не мо
у аван ту ру под на зи вом „ка ко сти ћи до свог рад-
ног ме ста”, до го ди се и да се ус пут ма ло смр зне мо
и раз бо ли мо. Ни шта озбиљ но, ма ло ки ја ња, ма ло
ка шља ња, гла во бо ље... По што су чак и ста ти стич-
ки по да ци по твр ди ли да је код нас све ма ње бо ло-
ва ња (на рав но, не за то што смо по ста ли вред ни ји,
већ што се за бо ло ва ње мно го од би ја од пла те),
ре ши мо да се са ми ле чи мо и оде мо до пр ве апо-
те ке по не ки од ре кла ми ра них пре па ра та од ко јих
пре хла да и грип не ста ну као „ру ком од не се ни”.

Пи шем све ово за то што је пре не ки дан у ре-
ду ис пред ме не у апо те ци од шест осо ба пе то ро
тра жи ло ефи ка сан лек за баш ова кве про бле ме.
И, по што сам би ла при лич но до ко на, пом но сам

пра ти ла и схва ти ла да је сва ко од њих узео раз-
ли чит пре па рат. Ве ћи на се, ме ђу тим, од лу чи ла
за оне ску пље, пре ко пет сто ди на ра, сма тра ју ћи
ваљ да да ће се бр же и из ле чи ти (као да не зна ју
ону ста ру да пре хла да ка да се ле чи тра је не де љу
да на, а ка да се не ле чи се дам да на).

Не ка жем, на рав но, да се не тре ба ле чи ти и олак-
ша ва ти се би гла во бо љу и ки ја ви цу, али ми слим ка-
ко, ето, по ста до смо и са ми сво ји ле ка ри. А сви се
„са мо ле чи мо” јер: не ма мо вре ме на да иде мо код
ле ка ра, не ма мо стр пље ња да та мо че ка мо (и по-
ред за ка зи ва ња), јер ће нам про пи са ти лек ко ји
мо ра мо да ку пи мо по што не иде на ре цепт... Све у
све му, оно што би тре ба ло да нам је на пр вом ме-
сту – здра вље, за хва љу ју ћи вре ме ну и усло ви ма у
ко ји ма жи ви ма до спе ло је у за пе ћак. А ко ли ко нам
је по треб но и шта нам зна чи здра вље, схва ти мо
тек кад се раз бо ли мо. Ако сам бар не ког под се ти-
ла на ову чи ње ни цу, ни сам уза луд пи са ла све ово.

Рај ка Мар ко вић, Ба но во бр до

При о ри те ти и ми

Пра во на увоз во зи ла без ца ри не

Те шко до олак ши ца
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Из др жа ва но ли це

?
Сне жан ка Стан ков, Ди ми тров град: Пен зи о нер сам од 2005. 

го ди не са 38 го ди на рад ног ста жа. Од то га имам 9 ме се ци 

ста жа у Бу гар ској ко ји ни је узет у об ра чун и за ње га не мам 

ни ка ква при ма ња. Ни је ми ја сно ка ко са то ли ким ста жом имам 

та ко ма ли ко е фи ци јент за об ра чун. Мо лим за са вет шта да ура-

дим и ко ме да се обра тим ако имам пра во на ве ћу пен зи ју, тј. 

ако овај об ра чун ни је до бар.

?
Ђу ро Б., Вр шац: Мој син је ин ва лид ски пен зи о нер од 2009. го-

ди не по чл. 26 За ко на о ПИО, по што је утвр ђен пот пун гу би так 

рад не спо соб но сти као по сле ди ца бо ле сти, са оства ре ним ста-

жом од три го ди не. По чет ком ок то бра ове го ди не умр ла је ње го ва

мај ка, ста ро сни пен зи о нер. Да ли он мо же да оства ри пра во на по-

ро дич ну пен зи ју по кој не мај ке јер би тај из нос био ве ћи од ње го ве

ми ни мал не ин ва лид ске пен зи је? Ако оства ри пра во на по ро дич ну

пен зи ју по смр ти мај ке, да ли ће по сле мо је смр ти мо ћи да оства ри

пра во на по ро дич ну пен зи ју по осно ву мо је ста ро сне пен зи је ко ја

је знат но ве ћа од пен зи је мо је по кој не су пру ге.

Ви си на за ра да и ви си на пен зи је

Од го вор: Ваш син сва ка ко 
има пра во на по ро дич ну пен зи ју 
по смр ти сво је мај ке јер је ње го-
ва ин ва лид ска пен зи ја ма ња од 
нај ни жег из но са пен зи је, па му 
се ис пла ћу је нај ни жи из нос, те 
се мо же сма тра ти из др жа ва ним 
ли цем у сми слу чл. 32 За ко на о 
ПИО. По истом чла ну За ко на о 
ПИО, а пре ма из ме на ма ко је су 

на сна зи од 1. 1. 2011. го ди не, у
при хо де чла на по ро ди це ко ји
оства ру је пра во на по ро дич ну
пен зи ју не узи ма се по ро дич на
пен зи ја оства ре на по дру гом ро-
ди те љу. То зна чи да по ро дич на
пен зи ја оства ре на по сле смр ти
мај ке не ути че на сти ца ње пра ва
на по ро дич ну пен зи ју по смр ти
дру гог ро ди те ља.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Од го вор: Код од ре ђи ва ња ви-
си не пен зи је, по ред пен зиј ског
ста жа, од но сно ста жа оси гу ра ња,
ути цај има и ви си на за ра да ко је
сте оства ри ли за цео свој рад-
ни век. Из об ра чу на ко ји има те у
при ло гу ре ше ња мо же те ви де ти
да са мо у јед ној го ди ни има те за-
ра ду ко ја је ве ћа од про сеч не за-
ра де у Ср би ји, док су све оста ле

Ва ше за ра де ма ње од про сеч не
за ра де, те је без об зи ра на не у-
о би ча је ну ду жи ну Ва шег рад ног
ста жа пен зи ја ре ла тив но ма ла.
На по ми ње мо да је ре ше ње до не-
то уз при ме ну Спо ра зу ма о со ци-
јал ном оси гу ра њу са Бу гар ском у
ко јој има те ма ње од го ди ну да на
ста жа, те је тај стаж при знат на те-
рет Ре пу бли ке Ср би је.

?
Ста ни сла ва Но ва ко вић, Ва ље во: Ја сам фран цу ски пен зи о-

нер већ шест го ди на. Имам стаж у Ср би ји 13 го ди на па ме

ин те ре су је да ли имам пра во да оства рим и ов де сра змер-

ну пен зи ју јер по сто ји кон вен ци ја из ме ђу Фран цу ске и Ср би је.

Го во ре ми већ че ти ри го ди не да имам пра во и да је у пред мет

у то ку, да би ми од ско ро ре кли да не мам пра во. Знам да не мам

15 го ди на ста жа и да не мо гу да оства рим ста ро сну пен зи ју,

али да ли имам пра во на сра змер ну пен зи ју за оства ре них 13

го ди на ста жа у Ср би ји?

?
Ми ро љуб Три фу но вић, Ба бу шни ца: У 2013. го ди ни (31. 4. 2013)

пу ним 40 го ди на рад ног ста жа и сти чем пра во на пен зи ју по

осно ву пу ног рад ног ста жа. При ча се да је 2012. по след ња го-

ди на за ис пла ту от прем ни не у Ср би ји. Ме не ин те ре су је да ли ће и

у апри лу 2013. го ди не ва жи ти пра ви ло ис пла та от прем ни не од три

бру то лич на до хот ка, или пак да ли бих мо гао да оства рим от прем-

ни ну ако бих био про гла шен тех но ло шким ви шком у 2013. го ди ни,

ка да би ми се ис пла ти ло по сва кој го ди ни за 39 го ди на.

Сра змер ни део ста ро сне пен зи је

Ис пла та от прем ни не

Од го вор: У Ре пу бли ци Ср би-
ји 13 го ди на ста жа оси гу ра ња 
ни је до вољ но за са мо стал ну 
ста ро сну пен зи ју, али је са свим 
до вољ но за сра змер ну пен зи-

ју по Спо ра зу му о со ци јал ном
оси гу ра њу са Фран цу ском. Пре-
ма то ме, има те пра во на сра-
змер ни део ста ро сне пен зи је,
ко ју ће те уско ро и до би ти.

Од го вор: Пра во на ис пла ту 
от прем ни не ко ја при па да оси-
гу ра ни ку при ли ком од ла ска у 
пен зи ју, као и от прем ни на ко ја 
се ис пла ћу је у слу ча ју про гла-
ша ва ња оси гу ра ни ка за тех но-
ло шки ви шак, про пи са но је За-

ко ном о ра ду. Од ред бе ко је ре-
гу ли шу ова пра ва ни су вре мен-
ски огра ни че не, те не ма сум ње
да ће се при ме њи ва ти све док
се евен ту ал но не из ме ни и сам
За кон у том по гле ду, за шта не-
ма мо на зна ка да ће се де си ти.

?
Го ран Лу кић, За је чар: Ро ђен сам 28. 12. 1975. го ди не. Бо лу-

јем од мул ти пле скле ро зе од 1997. го ди не. Ко ри сник сам

ту ђе по мо ћи и не ге и ин ва лид ске пен зи је 50 од сто. Ин ва-

лид ску пен зи ју при мам од 2001. го ди не, у по чет ку је то би ла

при вре ме на на кна да, а са да ин ва лид ска пен зи ја 50%. Рад ног

ста жа имам три го ди не и два де се так да на. Да ли имам пра во

на ин ва лид ску пен зи ју 100% и на ко ји на чин? Да ли ако не мам

пра во мо гу да упла том до при но са ис пу ним услов за ин ва лид-

ску пен зи ју?

Кад ни је мо гу ћа упла та 

по чла ну 15

Од го вор: Да би сте оства ри-
ли пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју, као пред у слов тре ба ло би да 
има те нај ма ње пет го ди на ста-
жа оси гу ра ња, јер са да има те 
ви ше од 30 го ди на жи во та. Да 
би сте оства ри ли још две го ди не 
ста жа, мо ра ли би сте за то вре-

ме да се од рек не те при ма ња по
чл. 223 За ко на о ПИО ко је са да
ко ри сти те, јер би ло ко ја вр ста
оси гу ра ња не мо же да се по-
кла па са ко ри шће њем на кна де
у ви си ни 50 од сто ин ва лид ске
пен зи је ко ју при ма те. По сле
то га тре ба ло би да под не се те

зах тев за оце ну рад не спо соб-
но сти, па ако ор ган ве шта че ња
утвр ди да код Вас по сто ји пот-
пун гу би так рад не спо соб но сти,
мо гли би сте да оства ри те пра во
на ин ва лид ску пен зи ју. 

Упла та до при но са за ли ца
ван оси гу ра ња мо гу ћа је је ди но
по чл. 15 За ко на о ПИО. Истим
чла ном у ста ву 5 на гла ше но је
да се упла та до при но са не мо-
же до зво ли ти у слу ча ју ка да је
из ве сно да би оси гу ра ник на
тај на чин сте као не ко пра во из
ПИО, у овом слу ча ју пра во на
ин ва лид ску пен зи ју. На ову си-
ту а ци ју ука зу је Ва ша ди јаг но за

као и то што сте Ви ко ри сник
на кна де за ту ђу по моћ и не гу,
што већ мно го го во ри о Ва шем
са да шњем здрав стве ном ста-
њу, тј. да би сте упла том до при-
но са ауто мат ски сте кли и услов
за ин ва лид ску пен зи ју. Ина че,
и овај на чин сти ца ња свој ства
оси гу ра ни ка под ра зу ме ва сук-
це сив ну упла ту до при но са,
ме сец за ме се цом, као и пре-
ста нак ис пла те на кна де по чл.
223 За ко на о ПИО за вре ме тра-
ја ња оси гу ра ња, дру гим ре чи-
ма – ни је мо гу ће јед но крат ном
упла том от ку пи ти стаж оси гу-
ра ња и ре ши ти про блем.
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шареница шареница

АУТОР: 

ЈОВИЧИЋ
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ВИЈЕТНАМА

ПЛАНИНА

НА КОСОВУ 

И МЕТОХИЈИ

БРЂАНИН

ИТАЛИЈАН-

СКИ ПИСАЦ, 

ПЈЕТРО

ИЗРАЂИВАЧИ

РАКЕТА

СТРУЧЊАЦИ 

ЗА ГРАЂУ 

ТЕЛА

НОВА 

ГОДИНА(СКР.)

АВЕНИЈА(СКР.)

РАТАРСКО 

ОРУЂЕ

ОЗНАКА

 ЗА ТОНУ 

НЕСТАТИ 

У ВОДИ

ИЗУМРЛО

АЗИЈСКО

ГОВЕЧЕ

СИМБОЛ

ЗА ФОСФОР

УЈЕДИЊЕНЕ

НАЦИЈЕ

НЕСИМЕТРИЈА

РАСТВАРАТИ

ЈЕДИНИЦА

ЗА СНАГУ

БИЉНА

ТЕЧНОСТ

ЈЕДНА БОЈА

САСТОЈАК 

СВИХ БОЈА

БЛАГО 

САГИЊАЊЕ

17. СЛОВО

ЋИРИЛИЦЕ

КИСЕЛИ ПЛОД

ОБМАНУТИ

НАРАМЕ-

НИЦА

ГЛАС

ОСИГУРАНИКА

ОЗНАКА

РЕОМИРА

САСТОЈАК

МРКВЕ

ПРИЈАТЕЉ 

ЦИЦЕРОНА

КОЛАЧ 

СА МЕДОМ

ЛУКА У 

РУСИЈИ

ОЗНАКА

РАЗРЕДА

ЛИПОВА 

ШУМА

ОЗНАКА 

ЗА ЛИТАР

НАУМ,

НАМЕРА

ГРАД У 

ИТАЛИЈИ

МЕРА

ЗА УГЛОВЕ

НЕУХРАЊЕНА

ОВЦА

СИТНИ 

ОТПАДАК 

СЛАМЕ

ПРИТОКА

САВЕ КОД

БРЧКОГ

СИМБОЛ 

АСТАТИНА

РЕКА У 

АУСТРИЈИ

НАША

РАНИЈА 

ФИЛМСКА

ГЛУМИЦА

ИМЕ ГЛУМЦА 

НОЛТА
ЈУЖНО ВОЋЕ

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: пномпен, реторта, спенсер, арк, трк, шило, но, 
имид, ит, анарти, смајо, к, тљ, ало, рис, аба, авис, ат, тортура, устанак, старача, 
киз, м, окинава, ки, ада, отирање, великан

СКАНДИНАВКА

По се ја не ми сли
Мо јој по тро шач кој кор пи не ма спа са. Ис пу ња ва је ве-

ли ка пра зни на.
У Ср би ји су на ја ви ли снег. Пад стан дар да се под ра-

зу ме ва.

Да је Ну шић да нас жив, не би пре ста јао да пи ше. Ова ко, 
дик ти ра са не ба да на шњим са ти ри ча ри ма шта да пи шу.

Ни је ње га уби ла пре ја ка реч, већ пре слаб мо рал.

Ни сам члан ни јед ног кла на, а ни сам се ниг де ни умре-
жио. Ута лио сам се.

Др жа ва хап си ло по ве свих про фи ла. Од њих има 

мно го то га да се на у чи.

Ко рум пи ра но дру штво не ма бу дућ ност. Она је ре зер-
ви са на за ко рум пи ра не по је дин це.

Ко ка же да је у Ср би ји све де вал ви ра ло? Ни су евро, 

до лар, швај цар ски фра нак. Не вен Ши ја ков

(Х)умор не ми сли
Це лу је сен сам по све тио штед њи. Не мо же сам де-

цем бар да из др жи до чек Но ве го ди не и Бо жи ћа.

И при род не по ја ве су ра зних ћу ди као и љу ди. Пр ви 
снег је при род на ле по та, сви оста ли сне го ви су при род-
не не по го де.

Тре нут но нам ло ше ра де и ла ка и те шка ин ду стри-

ја, али нам про да ја ма гле и ди ма и про дав ни це бо ја 

и ла ко ће мо цве та ју као ни кад.

Бан ке су са ме кри ве што су сти гле до про сјач ког шта-
па. Ми им да ли па ре на чу ва ње, а оне их де ли ле ша ком 
и ка пом!

При род но је што су на ши љу ди вред ни ји у све ту 

не го код нас. Ов де сви зна мо да смо вред ни, а у све-

ту ко ји нас не зна мо ра мо то да по ка же мо.

Не се ки рај те се! Шта год ни сте ура ди ли ове го ди не, ура ди-
ће те на ред не. И она ће има ти 365 да на, а још ни је ни по че ла.

Је два че кам да поч не иду ћа го ди на. Још не ма ни-

јед ну ма ну. Ви то мир Те о фи ло вић
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Да ли сте зна ли ...
– да је у ве ћи ни зе ма ља вред ност по слов ног по кло на за кон ски 

– да се тра ди ци ја по кла ња ња за Но ву го-

– да су у Евро пи до 

од ре ђе на? У Син га пу ру, ре ци мо, за по сле ни ма у др жав ним слу жба-

ди ну и бо жић не пра зни ке уста ли ла тек у 

са да на бо жић не по-

ма ни је до зво ље но при хва та ње би ло ка квог по кло на, док је у САД 

пр вој по ло ви ни 19. ве ка, ка да у Аме ри ци по-

кло не нај ви ше тро ши-

ус по ста вље на гра ни ца вред но сти по кло на ко ја не сме пре ћи 25 

чи ње кон цепт гло бал ног тро ше ња и ве ли ких 

ли Бри тан ци (468 евра) 
мар ке тин шких кам па ња?

и Шпан ци (360 евра), 

па он да Нем ци (342 
евра). Ме ђу тим, ове 

у го ди не се оче ку је да уку пан обрт од про да је бо жић них по кло на у 

Не мач кој пре ма ши 80 ми ли јар ди евра.

до ла ра.

– да у Ср би ји функ ци о нер сме да при ми по клон са мо ако је про-

– да оби чај да ри ва ња, тј. 

 то ко лар ни или при год ни, али ни та да ако је у нов цу и хар ти ја ма од 

да ва ња по кло на, да ти ра још 

вред но сти? Ако вред ност по кло на пре ла зи пет од сто про сеч не ме-

 од вре ме на Ри мља на? То ком 

сеч не за ра де, он се мо ра пре да ти ор га ну над ле жном за по сту па ње 

 фе сти ва ла Ка лен де, ко ји се 

са имо ви ном у јав ној сво ји ни.

 одр жа вао сва ког 1. ја ну а ра, 

– да је у мно гим зе мља ма 

– да су ипак у по кла ња њу за Бо жић и да ље нај да ре жљи ви ји Аме-

да ва ње по кло на це ре мо ни ја 

ри кан ци. Сва ки ста нов ник САД ку пи ће ове го ди не про сеч но 21 бо-

са ја сно од ре ђе ним ри ту а-

жић ни по клон, на ко је ће по тро ши ти око 530 до ла ра.

ли ма? У Ази ји и на Сред њем 
ис то ку је од ве ли ке ва жно сти 
ко ри шће ње са мо де сне или 

 обе ру ке у чи ну при хва та ња 

 или да ва ња по кло на, а у Син га пу ру вас при ма лац по кло на мо же 
ср дач но од би ти чак три пу та пре не го што узме по клон.

рим ски им пе ра тор је од сво-
јјих по да ни ка до би јао по кло не – пр во бит но са мо гран чи цу зим зе-
ле ног др ве та, ка сни је за ме ње ну ме дом или ко ла чи ма ко ји су сим-
бо ли зо ва ли на пре дак и сла дак жи вот у но вој го ди ни.


