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СВЕТ СКИ ДАН ЗДРА ВЉА 2013.

Кон тро ли ши те 
крв ни при ти сак
Сва ког 7. апри ла, већ 65 го ди на, обе ле жа-

ва се Свет ски дан здра вља, чи ме се про-
сла вља го ди шњи ца од осни ва ња Свет ске 

здрав стве не ор га ни за ци је. За те му се сва ке го-
ди не би ра је дан кључ ни здрав стве ни про блем 
ко ји има ве ли ки зна чај зза љу де ши ром
пла не те.

У фо ку су ово го ди шњеег Свет-
ског да на здра вља је глоо бал-
ни про блем ви со ког крв нног 
при ти ска, тј. хи пер тен зи-
је. Пре ма по да ци ма СЗО,, 
он до во ди до пре ко де-
вет ми ли о на смрт них
слу ча је ва го ди шње, 
укљу чу ју ћи и око по-
ло ви не свих смрт них
слу ча је ва због бо ле-
сти ср ца и мо жда ног
уда ра. Иако ути че на 
сва ку тре ћу од ра слу 
осо бу ши ром све та,
углав ном оста је скри-
вен. Мно ги љу ди не зна ју
да има ју ви сок крв ни прри-
ти сак, јер он не иза зи ваа увек
симп то ме.

Хи пер тен зи ја се ди јаг но сти фи ку је ако ме ре ња 
у раз ли чи тим при ли ка ма упор но по ка зу ју да је 
крв ни при ти сак 140/90 mmHg или ви ши. Ви сок 
крв ни при ти сак мо же да до ве де до ср ча ног и 
мо жда ног уда ра, као и дру гих озбиљ них здрав-
стве них про бле ма. Мо же про у зро ко ва ти от ка-
зи ва ње ра да бу бре га, сле пи ло, пу ца ње крв них 
су до ва и оште ће ње мо зга.

Ис тра жи ва ња су по ка за ла да ви сок унос со-
ли до во ди до по ви ше ног крв ног при ти ска, и то 
у свим ста ро сним гру па ма. Иако је овај есен ци-
јал ни ми не рал нео п хо дан да би на ше те ло функ-
ци о ни са ло, љу ди у европ ском ре ги о ну кон зу ми-
ра ју пре ви ше на три ју ма, као де ла со ли, што се 
да нас сма тра јед ним од во де ћих фак то ра ри зи ка 
од не за ра зних бо ле сти. На ви ка ва њу на слан укус 
по себ но су под ло жна де ца, што мо же под ста ћи 
по ве ћа ну по тре бу за ви со ко сла ним про из во ди-
ма и ини ци ра ти до жи вот не на ви ке ка да је унос 
со ли у пи та њу, те знат но по ве ћа ти ри зик од хи-
пер тен зи је и кар ди о ва ску лар них бо ле сти.

До бра вест је сте да је хи пер тен зи ју мо гу ће 
и спре чи ти и ле чи ти. Кон тро ла ви со ког крв ног 
при ти ска, за јед но са дру гим фак то ри ма ри зи ка, 
као што су ди ја бе тес и ду ван, глав ни је на чин да 
се спре че ср ча ни и мо жда ни удар. Ра но от кри-
ва ње је кључ но, за то сви од ра сли тре ба ре дов но 
да ме ре крв ни при ти сак. Иако су не ка да ле ко ви 

нео п ход ни, мно гим љу ди ма је за кон тро лу крв-
ног при ти ска до вољ на про ме на на чи на жи во та. 
Ри зик од раз во ја хи пер тен зи је мо же се све сти на 
ми ни мум сма њи ва њем уно са со ли (пре по ру че ни 
ни во је пет гра ма днев но за од ра сле), урав но те-

же ном ис хра ном, из бе га ва њем штет не упо-
тре бе ал ко хо ла, ре дов ним ве жба њем, 

одр жа ва њем здра ве те ле сне те жи не 
и из бе га ва њем ду ва на.

Ци вил но дру штво има ва жну уло гу у скре та њу 
па жње и по ди за њу све сти о зна ча ју кон тро ле по-
ви ше ног крв ног при ти ска, док ин ду стри ја мо же 
до при не ти ре ше њу овог про бле ма, на при мер, 
сма ње њем ко ли чи не со ли у пре ра ђе ној хра ни и 
та ко што ће основ ну ди јаг но сти ку и ле ко ве учи-
ни ти при сту пач ни ји ма. В. Ка дић

„Скри ве на” со
Пр во што нам пад не на па мет ка да по ми-
сли мо на на мир ни це са нај ви ше со ли, је су 
чипс и оста ле сла не гриц ка ли це. Ме ђу тим, 
ве о ма је ва жно обра ти ти па жњу и на тзв. 
скри ве ну со. Ис тра жи ва ње бри тан ских 
здрав стве них струч ња ка по ка за ло је да 
је 77 од сто осо ба не све сно да пу тем хле ба 
и жит них па ху љи ца уно се ви ше со ли не го
пре ко по пу лар них гриц ка ли ца. Пу тем 
про из во да ко ји са др же жи та ри це уно си-
мо чак 35 од сто со ли, за тим сле ди ме со 
са 26 про це на та, док су на тре ћем ме сту 
мле ко и млеч ни про из во ди са осам од сто 
уно са со ли. Да кле, тре ба има ти на уму
да нај ве ћи унос со ли не мо ра би ти пре ко 
хра не ко ја са др жи нај ви ше со ли, већ и
пре ко оне ко ју нај ви ше је де мо.
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До кра ја го ди не у Скуп-
шти ни Ср би је тре ба ло би 
да се раз ма тра и усво ји 

Пред лог из ме на и до пу на За ко-
ДД
на о ра ду ко јим ће би ти ускла-
ђе ни ин те ре си за по сле них, по-
сло да ва ца, др жа ве и Европ ске 
уни је, од но сно ме ђу на род не 
за јед ни це, ре као је др Јо ван Кр-
ко ба бић, пот пред сед ник Вла де 
Ср би је и ми ни стар ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, 
на окру глом сто лу „Шта до би ја-
мо из ме на ма За ко на о ра ду”, ко-
ји је кра јем мар та ор га ни зо вао 
Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је (СССС) уз по др шку Фон-
да ци је „Фри дрих Еберт”.

– По сто је ћи За кон о ра ду мо-
ра се из ме ни ти и до пу ни ти у 
ин те ре су рад нич ке кла се. Ако 
рад ни ци не бу ду ра ди ли и ако 
њи хо ви од но си не бу ду прав но 
ре гу ли са ни на на чин ко ји им да-
је си гур ност, ми не ће мо по сти ћи 
за до во ља ва ју ће ре зул та те. Не 
мо же мо оче ки ва ти да ће но ви за-
кон би ти иде а лан, али рад на гру-
па ко ја ће би ти до пу ње на но вим 
струч ним љу ди ма учи ни ће све 
да за кон до би је што објек тив ни-
ју сли ку оно га што је по треб но да 
би си стем функ ци о ни сао на пра-
ви на чин. Да би смо до би ли за кон 
ко ји ће до не кле за до во љи ти све, 
по треб но је при бли жи ти раз ли-
чи те ста во ве и ми шље ња, а да 
ли ће се у то ме ус пе ти, за ви си ће 
и од по ли тич ке и људ ске во ље и 
све сти о по тре би да се уз за јед-
нич ке жр тве учи ни је дан ко рак 
на пред. Ни је циљ усва ја ње би ло 
ка квих прав них им про ви за ци ја, 
већ ја сног до ку мен та ко ји се не-
ће уско ро ме ња ти, не го ће би ти 
при ме њив и одр жив. Исто вре-
ме но, тре ба во ди ти ра чу на да се 
уса гла се сло же ни ин те ре си че-
ти ри ин те ре сне сфе ре: др жа ве, 
син ди ка та, по сло да ва ца, ЕУ и ме-
ђу на род не за јед ни це. Еви дент но 
је да по сто ји и по ли тич ка во ља да 
се про блем ре ши. Реч је о из у зет-
но сло же ној ма те ри ји јер сва ки 
за кон но си су бјек ти ви тет оно га 
ко га пра ви и чи је ин те ре се тре ба 
да бра ни, али уз не што усту па ка 

мо гу ће је по сти ћи ре зул тат при-
хва тљив за све че ти ри по ме ну те 
гру пе – на гла сио је пот пред сед-
ник Вла де Ср би је и ми ни стар Јо-
ван Кр ко ба бић.

Пред сед ник Са ве за са мо стал-
них син ди ка та Ср би је, Љу би сав 
Ор бо вић, под се тио је да је са да-
шњи За кон о ра ду до нет 2005. и 
на гла сио да се обич но из ме не за-
ко на о ра ду чи не у пр вој го ди ни 
вла де, да би јав ност на њих за бо-
ра ви ла у сле де ће три го ди не.

– Шта до би ја мо из ме на ма 
За ко на о ра ду, да ли су то но ва 
рад на ме ста, стра не ин ве сти-
ци је, бо ља за шти та рад ни ка, 

ре дов ни ја ис пла та за ра да, ко-
лек тив ни уго во ри, или са мо ве-
ћи про фит по сло да ва ца. Не ма
зва нич них пред ло га о то ме шта
би се ме ња ло, бар их Син ди кат
још не ма, али је ја сно да рад но
за ко но дав ство не мо же осам го-
ди на да функ ци о ни ше без про-
ме на – на гла сио је Ор бо вић.

Пред сед ник СССС је ука зао на
то да се но вим за ко ном пред ви-
ђа да се от прем ни не ис пла ћу ју
са мо за пе ри од ко ји је за по-
сле ни про вео код по след њег
по сло дав ца. Он је ука зао и на
по тре бу за флек си бил ним за по-
шља ва њем, али га је и оце нио

као по губ но за мла ђе љу де, јер
они не ће има ти си гур ност и би-
ће за ви сни од по сло да ва ца.

Пот пред сед ник СССС, Ње гош
По те жи ца, ис та као је да је циљ
но вог за ко на да се обез бе де бо-
љи усло ви ра да, уз ве ћи про фит
по сло да ва ца и сред ства за др жа-
ву, и за ло жио се за за шти ту труд-
ни ца, по ро ди ља и мај ки са де цом
са по себ ним по тре ба ма. Пред-
сед ник Фон да ци је „Фри дрих
Еберт” у Ср би ји, Ми ха ел Ер ке,
по себ но је ис та као флек си бил ни
мо дел за по шља ва ња и ука зао да
је пред Ср би јом да се од лу чи на
ко ји ће мо дел да се угле да – скан-
ди нав ски, ан гло сак сон ски, кон-
ти нен тал ни или на ком би на ци ју
ових мо де ла, али је на гла сио да
за кон у сва ком слу ча ју мо ра мак-
си мал но да за шти ти за по сле не
без ово ли ке флек си бил но сти за-
кон ских од ред би.

– Од 2005. го ди не За кон о ра ду,
сем ма њих из ме на 2009, ни је имао
ско ро ни ка кве про ме не, али са да
је тре ну так да се из вр ше од го ва-
ра ју ће из ме не и до пу не, јер по-
сто ји по зи тив на енер ги ја ко ја мо-
же да бу де до дат ни под стрек да се
сви со ци јал ни парт не ри ује ди не
око ове иде је – на гла сио је Зо ран
Мар ти но 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.

Пред став ник Уни је по сло да-
ва ца Ср би је, Не бој ша Ата нац ко-
вић, ре као је да су рад ни ци у Ср-
би ји че сто ро бо ви по сло да ва ца,
а по сло дав ци „осу ђе ни на рад-
ни ке”, по што је те шко рас ки ну ти
уго вор о ра ду, а то је и је дан од
раз ло га што по сло дав ци не за-
по шља ва ју ве ћи број рад ни ка.

Пре ма ре чи ма про фе со ра др
Зо ра на Иво ше ви ћа, из ме на ма
и до пу на ма За ко на о ра ду мо ра
се при сту пи ти озбиљ но и од го-
вор но ка ко би се до био за кон
са ја сним од ред ба ма и де фи-
ни ци ја ма. Да би се то по сти гло,
об ја снио је Иво ше вић, у из ра ду
пред ло га из ме на и до пу на За-
ко на по треб но је да се укљу че
струч ња ци из те обла сти.

В. Ана ста си је вић

ОКРУ ГЛИ СТО САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ О ЗАКОНУ О РАДУ

Мо гу ће из ме не до кра ја го ди не
Да би смо до би ли за кон ко јим ће сви би ти за до вољ ни, по треб но је при бли жи ти раз ли чи те
ста во ве и ми шље ња, а да ли ће се у то ме ус пе ти, за ви си ће и од по ли тич ке и људ ске во ље

Ис пла та тре ће ра те по мо ћи
за пен зи о не ре
– Тре ћа ра та јед но крат не по мо ћи за пен зи о не ре чи је су пен-
зи је ни же од 15.000 ди на ра би ће ис пла ће на у по не де љак, 1.
апри ла – из ја вио је за „Глас оси гу ра ни ка” Јо ван Кр ко ба бић,
пот пред сед ник Вла де Ср би је и ми ни стар ра да, за по шља ва-
ња и со ци јал не по ли ти ке.
Уку пан из нос јед но крат не по мо ћи је 16.000 ди на ра и, по 
од лу ци Вла де, ис пла ћу је се у че ти ри јед на ке ра те по 4.000 
ди на ра. Пр ва ра та за 475.731 пен зи о не ра ис пла ће на је у сеп-
тем бру про шле го ди не, а дру га у де цем бру. За две ис пла те из 
бу џе та из дво је но је око че ти ри ми ли јар де ди на ра.  Г. О.
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актуелно

Ка да се по ре ди број до не-
тих ре ше ња у РФ ПИО у
2011. и у 2012. го ди ни, ви-

ди се да и при знат но по ве ћа ној
ак тив но сти за по сле них у Фон ду
и да ље у при лич ној ме ри по сто-
ји про блем до но ше ња ко нач них
ре ше ња, од но сно да су раз ло зи
за до но ше ње при вре ме них ре-
ше ња пре те жно објек тив не при-
ро де, и да на њих не ути че ни
Фонд, а ни ко ри сник пра ва. На-
и ме, у 2011. је под не то 134.899
зах те ва за пен зи је, а до не то је,
ако се ра чу на ју и не ре ше ни зах-
те ви из 2010. го ди не, 142.352 ре-
ше ња, од но сно по 99.771 је утвр-
ђе но пра во на пен зи ју. Та ко ђе, у
2012. под не то је 282.600 зах те ва
за пен зи је (109 од сто ви ше), а до-
не то је 287.515 (102 од сто ви ше)
ре ше ња ра чу на ју ћи и не ре ше не
зах те ве из 2011. го ди не, од но-
сно по 191.747 зах те ва (92 од-
сто ви ше) утвр ђе но је пра во на
пен зи ју. О објек тив ним и су бјек-
тив ним раз ло зи ма за до но ше ње
при вре ме них ре ше ња раз го ва-
ра ли смо са Вла ди ми ром Стан-
ко ви ћем, ди рек то ром Сек то ра
за оства ри ва ње пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у
РФ ПИО.

– Од укуп ног бро ја ре ше ња
ко ја се го ди шње до не су у Фон-
ду ПИО, 99 од сто ре ше ња су
при вре ме на за то што у тре нут-
ку до но ше ња ре ше ња не по сто-
ји зва ни чан по да так о про сеч ној
го ди шњој за ра ди у Ре пу бли ци
за го ди ну у ко јој се оства ру је то
пра во (по да так об ја вљу је Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку по
ис те ку ка лен дар ске го ди не). Тај
по да так смо оба ве зни да узме мо
у об зир с об зи ром да је за ко ном
про пи са но да се при утвр ђи ва-
њу ви си не пен зи је за све го ди не
ра да, па и за по след њу, узи ма ју

по да ци од ко јих за ви си утвр ђи-
ва ње ви си не пен зи је (за ра де, 
на кна де за ра да, од но сно осно-
ви це оси гу ра ња, уго во ре на на-
кна да). За кон ска од ред ба да го-
ди шњи лич ни ко е фи ци јент, као 
је дан од еле ме на та за утвр ђи ва-
ње ви си не пен зи је, пред ста вља 
од нос укуп не за ра де, осно ви це 
оси гу ра ња и ви си не уго во ре не 
на кна де оси гу ра ни ка за сва ку 
ка лен дар ску го ди ну и про сеч не 
го ди шње за ра де у Ре пу бли ци, 
сва ка ко ути че на утвр ђи ва ње 
из но са ка ко по при вре ме ном, 
та ко и по ко нач ном ре ше њу − 
ка же Вла ди мир Стан ко вић.

Од укуп ног бро ја ре ше ња ко ја 
се у то ку го ди не до не су у Фон ду, 
50 до 70 од сто при вре ме них ре-
ше ња са др же два или ви ше раз-
ло га због ко јих су и огла ше на 
при вре ме ним.

– Ти раз ло зи су: ви ше по је ди-
нач них ста же ва оси гу ра ња, не-
по сто ја ње зва нич ног по да тка о 
про сеч ној за ра ди у Ре пу бли ци за 
прет ход ну го ди ну, по твр ђи ва ње 
ста жа оси гу ра ња из ино стран-
ства, до ста вља ње на кнад них 
до ка за и та ко да ље. Ако по сто ји 
ви ше раз ло га при вре ме но сти, 
они се у не знат ном про цен ту 
мо гу от кло ни ти до но ше њем ко-
нач ног ре ше ња, од но сно сви 
раз ло зи при вре ме но сти се не 
от кла ња ју за јед но до но ше њем 
јед ног ре ше ња, већ сук це сив но 
ка ко се утвр ђу ју и ка ко се за њих 
са зна, што до во ди до по тре бе да 
се до но си ви ше при вре ме них 
ре ше ња, та ко да је у про се ку за 
по ло ви ну при вре ме них ре ше ња 
о пен зи ја ма по треб но до не ти 
но во при вре ме но ре ше ње – об-
ја шња ва Стан ко вић.

Је дан од објек тив них раз ло га
је и не мо гућ ност при ба вља ња 
по слу жбе ној ду жно сти, елек-
трон ским пу тем, од оста лих ор-
га на др жав не упра ве по да та ка 
о ко ји ма они во де еви ден ци ју, 
а од ко јих за ви си бла го вре ме но 
до но ше ње ко нач них ре ше ња о 
пен зи ја ма. Ди рек тор Стан ко вић
на во ди и дру ге објек тив не раз-
ло ге ко ји ути чу на то да се до но-
се при вре ме на ре ше ња.

– За ко ном је про пи са но да се
пен зиј ски стаж и за ра де, на кна-
де, уго вор не на кна де, од но сно 
осно ви це оси гу ра ња, као и дру-
ге чи ње ни це од ути ца ја на сти-
ца ње и утвр ђи ва ње пра ва, осим 
на ла за, ми шље ња и оце не ор га-
на ве шта че ња, узи ма ју у об зир 
при оства ре њу пра ва из ПИО 
на осно ву по да та ка утвр ђе них 
у Ма тич ној еви ден ци ји Фон да. 
Пен зиј ски стаж се не мо же утвр-
ђи ва ти на осно ву из ја ва све до ка. 
Од вре ме на ко је је по треб но да 
се утвр де ти по да ци за ви си мо-
гућ ност бла го вре ме ног до но ше-
ња ко нач ног ре ше ња, а вре ме 
за ко је је по треб но да се утвр де 
ти по да ци за ви си од оних ко ји 
до ста вља ју те по дат ке РФ ПИО, 
од но сно од по сло да ва ца, над ле-
жних ор га на (оп штин ска упра-
ва, од но сно ор ган над ле жан за 
во ђе ње ре ги стра при вред них 
су бје ка та, ор ган над ле жан за во-
ђе ње јав них при хо да), ор га ни-
за ци ја, са ве за и удру же ња, као 
и оста лих по сло да ва ца и дру гих 
су бје ка та ко ји во де еви ден ци ју о 
тим по да ци ма – ка же ди рек тор 
Сек то ра за оства ри ва ње пра ва 
из ПИО.

По ред ово га, обра сци М-4,
ко ји са др же по дат ке о ста жу 
оси гу ра ња, за ра да ма, на кна да-
ма за ра да, осно ви ца ма оси гу-
ра ња, од но сно уго во ре ним на-

Земља Однос запослених према 
осигураним и корисницима
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РАЗ ЛО ЗИ ЗА ДО НО ШЕ ЊЕ ПРИ ВРЕ МЕ НИХ РЕ ШЕ ЊА О ПЕН ЗИ ЈИ

Узро ци и објек тив ни 
и су бјек тив ни
Због ре ал не по тре бе да ве ћи број оси гу ра ни ка на вре ме до би је 
ре ше ње о пен зи ји, при о ри тет Фон да ПИО је до но ше ње при вре ме них
ре ше ња о пен зи ја ма у од но су на до но ше ње ко нач них ре ше ња
за ко ри сни ке пен зи ја ко ји већ има ју при вре ме но ре ше ње

Збирна табела (од највишег ка најнижем) оптерећености
запослених у националним пензијским фондовима у 2011. год., 

према Пројекту консолидације наплате и реформе пензијске
администрације у Србији – Организационе структуре

у социјалном осигурању, од 30. 11. 2011. године

Вла ди мир Стан ко вић
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кна да ма, то јест по дат ке од ко-
јих за ви си до но ше ње ко нач ног 
ре ше ња, сход но за ко ну се до-
ста вља ју Фон ду ПИО нај ка сни је 
до 30. апри ла те ку ће го ди не за 
прет ход ну ка лен дар ску го ди ну. 
РФ ПИО не ма ни мо гућ ност да 
ди рект но ути че на свој рад, јер 
кон тро лу об ра чу на ва ња и пла-
ћа ња до при но са за ПИО, пре ма 
за ко ну, вр ши По ре ска упра ва у 
скла ду са про пи си ма ко ји уре-
ђу ју по ре ски по сту пак и по ре-
ску ад ми ни стра ци ју. Уз све то, 
је дан од објек тив них раз ло га 
за до но ше ње при вре ме них ре-
ше ња је и вре ме по треб но за 
до ста вља ње по твр де о оства-
ре ном ста жу оси гу ра ња у ино-
стран ству пу тем од го ва ра ју ћих 
обра за ца.

– На пе ри од ко ји је по тре бан 
за до ста вља ње од го ва ра ју ће 

по твр де о оства ре ном ста жу 
у ино стран ству ути че и вре ме 
нео п ход но за ре а ли за ци ју ме-
ђу на род не ко ре спон ден ци је из-
ме ђу на ци о нал них пен зиј ских 
фон до ва, од но сно вре ме ко је је 
по треб но да би се пу тем ви ше 
уза стоп них ко ре спон ден ци ја 
из ме ђу пен зиј ских фон до ва рас-
пра ви ли слу ча је ви спор них ста-
же ва оси гу ра ња, као и оно ко је 
не по треб но про ђе у си ту а ци ја ма 
утвр ђи ва ња ста жа оси гу ра ња 
услед не до стат ка до ка за о ра ду 
у ино стран ству, од но сно еви ден-
ци ја о ра ду и ста жу оси гу ра ња 

у дру гим на ци о нал ним пен зиј-
ским фон до ви ма. Раз ли чи ти на-
чи ни утвр ђи ва ња пе ри о да ста жа 
оси гу ра ња оства ре ног у по је ди-
ним зе мља ма та ко ђе до при но се 
усло жња ва њу про це са утвр ђи-
ва ња по је ди ног ста жа оси гу ра-
ња. При ме ра ра ди, у бив шим ре-
пу бли ка ма СФРЈ је дан дан ра да 
у ме се цу се утвр ђу је као је дан 
дан ста жа оси гу ра ња у ме се цу, 
док се, на при мер, у Аустри ји и 
Не мач кој од јед ног до 30 да на 
ра да у јед ном ме се цу утвр ђу ју 
као 30 да на ста жа оси гу ра ња, а 
у Ве ли кој Бри та ни ји се од јед ног 
до се дам да на ра да у јед ној не де-
љи ра да утвр ђу је као се дам да на 
ста жа оси гу ра ња – об ја шња ва 
Вла ди мир Стан ко вић.

По сто је и по себ не по те шко-
ће код при ба вља ња по да та ка 
од ко јих за ви си утвр ђи ва ње 

ви си не пен зи је. То су си ту а ци је 
не пла ћа ња до при но са за ПИО, 
на кнад ног утвр ђи ва ња ста жа 
оси гу ра ња услед не по сто ја ња 
при ја ва на оси гу ра ње и од ја ва 
са ње га, сте чај и ли кви да ци ја 
по сло дав ца, не до ста так са рад-
ње из ме ђу по сло дав ца и ор га-
на др жав не упра ве или из ме ђу 
по сло дав ца и РФ ПИО, тра ја ње 
суд ских по сту па ка у ве зи са 
до при но си ма за ПИО, тра ја ње 
по сту па ка утвр ђи ва ња ста жа 
оси гу ра ња кроз прет ход но „по-
ве зи ва ње ста жа оси гу ра ња“ 
и дру ге. Нај зад, ка да је реч о 

објек тив ним раз ло зи ма за до-
но ше ње при вре ме них ре ше ња,
про блем ажур но сти се не би ни
по ста вљао да ни је про бле ма
са ко ји ма се су сре ће це ло дру-
штво. Та ко је ве ли ки број оси-
гу ра ни ка по след ње две го ди не
свог рад ног ве ка при ја вљен на
еви ден ци ји НСЗ од ко је при ма-
ју на кна де по ви си ни ма ње од
ви си не при ма ња ко ја су има ли
док су ра ди ли. Та ко ђе, и ви си на
за ра де из го ди не у го ди ну па да
у од но су на про сеч ну го ди шњу
за ра ду у Ре пу бли ци.

Сви на ве де ни раз ло зи су објек-
тив не при ро де а, пре ма ре чи ма
ди рек то ра Стан ко ви ћа, по сто је и
су бјек тив ни раз ло зи – они на ко-
је ути че Фонд, али и они на ко је
ути че ко ри сник пра ва.

– Пре ма ана ли зи струч ња ка
Свет ске бан ке из 2011. го ди не,

има ју ћи у ви ду број оси гу ра ни-
ка и ко ри сни ка пра ва ко је сер-
ви си ра на ци о нал ни пен зиј ски
фонд не ке зе мље у од но су на
број за по сле них у том пен зиј-
ском фон ду, је дан за по сле ни у
РФ ПИО је пе ти по ре ду по оп-
те ре ће но сти ка да се са гле да-
ју по је ди нач но за по сле ни у 13
ком па ра тив них на ци о нал них
пен зиј ских фон до ва. Ко ри го ва-
на ана ли за са по да ци ма за 2013.
по ка зу је да је је дан за по сле ни у
РФ ПИО че твр ти по оп те ре ће-
но сти. Ма те ма тич ки гле да но, да
би РФ ПИО био ажу ран у до но-

ше њу ко нач них ре ше ња би ло
би по треб но да се на го ди шњем
ни воу до не се око 856.792 ре-
ше ња, од че га 284.639 при вре-
ме них и 572.153 ко нач на ре-
ше ња. До са да је мак си ма лан
број до не тих ре ше ња по свим
зах те ви ма (пен зи је, на кна де и
оста ло) у исто ри ји РФ ПИО био
558.377. Мо гућ ност до но ше ња
ауто мат ских ко нач них ре ше ња
не по сто ји. Фон ду је при о ри тет
до но ше ње при вре ме них ре ше-
ња о пен зи ја ма у од но су на до-
но ше ње ко нач них ре ше ња за
ко ри сни ке пен зи ја ко ји има ју
већ при вре ме но ре ше ње, због
ре ал не по тре бе да ве ћи број
оси гу ра ни ка на вре ме до би је
сво ју пен зи ју – на гла ша ва Вла-
ди мир Стан ко вић.

А ка да је реч о су бјек тив ним
раз ло зи ма на ко је ути че ко ри-
сник пра ва, че сто је у пи та њу
не бла го вре ме но ис пу ња ва ње
за кон ске оба ве зе да се Фон ду
при ја ви про ме на ко ја је од ути-
ца ја на пра во, од но сно на обим
ко ри шће ња тог пра ва. При мет-
на је и сла ба за ин те ре со ва ност
бу ду ћих ко ри сни ка за по дат ке
ко ји су тре нут но еви ден ти ра-
ни у Ма тич ној еви ден ци ји РФ
ПИО, а од ко јих ка сни је за ви си
мо гућ ност до но ше ња ко нач-
ног ре ше ња или при вре ме ног
ре ше ња са ма лим бро јем раз-
ло га при вре ме но сти. РФ ПИО
је још 2010. го ди не увео свим
оси гу ра ни ци ма мо гућ ност
елек трон ског уви да у по дат ке
Ма тич не еви ден ци је, али је ту
мо гућ ност до са да ис ко ри сти-
ло све га око 30.000 оси гу ра ни-
ка (а са мо је про сек ме сеч ног
при ли ва зах те ва у РФ ПИО око
30.000). Не а жур ност при пре-
да ва њу обра за ца М-4 (не бла го-
вре ме но под но ше ње обра за-
ца М-4, на кнад но под но ше ње
обра за ца М-4 за ви ше ра ни јих
го ди на, под но ше ње обра за ца
М-4 тек по под не тим пре кр шај-
ним при ја ва ма, не ко ри шће ње
мо гућ но сти елек трон ске кон-
тро ле са чи ње них обра за ца М-4
као на чи на бр жег из вр ше ња
за кон ских оба ве за) та ко ђе је је-
дан од раз ло га. Де ша ва се чак и
да ко ри сни ци пра ва че сто ни су
оба ве ште ни да је њи хов по сло-
да вац на кнад но ре гу ли сао стаж
оси гу ра ња ко ји је прет ход но
утвр ђен као раз лог при вре ме-
но сти ре ше ња.

Је ле на Оцић
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Пред сед ни ци 17 бе о град ских
оп штин ских ор га ни за ци ја пен-
зи о не ра и пред став ни ци РФ
ПИО оку пи ли су се на за јед нич-
ком са стан ку пред об ја вљи ва-
ње кон кур са за ре ха би ли та ци ју
пен зи о не ра са нај ни жим при ма-
њи ма у ба ња ма Ср би је о тро шку
Фон да ПИО. Ди рек тор Фи ли ја ле
РФ ПИО за град Бе о град, Иван
То до ро вић, ис та као је да у од-
но су на про шлу го ди ну не ма
бит них но ви на што се ти че Пра-
вил ни ка о дру штве ном стан дар-
ду ко ри сни ка пен зи ја, а да ће уз
ви ше го ди шње ис ку ство сви ко-
ји ра де на овом про јек ту мо ћи
мак си мал но да се ан га жу ју ка ко
би пен зи о не ри ис ко ри сти ли ову
мо гућ ност.

Ли мит ме сеч ног из но са пен-
зи је до ко јег ко ри сни ци мо гу да
кон ку ри шу је 23.571 ди нар, што
је пр ви услов за при ја вљи ва ње.
Ди рек тор То до ро вић је под се-
тио да се на кон курс за од ла зак
на бес плат ну ре ха би ли та ци ју
мо гу при ја ви ти пен зи о не ри ко ји
по ред овог ис пу ња ва ју и дру ге
по треб не усло ве: да на бес плат-
ној ре ха би ли та ци ји ни су би ли у
про те клих пет го ди на, да по ред

пен зи је не ма ју дру га лич на при-
ма ња, а ако су ко ри сни ци по љо-
при вред них пен зи ја – да има ју 
нај ма ње 10 го ди на оси гу ра ња 
по осно ву оба вља ња по љо при-
вред не де лат но сти. Отво ре на је 
мо гућ ност да кон ку ри шу и они 

ко ри сни ци пен зи ја ко ји су то пра-
во оства ри ли при ме ном ме ђу на-
род них уго во ра (ко ји има ју и део 
ино стра не пен зи је), с тим да збир 
до ма ће и пен зи је из ино стран-
ства пре ма сред њем кур су НБС 
на дан 15. ја ну ар 2013. го ди не не 

пре ла зи ли мит од 23.571 ди нар. 
Се кре тар Град ске ор га ни за ци је 
пен зи о не ра Бе о гра да, Ва си ли-
је Бе ло бр ко вић, пред став ни ци 
Фон да ПИО и пред сед ни ци оп-
штин ских ор га ни за ци ја пен зи о-
не ра раз го ва ра ли су и о са рад-

њи и при ме ри ма из до са да шње 
прак се, ка ко би се по сту пак упу-
ћи ва ња ко ри сни ка на ре ха би ли-
та ци ју спро вео про фе си о нал но и 
на нај бо љи мо гу ћи на чин. Рај на 
Га јић Ја ко вље вић, на чел ник за 
оп ште по сло ве у Слу жби Фи ли-

ја ле за град Бе о град, на гла си ла је
да је са рад ња пен зи о нер ских ор-
га ни за ци ја и Фон да и до са да би-
ла од лич на, и да се оче ку је да ће
она од са мог тог са стан ка па све
до ре а ли за ци је упу ћи ва ња свих
ко ри сни ка у ба ње би ти успе шна
у кон ти ну и те ту то ком це ле го ди-
не, јер се она за вр ша ва тек ка да
сви ис ко ри сте сво је пра во на
бес плат ну ре ха би ли та ци ју.

Да под се ти мо, Ре пу блич ки
фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње об ја вио је у прет-
ход ном бро ју на шег ли ста оглас 
за при јем зах те ва за упу ћи ва ње 
ко ри сни ка пен зи ја на ре ха би-
ли та ци ју за 2013. го ди ну. У ба-
ње и РХ цен тре ове го ди не ће о 
тро шку Фон да оти ћи око 10.260 
ко ри сни ка пен зи ја чи ја при ма-
ња не пре ла зе на ве де ни ли мит.

Ка ко са зна је мо, пен зи о не ри
увелико под но се при ја ве оп-
штин ским ор га ни за ци ја ма пре ма
ме сту пре би ва ли шта, а ко ри сни-
ци из АП Ко со во и Ме то хи ја у ис-
по ста ва ма и фи ли ја ла ма Фон да у
ме сту пре би ва ли шта. И ове го ди-
не се оче ку је нај ви ше ко ри сни ка
из Бе о гра да (ви ше од 2.500 пен-
зи о не ра). Ј. Оцић

УПУ ЋИ ВА ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ О ТРО ШКУ ФОН ДА ПИО

Велико интересовање ко ри сни ка
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Ре ше њем Апе ла ци о ног су да у Ни шу 
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та-
ци ју „Жу бор” у Кур шу млиј ској ба њи 

при па ла је Фон ду ПИО, ре че но је на сед-
ни ци Управ ног од бо ра РФ ПИО одр жа ној 
кра јем мар та. Чла но ви УО до не ли су тим 
по во дом од лу ку да пред сед ник Управ-
ног од бо ра, са по јед ним пред став ни ком 
син ди ка та, пен зи о не ра и по сло да ва ца и 
ру ко вод ством Фон да, оби ђе овај обје кат 
и са ло кал ном са мо у пра вом раз го ва ра о 
мо гућ но сти ма за об но ву Спе ци јал не бол-
ни це „Жу бор”.

На сед ни ци Управ ног од бо ра усво јен је 
и Из ве штај о ре дов ном по пи су имо ви не 
и оба ве за Ре пу блич ког фон да за пен зиј-
ско и ин ва лид ско оси гу ра ње. В. А.

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

„Жу бор” при пао Фон ду ПИО
Пред став ни ци УО и ру ко вод ство Фон да оби ћи ће обје кат и утвр ди ти шта тре ба ура ди ти 
да би ова спе ци јал на бол ни ца по че ла да ра ди

Са седнице Управног одбора РФ ПИО
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Иако су вла сни ци око че тр де сет од сто
ма лих и сред њих пред у зе ћа у Шу ма ди ји и
По мо ра вљу же не, у ве ћи ни слу ча је ва је то
са мо фор мал но јер тим фир ма ма ру ко во де
му шкар ци. За то је нео п ход но осна жи ти же не
у ком па ни ја ма, али и ван њих, да би за у зе ле
ме ста ко ја им пре ма спо соб но сти ма и по стиг-
ну тим ре зул та ти ма при па да ју, ис так ну то је на
се ми на ру у Кра гу јев цу ко ји је ор га ни зо ва ло
ло кал но Удру же ње по слов них же на „Ви зи ја”.

Мно ге же не у Ср би ји ка да тра же по сао, на
рад ном ме сту, или при ли ком по ста вља ња на
ру ко во де ће по зи ци је, до жи вља ва ју дис кри-
ми на ци ју. Ка ко би до при не ло ис ко ре њи ва-
њу овог про бле ма, Удру же ње „Ви зи ја” пред-
ста ви ло је се дам прин ци па њи хо вог осна жи-
ва ња. То је скуп пре по ру ка ко је су, пре све га,
на ме ње не ком па ни ја ма ко је же ле да бу ду
дру штве но од го вор не. Упут ства се углав ном
од но се на род ну рав но прав ност, обез бе ђи-

ва ње јед на ких усло ва и пру жа ња истих мо-
гућ но сти осо ба ма жен ског по ла.

Се ми нар Удру же ња по слов них же на „Ви зи-
ја” део је про јек та кроз ко ји би прин ци пи осна-
жи ва ња же на тре ба ло да се при ме не у ма лим
и сред њим пред у зе ћи ма. Ове пре по ру ке би ће
пред ста вље не у сто ти нак пред у зе ћа у Ср би ји,
а већ се при ме њу ју у око три де сет. Про је кат у
Ср би ји спро во ди се пре ма прин ци пи ма Ује ди-
ње них на ци ја. М. Сан трач

Крагујевац: о положају жена у компанијама

Скуп шти на АП Вој во ди не би ла је сре-
ди ном мар та до ма ћин ску па по све-
ће ног уна пре ђе њу положајa осо ба са 

ин ва ли ди те том и мо гућ но сти ма пот пу ног 
оства ри ва ња и за шти те њи хо вих пра ва. Ди-
ску си ју је ор га ни зо вао За штит ник гра ђа на 
Ре пу бли ке Ср би је, а уче сни ци ма ја пред-
ста вљен и до ку мент „Је дин стве не европ ске 
смер ни це за пре ла зак са ин сти ту ци о нал не 
за шти те на бри гу и по др шку у за јед ни ци”.

На ску пу, на ко јем су уче ство ва ли пред став-
ни ци ми ни стар ста ва здра вља и ра да, за по-
шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке, по кра јин ске 
Скуп шти не, За штит ни ка гра ђа на, По кра јин ског 
ом буд сма на, пред став ни ци бол ни ца и уста но-
ва со ци јал не за шти те, ме ђу на род них и не вла-
ди них ор га ни за ци ја, удру же ња и дру ги струч-
ња ци из ове обла сти, го во ри ло се о ва жно сти 
за по чи ња ња про це са де ин сти ту ци о на ли за ци-
је. Као основ ни циљ озна чен је по вра так осо ба 
ко је су сме ште не у пси хи ја триј ске и уста но ве 
со ци јал не за шти те у сво ју при мар ну дру штве-
ну и по ро дич ну сре ди ну. За то је по треб но 
обез бе ди ти ши ру по др шку за јед ни це, пре све-
га у ви ду уво ђе ња со ци јал них сер ви са ко ји ће 
омо гу ћи ти да осо бе са мен тал ним смет ња ма
има ју при сто јан жи вот у по ро ди ци. По себ но
је на гла ше на по тре ба ре ша ва ња про бле ма са
ко ји ма се су о ча ва ју по ро ди це де це ко ја су сме-
ште на у спе ци ја ли зо ва не уста но ве.

Пред ста вља ју ћи ме ре ко је су пред у зе те ра-
ди по бољ ша ња и уна пре ђе ња по ло жа ја ОСИ,
Бран ки ца Јан ко вић, др жав на се кре тар ка у
Ми ни стар ству ра да, за по шља ва ња и со ци јал-
не по ли ти ке, на ве ла је да је то Ми ни стар ство
у по след ње три го ди не кроз ин ве сти ци је уло-
жи ло ве ли ка сред ства у уста но ве за сме штај
ОСИ, и да су та сред ства у 2012. го ди ни удво-
стру че на. Бран ки ца Јан ко вић је ис та кла да је
За ко ном о со ци јал ној за шти ти и под за кон ским

ак ти ма ство рен је дан но ви си стем ква ли те та
и уве де но је ли цен ци ра ње про фе си о на ла-
ца за по сле них у обла сти со ци јал не за шти те.
Ре фор мом је об у хва ће но и де фи ни са ње оп-
штег стан дар да услу га и стан дар да за шти те,
по себ но угро же них гру па, а но вим За ко ном о
со ци јал ној за шти ти увешће се и јед но ве о ма
зна чај но пра во – по себ на нов ча на на кна да у
ви ду до жи вот ног ме сеч ног при ма ња, у из но су
ми ни мал не пен зи је, ро ди те љи ма ко ји бри ну о
свом де те ту са ин ва ли ди те том (ко је при ма уве-
ћа ни до да так на ТНП), те су због то га не за по-
сле ни. Др жав на се кре тар ка је под се ти ла да су
про шле го ди не устро је не и но ве уни вер зал не
пар кинг кар ти це за ОСИ ко је ва же на це лој те-
ри то ри ји Ре пу бли ке. У де сет гра до ва су отво-

ре ни цен три за ОСИ, а упра во се у 40 гра до ва
Ср би је осни ва ју кан це ла ри је за пру жа ње услу-
га ту ма че ња зна ков ног је зи ка глу вим осо ба ма.
У пред скуп штин ској фа зи је и до но ше ње за ко-
на о со ци јал ном пред у зет ни штву ко ји тре ба да
бу де кров ни за кон ко ји ће об у хва ти ти сфе ру
за по шља ва ња ОСИ.

– Овим за ко ном ство ри ће мо јед но дру га чи је
окру же ње за за по шља ва ње гра ђа на са не ким
об ли ком ин ва ли ди те та. Ме ђу тим, он тре ба да
олак ша за по шља ва ње и дру гих те же упо шљи-
вих ка те го ри ја, као што су осо бе ко је оства ру ју
пра во на со ци јал ну по моћ, нов ча ну на кна ду за
слу чај не за по сле но сти, ду го роч но не за по сле-
на ли ца ко ја се тре ти ра ју као ста ри ји рад ни ци
са ви ше од 50 го ди на жи во та, при пад ни ци ет-
нич ких за јед ни ца код ко јих је утвр ђе на ви со ка
сто па не за по сле но сти, ин тер но ра се ље на и
из бе гла ли ца, са мо хра ни ро ди те љи, по врат ни-
ци по спо ра зу му о ре ад ми си ји, ли ца ко ја су се
на ла зи ла на из др жа ва њу ка зне за тво ра, жр тве
тр го ви не љу ди ма, зло ста вља ња, за не ма ри ва-
ња, на си ља у по ро ди ци, осо бе из по ро ди ца у
ко ји ма су оба су пру жни ка не за по сле на и дру-
ги – на ве ла је Бран ки ца Јан ко вић.

По ре чи ма др Го ра на Ба ши ћа, за ме ни ка
за штит ни ка гра ђа на, тре нут но ста ње у обла-
сти за шти те пра ва ОСИ у на шој зе мљи ни је
за до во ља ва ју ће. Због то га ће за штит ник гра-
ђа на ин си сти ра ти да у ре ша ва ње ове про-
бле ма ти ке бу ду укљу че ни и са ми ко ри сни ци
услу га. Ба шић сма тра да се у на шим здрав-
стве ним уста но ва ма и уста но ва ма со ци јал не
за шти те и да ље на ла зи ве ли ки број ОСИ за то
што не по сто је аде кват ни со ци јал ни сер ви-
си, као ни до вољ на по др шка за њих и њи хо-
ве по ро ди це у ло кал ним сре ди на ма. Сто га
је у та квим сре ди на ма нео п ход но раз ви ја ти
си стем по др шке и јед на ке при сту пач но сти
за све. Ми ро слав Мек те ро вић

У НО ВОМ СА ДУ СКУП О УНА ПРЕ ЂЕ ЊУ ПО ЛО ЖА ЈА ОСО БА СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

На кна да ро ди те љи ма
за не гу де те та

Бран ки ца Јан ко вић
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Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranjeblički fond za penzijsko i invalidsko osiguran

, 000 00

appril 201april . godine. godine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Austriji

Stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog
osiguranja Vas savetuju.

Internationale
Pensionsberatung

Sie sind oder waren
in Serbien oder Osterreich tätig

Experten der
Pensionsversicherungsträger
beraten Sie.

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

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

SRBIJA
SERBIEN

AUSTRIJA
ÖSTERREICH

Utorak, od  9.00 do 11 00 časova Dienstag, von   9.00 bis 1, v . 0 Uhr

актуелно

Terminvereinbarung:Zakazivanje termina:

Ort / TerminMesto / Termin

   (011) 2017 419
   (011) 2017 437

BEOGRAD
Republičk fond za penzijsko i invalidsko osiguranjeblički fond za penzijsko i invalidsko osiguran

Buleevar umetnosti 10, 11070 BeogradBulevar umetnosti 10, 11070

2 . aapril 201pril 201 . godinegodine

Međunarodni
savetodavni dani

Ako ste zaposleni ili ste bili
zaposleni u Srbiji ili Austriji

Stručnjaci nosilaca
penzijskog i invalidskog
osiguranja Vas savetuju.

Internationale
Pensionsberatung

Sie sind oder waren
in Serbien oder Osterreich tätig

Experten der
Pensionsversicherungsträger
beraten Sie.

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

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

SRBIJA
SERBIEN

AUSTRIJA
ÖSTERREICH

Četvrtak, od  9.00 do o . 0 časova0 časova Donnerstag, von   9.00 bis 1tag, von   9.00 bis 1 . Uhr

Оси гу ра ни ци ко ји има ју стаж оси гу ра ња на вр шен у Ср би ји и Аустри-
ји и ко ри сни ци пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња оства-
ре них при ме ном би ла те рал ног спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу

за кљу че ног из ме ђу на ше зе мље и Аустри је, мо ћи ће да до би ју са вет и бес-
плат ну прав ну по моћ од са ве то да ва ца из аустриј ског За во да за пен зиј ско
оси гу ра ње (PVA) и Ре пу блич ког фон да ПИО на Да ни ма раз го во ра ко ји ће би-
ти одр жа ни 23. апри ла ове го ди не у Но вом Са ду и 25. апри ла у Бе о гра ду.

Струч ња ци из аустриј ског и на шег пен зиј ског фон да при ма ће за ин те ре-
со ва не гра ђа не у Но вом Са ду у про сто ри ја ма По кра јин ског фон да за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње – Ди рек ци ја По кра јин ског фон да, Жит ни
трг 3, од 9.00 до 17.00 ча со ва, а у Бе о гра ду у про сто ри ја ма Ре пу блич ког
фон да ПИО − Слу жба 1 Фи ли ја ле за град Бе о град, Бу ле вар умет но сти 10,
Но ви Бе о град, I спрат, та ко ђе од 9.00 до 17.00 ча со ва. Сви за ин те ре со ва ни
оба ве зно тре ба да се при ја ве и за ка жу тер мин до ла ска на бро је ве те ле фо-
на 011/2017-419 и 011/2017-437, сва ког рад ног да на од 8.00 до 15.30 ча со ва,
а при ли ком до ла ска са со бом тре ба да по не су сву до ку мен та ци ју ко ју има ју
у ве зи са оси гу ра њем, као и лич ну кар ту или па сош. Г. О.

СРП СКО-АУСТРИЈ СКИ ДА НИ РАЗ ГО ВО РА У НО ВОМ СА ДУ И БЕ О ГРА ДУ

Лак ше до са ве та и прав не по мо ћи

На три би ни о из ме на ма и до пу на ма За ко-
на о тр го ви ни, ко ју је по чет ком мар та При-
вред на ко мо ра Вој во ди не ор га ни зо ва ла у
са рад њи са По слов ним удру же њем вла сни-
ка ра чу но вод стве них аген-
ци ја – УВРА Но ви Сад, фор му-
ли са ни су нај ва жни ји не до-
ста ци по сто је ћег За ко на. По 
ре чи ма Љи ља не Стан ко вић, 
по моћ ни ка у Ми ни стар ству 
спољ не и уну тра шње тр го-
ви не и те ле ко му ни ка ци ја, 
нај ва жни је из ме не и до пу не 
од но се се на сма ње ње ад-
ми ни стра тив них ба ри је ра за 
тр гов це, сма ње ње бу џет ских 
тро шко ва, на ефи ка сни ји рад 
Тр жи шне ин спек ци је и тех-
нич ке ис прав ке и по ја шње-
ња од ре ђе них ин сти ту та.

Из ме ђу оста лог, из ме на ма 
За ко на уки да се Цен тар за 
раз вој тр го ви не ко ји је тре-
ба ло да да је до зво ле за све 
тр го вин ске објек те ве ће од 2.000 ква дра та.
Са мим тим пре ста је и оба ве за тр го ва ца да
Цен тру го ди шње до ста вља ју сву до ку мен-
та ци ју и по дат ке о по сло ва њу, али ће за то
др жа ва од њих мо ћи да за тра жи по дат ке
бит не са ста но ви шта тр жи шта.

Уве де на је и из ме на по пи та њу рад ног
вре ме на у тр го ви на ма на ма ло – ло кал на
са мо у пра ва мо же да про пи ше усло ве за
од ре ђи ва ње рад ног вре ме на за тр го ви ну
ко ја се оба вља на ње ном под руч ју, у скла-

ду са ко му нал ним ре дом и ло кал ним раз во-
јем (огра ни ча ва ње ноћ ног рад ног вре ме на
обје ка та ко ји ства ра ју бу ку и не ред, или
рад ног вре ме на про дав ни ца у скла ду са по-

тре ба ма раз во ја ту ри зма, пра зни ци ма, или
у слу ча ју ван ред них си ту а ци ја).

Утвр ђе но је и уки да ње про пи си ва ња ми-
ни мал них усло ва у по гле ду за по сле них у
тр го ви ни, а пред ви ђе на је и мо гућ ност да
на де кла ра ци ји ро бе у тр го ви ни на ма ло бу-
де на пи са но име тр гов ца, а не про из во ђа ча.
Ти ме тр го вац пре у зи ма пот пу ну оба ве зу и
од го вор ност да по шту је све дру ге стан дар-
де пред ви ђе не за ко ни ма и про пи си ма ко ји
се од но се на про мет пре све га пре храм бе-

них про из во да.
Пр ви пут ће се и фор мал но уве сти мо-

гућ ност ис ти ца ња це на у стра ној ва лу ти
– са на зна ком об ра чун ског кур са, што се

по себ но од но си на услу-
ге у ту ри зму и тр го ви ни
ауто мо би ли ма. Из ме на ма
За ко на скра ћу је се и рок
тр гов ци ма – на 24 са та, за
укла ња ње не пра вил но сти
у ин спек циј ским кон тро ла-
ма утвр ђе ним на са јам ским
и слич ним ма ни фе ста ци ја-
ма, а пре ци зни је су утвр ђе-
на и овла шће ња тр жи шних
ин спек то ра. Но ви на је и
пре ци зи ра ње оба ве за свих
оних ко ји се ба ве тр го ви-
ном лич ним ну ђе њем. Ови
„тр гов ци од вра та до вра та” 
убу ду ће ће мо ра ти да др же
вид но ис так ну ту, пот пи са ну
и ове ре ну пи са ну из ја ву тр-
гов ца ко јег за сту па ју, или да

је да ју на увид по тро ша чу у мо мен ту пр вог
обра ћа ња.

Но во за кон ско ре ше ње на сто ји и да се
ро ба од у зе та у по ступ ку ин спек циј ског
над зо ра пре вас ход но до ни ра и усту па без
на кна де. Циљ је да се на овај на чин, уко ли-
ко ро ба ис пу ња ва основ не зах те ве за без-
бед но и здра во ко ри шће ње, ста ви на рас-
по ла га ње ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма и
со ци јал ним уста но ва ма.

М. Мек те ро вић

ТРИ БИ НА О ИЗ МЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О ТР ГО ВИ НИ

Не ке це не и у стра ној ва лу ти

Са трибине у Новом Саду
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Гра до на чел ник Но вог Са да, 
Ми лош Ву че вић, на ску пу 
„Др жав ни, по кра јин ски и Г

град ски под сти ца ји за раз вој 
ло кал не при вре де” на ја вио је 
озбиљ ни ју по др шку пр вен стве-
но ма лим и сред њим пред у зе-
ћи ма, али и свим оста лим ин ве-
сти то ри ма у Но вом Са ду.

– Др жа ва мо ра уло жи ти ви-
ше, мо ра ме ња ти на ви ке и ме ре 
ко је су до са да да ва ле сла бе ре-
зул та те, и свом енер ги јом кре-
ну ти у до но ше ње про гра ма ко ји 
ће да ти ефи ка сни ја ре ше ња да 
би сви ни вои вла сти би ли пра ви 
сер вис при вред ни ци ма и гра ђа-
ни ма – на гла сио је Ву че вић.

Је дан од ко ра ка ко ји ће се у 
овом прав цу уско ро пред у зе ти 
би ће и фор ми ра ње Кан це ла ри је 
за бр зе од го во ре у Град ској упра-
ви Но вог Са да. Та ко ђе, јед на од 
ме ра за под сти цај ула га њу је сте 
и мо гућ ност ума ње ња на кна де 
за уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе-
мљи шта до 90 од сто, уко ли ко је 
ин ве сти ци ја вред ни ја од ми ли он 
евра и уко ли ко до при но си за по-
шља ва њу нај ма ње 50 осо ба.

Град Но ви Сад је ини ци рао 
до пу ну уред бе о усло ви ма и на-
чи ну под ко ји ма ло кал на са мо-
у пра ва мо же да оту ђи или да у 

за куп гра ђе вин ско зе мљи ште, 
ко ју је Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
усво ји ла, па је са да до зво ље но 
ло кал ним са мо у пра ва ма – уз 
прет ход ну са гла сност Вла де, да 
оту ђу ју или да ју у за куп гра ђе-

вин ско зе мљи ште чи ја је по вр-
ши на ве ћа од 25 ари по це ни ма-
њој од тр жи шне, или без на кна-
де, за ин ве сти ци је у про из вод њу 

и ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци-
о не тех но ло ги је ко је мо гу би ти
пред мет ме ђу на род не тр го ви не.
Услов је за по шља ва ње нај ма ње
јед не осо бе на нео д ре ђе но вре-
ме на сва ка два ара оту ђе ног,

од но сно за ку пље ног зе мљи шта.
Јед на од но ви на је и мо гућ ност
огла ша ва ња на ин тер нет пор та-
лу www.no vi sa din vest.rs, без на-

кна де, сло бод них ло ка ци ја или
обје ка та за про из вод њу и по-
слов не на ме не у при ват ном вла-
сни штву на под руч ју Но вог Са да.
На овом пор та лу по тен ци јал ни
ин ве сти то ри мо гу по тра жи ти и

ин фор ма ци је о усло ви ма за по-
сло ва ње и мо гућ но сти ма за ула-
га ње у Но вом Са ду.

Ми ро слав Мек те ро вић

ПО КРА ЈИ НА СУБ ВЕН ЦИ О НИ ШЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

По зи ви за не за по сле не, по сло дав це
и ло кал не са мо у пра ве

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 рас-
пи сао је сре ди ном мар та три јав на по зи ва за
до де лу суб вен ци ја у обла сти за по шља ва ња
у Вој во ди ни. То су јав ни по зив по сло дав ци-
ма за до де лу суб вен ци ја за отва ра ње но вих
рад них ме ста, по зив не за по сле ни ма за до де-
лу суб вен ци ја за са мо за по шља ва ње и по зив
је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве за под но-
ше ње зах те ва за су фи нан си ра ње про гра ма
или ме ра ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња.

При ја вљу ју ћи се на кон курс за са мо за-
по шља ва ње не за по сле ни мо гу до би ти јед-
но крат ни из нос од по 160.000 ди на ра ра ди
оба вља ња но во ре ги стро ва не де лат но сти на

те ри то ри ји АП Вој во ди не, за шта је из бу џе-
та из дво је но 68,8 ми ли о на ди на ра. Оче ку је
се да та сред ства бу ду до вољ на да 430 љу ди
по кре не свој соп стве ни би знис. Кон курс ће
би ти отво рен до утро шка сред ста ва за ову
на ме ну, а нај ка сни је до 1. ок то бра 2013.

Пре ма јав ном по зи ву по сло дав ци ма за
отва ра ње но вих рад них ме ста, пред ви ђе но
је да они до би ју по 130.000 ди на ра по но-
во о тво ре ном рад ном ме сту, као и до да так
на суб вен ци ју у из но су од 20.000 ди на ра
ако за по сле ли це ста ри је од 50 го ди на. За
ову на ме ну из по кра јин ског бу џе та из дво је-
но је 207,35 ми ли о на ди на ра, а по мо ћу тих
сред ста ва пла ни ра но је отва ра ње око 1.500

но вих рад них ме ста. По сло дав ци, ко ри сни-
ци ове суб вен ци је, има ју оба ве зу да не за-
по сле на ли ца упо сле на нео д ре ђе но вре ме
са пу ним рад ним вре ме ном, с тим да рад ни
од нос тра је нај ма ње 24 ме се ца. И овај кон-
курс је отво рен до утро шка пред ви ђе них
сред ста ва, а нај ка сни је до 1. ок то бра ове
го ди не.

Кроз тре ћи јав ни по зив, ко ји је већ окон-
чан, Се кре та ри јат ће су фи нан си ра ти гра до-
ве и оп шти не у Вој во ди ни у из но су од 162
ми ли о на ди на ра за про гра ме за по шља ва-
ња при прав ни ка, струч ну прак су, јав не ра-
до ве и обу ку у про фе си о нал ним и рад ним
ве шти на ма. М. Мек те ро вић

ДР ЖАВ НИ, ПО КРА ЈИН СКИ И ГРАД СКИ ПОД СТИ ЦА ЈИ ЗА РАЗ ВОЈ 
ЛО КАЛ НЕ ПРИ ВРЕ ДЕ У НО ВОМ СА ДУ

Низ по год но сти за ин ве сти то ре

Гра до на чел ник Но вог Са да, Ми лош Ву че вић, за говорницом
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Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе о град
(Днев ни цен три и клу бо ви) и град Бе о град
ор га ни зо ва ли су 20. мар та, у До му син ди-
ка та, ху ма ни тар ну ма ни фе ста ци ју „Ста ри за
мла де”.

На ини ци ја ти ву ко ри сни ка клу бо ва ГЦ Бе-
о град, ор га ни зо ва на је и про дај на из ло жба
„Тре ће до ба” и ху ма ни тар ни кон церт „Се дам-
де се те”. Из ло жбу су чи ни ли руч ни ра до ви,
ку ли нар ски спе ци ја ли те ти и „љу бав ни на пи-
так” по ре цеп ту пен зи о не ра, а на кон цер ту
је на сту пи ло ви ше од 250 пен зи о не ра уз по-
др шку естрад них зве зда Ми ро сла ва Или ћа
и Ме ри ме Ње го мир, и уз прат њу На род ног
ан сам бла РТС-а. Њи ма се при дру жио и деч ји
хор „Врап чи ћи”, а пу бли ку су за ба ви ли во ди-
те љи Иван Ива но вић и Ми ња Су бо та.

До бро вољ ни при ло зи при ку пље ни од
про да је ка ра та, пре ма же љи ко ри сни ка
днев них цен та ра и клу бо ва ГЦ, упу ће ни су

за про ши ре ње згра де При хва ти ли шта за
де цу као по моћ нај у гро же ни јим нај мла ђим
ста нов ни ци ма глав ног гра да. Нов ча на сред-
ства са из ло жбе би ће усме ре на у Фонд со-
ли дар них сред ста ва клу бо ва за ста ри је, за
ре а ли за ци ју но вих про гра ма и ра ди о ни ца.

Ма ни фе ста ци ји у До му син ди ка та при су-
ство ва ли су 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, Ми ра Пе тро вић, на род-

ни по сла ник, Не над Ма тић, град ски се кре тар
за со ци јал ну за шти ту, и чла но ви Град ског ве-
ћа – Дар ко Бо жић и Ацо Пе тро вић.

Ма ни фе ста ци ја је ор га ни зо ва на у скло пу
кам па ње „Бе о град – за тре ће до ба при ја тан
град”, чи ме се наш глав ни град при дру жио
дру гим европ ским пре сто ни ца ма по во дом
про гла ше ња го ди не ак тив ног ста ре ња и
ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти у окви ру
стра те ги је „Евро па 2020”.

између два броја

По бед ник ово го ди шњег По-
зо ри шног фе сти ва ла нај бо љих 
ко ме ди о граф ских оства ре ња 
Ср би је је пред ста ва „Зо на Зам фи-
ро ва” Сте ва на Срем ца, у ре жи ји 
Ко ка на Мла де но ви ћа и из во ђе њу 
бе о град ског По зо ри шта на Те ра-
зи ја ма. Њу је струч ни жи ри Да на 
ко ме ди је у Ја го ди ни про гла сио 
нај бо љом пред ста вом, а би ла је 
нај бо ља и по оце ни пу бли ке, па су 
јој при па ле обе на гра де – жи ри ја 
„Ми ја Алек сић”, и пу бли ке „Ми о-
драг Пе тро вић Чка ља”, као и на-
гра да днев ног ли ста „По ли ти ка”.

Ста ту е ту „Ћу ран” за нај бо ље 
ре ди тељ ско оства ре ње жи ри је 
до де лио Ко ка ну Мла де но ви ћу 
за пред ста ву „Ха млет у Мр ду ши 
До њој”.

На гра ду „Злат ни ћу ран” за жи-

вот но де ло ове го ди не до би ла 
је филм ска, по зо ри шна и те ле-
ви зиј ска глу ми ца Је ли са ве та – 
Се ка Са бљић.

При зна ња су сим бо лич но 
уру че на 27. мар та, на Свет ски 

дан по зо ри шта, ко ји се обе ле-
жа ва од 1962. го ди не, ка да је 
отво ре но По зо ри ште на ци ја у 
Па ри зу. Тај да тум обе ле жа ва ју 
по зо ри шта ши ром све та, па та-
ко и на ша.

„Гра до ви за све” у Бе о гра ду
Од 19. до 30. мар та у Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА НУ одр жа на

је из ло жба „Гра до ви за СВЕ” у ор га ни за ци ји Цен тра за раз вој ин-
клу зив ног дру штва.

Ова по став ка пред ста ви ла је ино ва тив на ар хи тек тон ска и ди-
зај нер ска ре ше ња из ра ђе на пре ма прин ци пу „Ди зајн за све”,
ко ја мо гу зна чај но да по бољ ша ју ква ли тет жи во та љу ди са ума-
ње ним фи зич ким спо соб но сти ма и од нос дру штва пре ма њи ма.
По ред естет ских, ова ре ше ња за до во ља ва ју и кри те ри ју ме за
јед но став ну, сва ко днев ну упо тре бу, без ба ри је ра, а при ме ње на
су на европ ским про јек ти ма из обла сти ин ду стри је, тех но ло ги је,

ин фра струк тур ног пла ни ра ња и за шти те жи вот не сре ди не.
Ме ђу на род на из ло жба „Гра до ви за СВЕ” је иде ја Европ ског ин сти ту та за ди зајн и ин ва ли ди тет, и до

са да је при ка за на у Хел син ки ју (Фин ска), Та ли ну (Есто ни ја), Ри ги (Ле то ни ја), Ка то ви ца ма (Пољ ска), Бе-
чу и Бу дим пе шти, а па ра лел но са по став ком у Бе о гра ду, из ло жба је го сто ва ла у Ха сел ту (Бел ги ја) и у
Ви ћен ци (Ита ли ја).

Свр љиг:
сти пен ди је
за сту ден те

Пра во на сти пен ди ју оп-
шти не Свр љиг за ову го ди ну
сте кло је 13 сту де на та за вр-
шних го ди на основ них ака-
дем ских, ма стер и спе ци ја-
ли стич ких стру ков них сту ди-
ја, и они су по чет ком мар та
пот пи са ли уго во ре. Број ко-
ри сни ка је ове го ди не ма њи
због по о штре них кри те ри ју-
ма. Из ме ном оп штин ске од-
лу ке сти пен ди је се до де љу ју
са мо је дан пут и под усло вом
да про сеч на оце на то ком
ака дем ског шко ло ва ња ни је
ма ња од се дам. Из нос ово го-
ди шње ме сеч не сти пен ди је
је 7.500 ди на ра и ап сол вен-
ти су је већ при ми ли за пр ва
два ме се ца ове го ди не.

У оп шти ни Свр љиг ве ру ју
да је ула га ње у зна ње нај ве ћа
ин ве сти ци ја, те су од 2003. го-
ди не сти пен ди је до де љи ва не
свим сту ден ти ма за вр шних
го ди на фа кул те та и по сле ди-
плом ских сту ди ја са овог под-
руч ја. Та ко је за де сет го ди на
оп штин ску сти пен ди ју, у про-
се ку по 5.000 ди на ра ме сеч-
но, ко ри сти ло 230 сту де на та.
Ме ђу тим, иако ве ћи на сту де-
на та за вр ши фа кул тет и на ђе
по сао у стру ци, у овој сре ди-
ни то успе ма лом бро ју.

Одр жа на ма ни фе ста ци ја „Ста ри за мла де”

Ја го ди на: одр жа ни 42. Да ни ко ме ди је
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Пре ма на ја ви ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња, Бра ти сла ва Пет ко ви ћа,
12. апри ла би ће отво рен део об но вље ног из ло жбе ног про сто ра Исто риј-
ског му зе ја Ср би је, стал ном по став ком по све ће ном ди на сти ја ма Ка ра ђор-
ђе вић и Обре но вић.

Об но ва Исто риј ског му зе ја Ср би је по че ла је у апри лу 2012. го ди не, а сви
ра до ви на об на вља њу зда ња, ко је ће ове го ди не про сла ви ти 50 го ди на по-
сто ја ња, би ће за вр ше ни до 2014, ка да ће би ти отво ре на ве ли ка из ло жба
по во дом сто го ди шњи це Пр вог свет ског ра та.

Та ко ђе је на ја вље но да ће 28. апри ла би ти отво рен об но вље ни Ко нак
кне за Ми ло ша у Топ чи де ру, а 30. ма ја Му зеј Срп ске пра во слав не цр кве,
у ко ме ће би ти из ло же ни екс по на ти ве ли ке исто риј ске вред но сти, по пут
пла шта кне за Ла за ра. До кра ја 2013. или по чет ком иду ће го ди не би ће за вр-
ше на и об но ва Му зе ја са вре ме не умет но сти, као и де ла На род ног му зе ја,
за шта је ове го ди не из дво је но 260, од но сно 120 ми ли о на ди на ра.

Ма ни фе ста ци ја „Ан ти ће ви 
да ни”, ко ју је град Но ви Сад 
у част чу ве ног пе сни ка Ми-
ро сла ва Ан ти ћа уста но вио 
2008. го ди не, одр жа на је од 
12. до 16. мар та.

На кон по ла га ња ве на ца на 
гроб ве ли ког по е те, сли ка ра, 
му зи ча ра, ре жи се ра, драм-
ског пи сца и но ви на ра, ма-
ни фе ста ци ју је у Кул тур ном 
цен тру Но вог Са да отво рио гра до на чел ник Срп-
ске Ати не, Ми лош Ву че вић.

– „Ан ти ће ви да ни”, ко ји су већ по ста ли тра ди ци-
ја, од ве ли ког су зна ча ја за кан ди да ту ру Но вог Са-
да за европ ску пре сто ни цу кул ту ре 2020. го ди не 

– ис та као је Ву че вић, и до-
дао да је Ан тић мно го дао
кул ту ри и умет но сти овог
гра да.

Бо гат кул тур ни про грам
у но во сад ском Кул тур ном
цен тру об у хва тио је му зич ке
и ре ци та тор ске на сту пе, као
и из ло жбу цр те жа ве ли ког
пе сни ка, а део про гра ма се
од ви јао и у клу бу „Про ме теј” 

у Но вом Са ду и у Деч јем се лу у Срем ској Ка ме ни-
ци. У Све ча ној са ли Град ске ку ће до де ље на је и го-
ди шња на гра да „Ми ро слав Ан тић”, ко ја је при па ла
пе сни ку Ђор ђу Д. Си би но ви ћу за збир ку „На се ље
бе лих ку ћа”.

Про ку пље: 
шко ла 
за труд ни це

Ре кор дан број но во ро ђе не 
де це на по чет ку ове го ди не у 
про ку пач ком по ро ди ли шту ути-
цао је да се, у ци љу по бољ ша ња 
ве о ма ло ше де мо граф ске сли ке 
у То пли ци, ор га ни зу ју од ре ђе не 
ак ци је. Јед на од њих је и Шко ла 
за труд ни це, ко ју Дом здра вља 
у Про ку пљу ор га ни зу је као вид 
по мо ћи бу ду ћим мај ка ма. Циљ 
је, ка ко ис ти чу у овој здрав стве-
ној уста но ви, да се кроз пси хо-
фи зич ку обу ку труд ни це што 
бо ље при пре ме за за по ро ђај.

При пре ме ће об у хва та ти пре-
да ва ња и раз го во ре са ле ка ри-
ма, фи зич ке ве жбе, уче ње по-
кре та и пра вил ног ди са ња, али 
ће се бу ду ће мај ке упо зна ти и са 
до је њем, по ви ја њем и на чи ном 
чу ва ња но во ро ђен ча ди, у че му 
ће им по ма га ти пе ди ја три, сто-
ма то ло зи и слу жба па тро на же.

Фе бру ар ска про сеч на
пла та 43.371 ди нар

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у Ср би ји у фе-
бру а ру 2013. го ди не из но си 43.371 ди нар. У од но-
су на про сеч ну не то за ра ду ис пла ће ну у ја ну а ру 
2013. но ми нал но је ви ша за 10,6 од сто, а ре ал но 
за 10 про це на та.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у фе бру а ру 
2013. го ди не у Ср би ји, у од но су на про сеч ну за ра-
ду без по ре за и до при но са ис пла ће ну у фе бру а ру 
2012, но ми нал но је ви ша за 8,4, а ре ал но је ни жа 
за 3,6 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у фе бру а ру 
2013. из но си 60.199 ди на ра. У од но су на про сеч ну 
за ра ду ис пла ће ну у ја ну а ру ове го ди не, то је но-
ми нал но ви ше за 10,6, а ре ал но за 10 про це на та.

Ис пла та 
пен зи ја

Ис пла та дру гог де ла фе-
бру ар ских при ма ња пен-
зи о не ри ма из ка те го ри је
за по сле них по че ла је 23.
мар та.

Пен зи о не ри са мо стал-
них де лат но сти при ми ће
це ле мар тов ске пен зи је 3.
апри ла, а вој ним пен зи о-
не ри ма и бив шим по љо-
при вред ни ци ма мар тов ске
пен зи је ће би ти ис пла ће не
5. апри ла.

Са јам со ци јал ног пред у зет ни штва
Фо рум мла дих са ин ва ли ди те том ор га ни зо вао је кра јем фе бру а ра у Бе о гра ду Са јам со ци јал ног

пред у зет ни штва. На сај му се пред ста ви ла 41 ор га ни за ци ја, ме ђу ко ји ма су оне ко је се ба ве не ким
ви дом со ци јал ног пред у зет ни штва, као и оне ко је по др жа ва ју овај вид ан га жо ва ња. Циљ сај ма био
је про мо ци ја бу ду ћих со ци јал них пред у зет ни ка, као и по сто је ћих со ци јал них пред у зе ћа, за јед но
са парт не ри ма и спон зо ри ма. Ма ни фе ста ци ја је део про јек та Плат фор ма за со ци јал но пред у зет ни-
штво ко ји раз ви ја Фо рум мла дих са ин ва ли ди те том.

Отва ра ње Исто риј ског му зе ја Ср би је

Но ви Сад: одр жа ни „Ан ти ће ви да ни”
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кроз Србијукроз Србију

ПО НО ВО РА ДИ НО ВО САД СКА 
ЈОД НА БА ЊА

Те ра пи ја 
ле ко ви том во дом

У Спе ци јал ној бол ни ци за ре у мат ске бо ле сти – 
Јод ној ба њи из Но вог Са да, не дав но су пу ште не у 
рад че ти ри те ра пиј ске ка де, чи ме ће ова уста но-
ва на кон 28 го ди на по но во па ци јен ти ма пру жа ти 
те ра пиј ске услу ге ле ко ви том во дом. По ре чи ма 
проф. др Ве сне Ко пи то вић, по кра јин ске се кре-
тар ке за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и де мо-
гра фи ју, иако ко ри шће ње ка да не ће би ти по кри-
ве но здрав стве ним оси гу ра њем, ра ди се на то ме 
да ова услу га бу де до ступ на сви ма ко ји ма је нео-
п ход на. Д. К.

НА НО ВОМ БЕ О ГРА ДУ

Кан це ла ри ја Удру же ња 
ма лих ак ци о на ра ЕПС-а

Уз по др шку по сло вод ства ЈП ЕПС, у ули ци Ото на Жу пан чи ча број 2, код „Фон-
та не” на Но вом Бе о гра ду отво ре на је кан це ла ри ја Удру же ња ма лих ак ци о на ра
„Елек тро при вре де Ср би је”. Ра до мир Мар ко вић, пред сед ник Глав ног од бо ра Удру-
же ња, ка же да је, ра ди по сти за ња је дин ства и одр жа ва ња це ло ви то сти, при пре-
мљен пред лог спо ра зу ма о трај ној са рад њи из ме ђу Глав ног од бо ра син ди ка та и
Глав ног од бо ра УМА са син ди кал ним ор га ни за ци ја ма и удру же њи ма пен зи о не ра
ПД ЈП ЕПС, ЈП ЕМС, ЈП ПЕУ и ЈП КиМ. По Мар ко ви ће вим ре чи ма, у осно ви пред ло-
га је за јед нич ки и је дин ствен рад на оства ре њу су штин ских ци ље ва УМА ЕПС, а то
су еду ка ци ја, ин фор ми са ње, за шти та и за сту па ње ин те ре са 72.000 ма лих ак ци о-
на ра ко ји су сте кли пра во на бес плат не ак ци је по осно ву рад ног ста жа.

У том сми слу, Ста тут УМА ЕПС, ре ги стро ван у Аген ци ји за при вред не ре ги стре,
тре ба ло би да бу де основ за за јед нич ко де ло ва ње и очу ва ње је дин стве ног не-
про фит ног и не стра нач ког удру же ња. Г. О.

На не дав но одр жа ној сед-
ни ци Скуп шти не Са ве за
пен зи о не ра Вој во ди не

усво је ни су Из ве штај о ра ду
Са ве за за 2012. и из ве шта ји о
фи нан сиј ском по сло ва њу и из-
вр ше њу фи нан сиј ског пла на
за про шлу го ди ну.

Скуп шти ни СПВ при су ство ва-
ли су и мр Сло бо дан Гам бер, за-
ме ник ди рек то ра По кра јин ског
фон да ПИО, Зо ра Кан ка раш,
са вет ник ди рек то ра ПФ ПИО,
Или ја Ша кић, ди рек тор Фи ли-
ја ле Фон да у Но вом Са ду, као
и Рај ко Ја рић, се кре тар Са ве за
пен зи о не ра Ср би је, Сло бо дан
Ре бић, пот пред сед ник Град ске
ор га ни за ци је пен зи о не ра Бе о-
гра да, и Ста на Сви ла ров, пред-
сед ни ца Са ве за ин ва ли да ра да
Вој во ди не.

Ми лан Не на дић, пред сед ник
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди-
не, го во ре ћи о ра ду Са ве за у
про шлој го ди ни ис та као је да
је глав на ак тив ност би ла усме-
ре на на очу ва ње и по бољ ша ње
со ци јал ног по ло жа ја пен зи о-
не ра и на гла сио да је ви дљи во
да је ре ал на вред ност пен зи ја у
од но су на пла те и тро шко ве жи-
во та опа ла.

Ак тив но сти Са ве за у про те-
клој го ди ни би ле су усме ре не, 
из ме ђу оста лог, и на снаб де ва-
ње чла но ва огре вом и на мир-
ни ца ма, али и на одр жа ва ње 
ква ли те та дру штве ног жи во та 
пен зи о не ра.

Чла но ви Скуп шти не СПВ су 
кон ста то ва ли да, без об зи ра 
на по те шко ће у ра ду, је дан од 

глав них за да та ка Са ве за и оп-
штин ских ор га ни за ци ја тре ба 
да бу де бри га о со ци јал но нај у-
гро же ни јим чла но ви ма.

На сед ни ци су усво је ни и Про-
грам ра да и Фи нан сиј ски план 
Са ве за за 2013. го ди ну. Глав ни 
за да ци у Про гра му, осим за ла га-
ња за бо љи по ло жај пен зи о не-
ра, је су и пра ће ње спро во ђе ња 

здрав стве не за шти те, оства ри-
ва ња ре ха би ли та ци је чла но-
ва у ба ња ма и РХ цен три ма о 
тро шку РФ ПИО, ор га ни зо ва ње 
дру штве ног жи во та чла но ва, 
ху ма ни тар не ак тив но сти, рад 
на ома со вље њу члан ства, као и 
Смо тра хо ро ва у ор га ни за ци ји 
Удру же ња пен зи о не ра Срем ска 
Ми тро ви ца. Д. Ко раћ

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ У НО ВОМ СА ДУ

За бо љи по ло жај 
и ква ли тет жи во та
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СВР ЉИГ

Ис по ру че на ин ва лид ска ко ли ца
Удру же ње РМ ВИ оп шти не Свр љиг, јед но од нај ак тив-

ни јих у Ср би ји, у окви ру про јек та пру жа ња по мо ћи сво-
јим чла но ви ма ис по ру чи ло је ин ва лид ска ко ли ца Жи во-
мир ки Јо цић, Ол ги Ста но је вић и Зо ра ну Ста но је ви ћу.

– По про гра му, у Свр љиг тре ба да стиг ну још тро ја ин-
ва лид ска ко ли ца – ка же Си ни ша Кр стић, се кре тар свр љи-
шког удру же ња РМ ВИ, и под се ћа да су ра ни је, у са рад њи
са Ди рек ци јом за из град њу Свр љи га, обе ле же на пар кинг
ме ста за РМ ВИ ис пред свих јав них згра да, као и пар кинг
ме ста са од го ва ра ју ћом са о бра ћај ном сиг на ли за ци јом.

По ред ко ли ца, удру же ње је обез бе ди ло и шта ке и
шта по ве, за тим пре храм бе не и хи ги јен ске па ке те за

рат не и вој не ин ва ли де и ко ри сни ке по ро дич не ин ва лид ни не. Све ове ак тив но сти ре зул тат
су ве о ма до бре са рад ње са Ре пу блич ким удру же њем РМ ВИ, а по себ не за слу ге за то при па да ју
пред сед ни ку Удру же ња, ге не ра лу Ми ро сла ву Ла зо ви ћу. Свр љи шко Удру же ње РМ ВИ успе шно
са ра ђу је са ло кал ном са мо у пра вом, ин сти ту ци ја ма и уста но ва ма у оп шти ни и ван ње. С. Ђ.

Фонд за ино ва ци о ну де лат ност пред-
ста вио је по чет ком мар та Тр сте ни-
ча ни ма Про грам ра ног раз во ја и

Про грам су фи нан си ра ња ино ва ци ја у окви-
ру Про јек та по др шке ино ва ци ја ма у Ср би-
ји. Про грам по др шке
ино ва ци ја ма у Ср би ји
у вред но сти од 8,4 ми-
ли о на евра фи нан си ра
се кроз прет при ступ-
не фон до ве Европ ске
уни је (ИПА) за Ср би ју и
спро во ди се у са рад њи
са Свет ском бан ком.

Про грам ра ног раз во-
ја на ме њен је при ват ним
ми кро и ма лим ком па ни-
ја ма у ра ној фа зи раз во-
ја, осно ва ним у Ср би ји у
по след ње две го ди не и
са ве ћин ским срп ским
вла сни штвом, а ко је су
у фа зи до ка зи ва ња кон-
цеп та или по се ду ју тех-
но ло шку ино ва ци ју са тр жи шним по тен ци-
ја лом или по тен ци ја лом за ства ра ње но ве
ин те лек ту ал не сво ји не. Циљ овог про гра ма
је под сти ца ње ства ра ња ино ва тив них ком-
па ни ја за сно ва них на зна њу, кроз при ват на
старт-ап или спин-оф пред у зе ћа, та ко што ће
обез бе ди ти фи нан си ра ње тр жи шно ори јен-
ти са них ино ва тив них тех но ло ги ја и услу га са

ви со ким по тен ци ја лом ко мер ци ја ли за ци је.
Гран то ви из но се до 80.000 евра за про јек те
ко ји су пла ни ра ни за пе ри од до 12 ме се ци, а
фи нан си ра се до 85 од сто укуп них тро шко ва
про јек та за ак тив но сти као што су до ка зи ва-

ње кон цеп та, из ра да про то ти па и при пре ма
по слов них пла но ва.

Про грам су фи нан си ра ња ино ва ци ја на-
ме њен је та ко ђе при ват ним ми кро и ма лим
ком па ни ја ма осно ва ним у Ср би ји, ко је по-
се ду ју тех но ло шку ино ва ци ју или по тен ци-
јал за ства ра ње но ве ин те лек ту ал не сво ји не
ко ја би би ла кон ку рент на на ло кал ном или

свет ском тр жи шту. Грант из но си до 300.000
евра за про јек те ко ји су пла ни ра ни за пе ри-
од до 24 ме се ца, а фи нан си ра се до 70 од сто
укуп не вред но сти про јек та.

По ре чи ма Љи ља не Кун да ко вић, в. д.
ди рек то ра Фон да за
ино ва ци о ну де лат-
ност, ко нач ну од лу-
ку о фи нан си ра њу
про је ка та до но си не-
за ви сна екс перт ска
ко ми си ја Фон да на
осно ву из ве шта ја ме-
ђу на род них ре цен зе-
на та ко ји пре гле да ју
про јек те, из ве шта ја
о по се ти ком па ни ја-
ма ко је спро во ди тим
Фон да, као и на осно-
ву сво је струч не екс-
пер ти зе. То је фор ма
не за ви сног ме ђу на-
род ног про це са од-
лу чи ва ња ко ји оси гу-

ра ва не са мо ква ли тет, не го и тран спа рент-
ност по ступ ка. Љи ља на Кун да ко вић ис ти че
да су основ ни ци ље ви про гра ма по ве ћа ње
ин ве сти ци ја у ис тра жи ва ње и раз вој и исто-
вре ме но сма ње ње ко мер ци јал ног ри зи ка
за пред у зе ћа ко ја се бо ре да раз ви ју сво је
ино ва тив не про из во де и услу ге и пла си ра ју
их на тр жи ште. Д. Ива но вић

ПРО ЈЕ КАТ ПО ДР ШКЕ ИНО ВА ЦИ ЈА МА
ПРЕД СТА ВЉЕН И У ТР СТЕ НИ КУ

За ма ла и мла да 
пред у зе ћа

До на ци ја Ја па на 
До му здра вља

Вла да Ја па на до ни ра ла је До му здра вља
„Др Љу бин ко Ђор ђе вић” у Свр љи гу 84.000
евра за на бав ку два са ни тет ска во зи ла и
дру гу ме ди цин ску опре му ко ја не до ста је
овој уста но ви. Пре ма ре чи ма др Дра га на
Бу ди мо ви ћа, ди рек то ра свр љи шког До-
ма здра вља, сред ства су, по ред ку по ви не
два ам бу лант на во зи ла, на ме ње на за са-
вре ме ну ме ди цин ску опре му за ла бо ра-
то ри ју, јед ну са вре ме ну зу бар ску и јед ну
ги не ко ло шку сто ли цу и за ре но ви ра ње и
опре ма ње но вим кре ве ти ма оде ље ња за
ин фу зи ју. Бу ди мо вић на гла ша ва да ја пан-
ска до на ци ја мно го зна чи за ову уста но ву
и ње не па ци јен те, и да ре а ли за ци ја про-
гра ма кре ће за не ко ли ко не де ља. С. Ђ.
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здрав живот

Про лећ на ку хи њаПро лећ на ку хи ња
Го ве ђа су па са спа на ћем и јеч мом

Са стој ци: 500 г го ве ди не, 
500 г спа на ћа, 150 г јеч ма, пра-
зи лук, цр ни лук, 4 че на бе лог 
лу ка, коц ка го ве ђе су пе, 4-5 
ка ши ка со ја со са, ма ло ко ре на 
ђум би ра, уље, за чи ни.

На чин при пре ме: на уљу 
ис пр жи ти исец кан сав лук. 
Ме со исе ћи на коц ке, до да ти 
лу ку. До да ти во де, коц ку су пе, 
со ја сос, ђум бир и оста ле за чи-
не и пу сти ти да про ку ва. На кон 
то га до да ти је чам, сма њи ти ва-

тру и ку ва ти на ти хо ма ло ду же од сат вре ме на, да ме со бу де ме ка но. По след њих 
10 ми ну та до да ти очи шћен и круп но исе чен спа наћ. Из ва ди ти ђум бир.

Ако вре мен ски усло ви до-
зво ља ва ју, са ра до ви ма у ба шти
кре ће се кра јем фе бру а ра, а
нај ви ше то га се од ра ди у мар ту.
Ако има те трав њак, пр во што
тре ба ура ди ти је сна жно гра-
бу ља ње да би га осло бо ди ли
остат ка су вог ли шћа, од у мр ле
тра ве или, ако је по треб но, на
од ре ђе ним ме сти ма за се ја ти
но ву тра ву. Да би му се под ста-
као раст, тре ба раз ба ца ти од го-
ва ра ју ће азот но ђу бри во.

Ру же − у овом пе ри о ду тре-
ба оре за ти ста ре биљ ке и за-
вр ши ти са сад њом но вих ру-
жа. По треб но их је око па ти,
раз мак ну ти зе мљу ко ја их је
шти ти ла пре ко зи ме и око њих
ста ви ти ђу бри во.

У овом пе ри о ду се та ко ђе 
оре зу је и про ре ђу је др ве ће, 
жбу ње, жи ва огра да и раз не 
пу за ви це. Тре ба пре а шо ви ти 
про стор око би ља ка и ис под 
жи ве огра де, до да ти ђу бри во 

ка ко бисмо под ста кли раст. 
Ово је иде ал но вре ме за сад њу 
трај ни ца, де ље ње ко ре на ових 
би ља ка ра ди но ве сад ње.

Ово је и пе ри од ка да ће из лу-
ко ви ца ко је су оста ле у зе мљи 

по че ти да ни чу ви си ба бе, нар-
ци си, кро ку си. Тре ба их пре-
хра ни ти ђу бри вом за цве ће.

Соб но цве ће – ово цве ће нам 
са мо по ка зу је да ли га тре ба 
пре са ди ти: ако се њи хов над-
зем ни део ши ри пре ко иви це 
сак си је или ако за у зи ма ју цео 
про стор сак си је, тре ба их пре-
са ди ти у ве ћу. Раз вој ко ре на 
ума њу је про стор у сак си ји, ра-
сте у об ли ку спи ра ле или из би је 
на дну, што не до зво ља ва биљ-
ци да на пре ду је. Не устру ча вај-
те се да скра ти те жи ле ко ре на. У 
ве ли ким сак си ја ма тре ба за ме-
ни ти део зе мље но вом, а на кон 
пре са ђи ва ња биљ ке тре ба за-
ли ти. При пре ми ла: 

Со фи ја До ми ни ко вић

Ла га ни про лећ ни оброк
Са стој ци: ма ла гла ви ца 

кар фи о ла, ма ла гла ви ца 
бро ко ли ја, 200 г сит них 
шар га ре па, 200 г ку ку ру-
за ше ћер ца, 1,5 дл јо гур та, 
50 мл ма јо не за, два пар че-
та дво пе ка, ка ши ка со ка 
ли му на.

На чин при пре ме: кар-
фи ол и бро ко ли по де ли ти 
на цве то ве. У ври ју ћу по со ље ну во ду спу шта ти цве то ве крат ко да се
оба ре па ва ди ти у це диљ ку. Шар га ре пу очи сти ти, исе ћи на 2 цм ду-
жи не и оба ри ти у во ди од кар фи о ла. Крат ко оба ри ти и ку ку руз ше ће-
рац, па све до бро оце ди ти. На дну по су де из ло ми ти дво пек на ви ше
де ло ва и до да ти по вр ће. Уму ти ти ма јо нез, јо гурт и ли му нов сок, пре-
ли ти по вр ће и ла га но све до бро из ме ша ти.

На по ме на: овај оброк мо же да за ме ни ру чак или ве че ру. Мо же се
је сти од мах или оста ви ти у фри жи дер за ка сни је. По же љи до да ти
би бер, сец ка ни пер шун, мај чи ну ду ши цу.

Про лећ ни кекс
Са стој ци: шо ља бра шна, шо ља ов се них па ху љи ца, шо ља рен-

да не шар га ре пе, 150 г жу тог ше ће ра, ја је, ½ шо ље уља, мр ва со ли,
½ ка ши чи це ци ме та и мле ве ног ка ран фи ли ћа, ва нил ше ћер, 100 г
су вог гро жђа, пра шак за пе ци во.

На чин при пре ме: рер ну за гре ја ти на 200 степени. У чи ни ји по-
ме ша ти бра шно, пра шак
за пе ци во, со, ци мет, ка-
ран фи лић и ов се не па ху-
љи це. По себ но уму ти ти
ја је, уље, ва нил ше ћер,
жу ти ше ћер. У то ла га но
уме ша ти сме су бра шна.
Кад се ле по сје ди ни, до-
да ти шар га ре пу и су во
гро жђе. У плех ста ви ти
па пир за пе че ње и ка ши-
чи цом ва ди ти кекс. Пе ћи
10-12 ми ну та, да ле по по-
ру ме не.

Ћуф те од кром пи ра
Са стој ци: 500 г кром пи ра, цр ни лук, чен бе-

лог лу ка, коц ка ма сла ца, мле ве ни чи ли, ли мун,
пер шу нов лист, уље, ка ши ка пре зли, со, би бер.

На чин при пре ме: кром пир очи сти ти, исе ћи
на коц ке и оба ри ти. Лук сит но исе ћи, опра ти,
осу ши ти. У чи ни ју ста ви ти лук, до да ти оце ђен
кром пир и сит но исец кан лист пер шу на. До да-
ти ма ло чи ли ја, сок од по ла ли му на, со, ма ло
би бе ра. Све из гње чи ти, сје ди ни ти и од те ма се
пра ви ти ћуф те. За гре ја ти уље и ма слац, ћуф те
пр жи ти се обе стра не да ле по по ру ме не. Ва ди-
ти на па пир ни убрус, па ре ђа ти на тац ну.

На по ме на: ћуф те ће до би ти спе ци фи чан
укус ако пер шун за ме ни те сец ка ним ли стом
ко ри јан де ра.

Про ле ће у ба штиПро ле ће у ба шти
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РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Основ ни Offi    ce To ol bar (8)
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Па ле та Styles
Са сто ји се из сле де ћих ико на:

Ико на Име  Ко ри сти се за:

Styles фор ма ти ра ње тек ста из бо ром ску па 
ко ман ди ко је се при ме њу ју исто вре-
ме но на цео се лек то ва ни део тек ста. 
По сто је го то ви сти ло ви и они ко је 
ми кре и ра мо;

Chan ge Styles про ме на по сто је ћих сти ло ва. Иза-
бра ном сти лу мо же мо да про ме ни-
мо бо ју и фон то ве. Уко ли ко же ли мо 
да са чу ва мо стил ко ји смо са ми кре-
и ра ли, клик не мо на дуг ме Set as De-
fa ult.

Ка да ле вим та сте ром ми ша клик не мо на стре ли цу 
ко ја се на ла зи у де сном до њем углу па ле те Styles, на 
екра ну ће нам се при ка за ти про зор Styles. У ње му ви-
ди мо го то ве сти ло ве ко је мо же мо при ме ни ти на се-
лек то ва ни текст (ре ци мо, же ли мо да сви на сло ви бу-
ду истог сти ла). Та ко ђе има мо мо гућ ност да кре и ра-
мо соп стве ни стил, иза бе ре мо фонт, ве ли чи ну сло ва, 
бо ју сло ва, а на кра ју да мо име кре и ра ном сти лу. Тај 
стил ће се та да по ја ви ти у ли сти по ну ђе них сти ло ва и 
би ће у њој док га не обри ше мо.

Па ле та Edi ting

Са сто ји се 
из сле де ћих ико на:

Ико на  Име  Ко ри сти се за:

Find  про на ла же ње од ре ђе не ре чи или 
из ра за;

Re pla ce  за ме на од ре ђе не ре чи или из ра за 
не ком дру гом ре чи или из ра зом;

Se lect се лек то ва ње тек ста:
Se lect All − се лек то ва ње це лог тек ста,
Se lect Ob jects – се лек то ва ње обје ка та,
Se lect Text with Si mi lar For mat ting – се лек то ва ње тек ста ко ји има 

исти или сли чан стил фор ма ти ра ња.

Ко ри шће ње ко ман де Find

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

1. клик не мо на ико ну Find;
2. у ле вом углу екра на ће се по ја ви ти па но Na vi ga tion;
3. у по ље Se arch Do cu ment уку ца мо реч или из раз ко ји же ли мо 

да про на ђе мо;
4. тра же на реч ће се по ја ви ти у па ноу Na vi ga tion оно ли ко пу та 

ко ли ко се по ја вљу је у тек сту;

5. клик не мо на стре ли це на го ре или
на до ле да би смо при ка за ли сва ку тра-
же ну реч у тек сту.

На по ме на: уко ли ко же ли мо, мо же-
мо да пре тра жу је мо са мо сли ке (Grap-
hics), та бе ле (Ta bles), фор му ле (Equ a ti-
ons), фу сно те (Fo ot no tes/End no tes) или
ко мен та ре (Com ments).

Уко ли ко клик не мо на стре ли цу по ред
по ља Se arch Do cu ments, па иза бе ре мо
оп ци ју Find, на екра ну ће се по ја ви ти
про зор Find and Re pla ce. Ка да клик не-
мо на дуг ме Mo re, ви де ће мо до дат не
оп ци је пре тра жи ва ња и про ме не:

a) All – ако пре тра жу је мо
цео до ку мент;

b) Down – ако пре тра жу је мо
до ку мент од те ку ћег по ло жа ја
кур со ра па до кра ја;

c) Up – ако пре тра жу је мо
до ку мент од те ку ћег по ло жа ја
кур со ра па до по чет ка;

d) Match ca se – про на ла зи
баш ону реч ко ја је упи са на у

по ље Find What во де ћи ра чу на о ма лим и ве ли ким сло ви ма;
e) Find who le words only – пре тра жу је це ле ре чи и не обра ћа па-

жњу на оне ре чи ко је као са став ни део са др же уне се ни текст;
f ) Use wil dcards – пре тра жу је уз по моћ џо кер зна ка;
g) So unds li ke – про на ла зи фо нет ски об лик ре чи;
h) Find all word forms – пре тра жу је раз ли чи те об ли ке ре чи;
и) клик не мо на дуг ме For mat уко ли ко же ли мо да про на ђе мо ре-

чи у спе ци јал ном фон ту, па су су, је зи ку или сти лу;
ј) клик не мо на дуг ме Spe cial уко ли ко же ли мо да тра жи мо зна ко-

ве ин тер пунк ци је или зна ко ве за пре ла ма ње стра не;
6. клик не мо на дуг ме Find Next да би пре тра жи ва ње по че ло;
7. клик не мо на дуг ме Can cel ка да же ли мо да за вр ши мо пре тра-

жи ва ње.

Ко ри шће ње ко ман де Re pla ce

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

1. клик не мо на ико ну
Re pla ce;

2. на екра ну ће се по ја-
ви ти про зор Find and Re-
pla ce;

3. у по ље оп ци је Find
what уку ца мо реч или из раз ко ји же ли мо да про на ђе мо;

4. у по ље по ред оп ци је Re pla ce with уку ца мо реч или из раз ко-
јим же ли мо да за ме ни мо тра же ну реч или из раз;

5. уко ли ко же ли мо да за ме ни мо реч, клик не мо на дуг ме Re pla ce,
а уко ли ко же ли мо да сва ко по ја вљи ва ње тра же не ре чи за ме ни мо
но вом, клик не мо на дуг ме Re pla ce All;

6. клик не мо на дуг ме OK;
7. клик не мо на дуг ме Clo se. Пре драг Јо ва но вић

На ста ви ће се
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На не дав ном Са бо ру зе мљо рад ни ка 
у Срем ској Ми тро ви ци про гла ше ни 
су ре кор де ри у про из вод њи хра не 

на под руч ју Сре ма за 2012. го ди ну. На 39. 
так ми че њу уче ство ва ло је 340 по љо при-
вред ни ка из свих де ло ва Сре ма, ко ји су се 
над ме та ли у ра тар ској, по вр тар ској, во ћар-
ској, ви но гра дар ској, сто чар ској и про из-
вод њи ду ва на. На гра ђе но је 77 так ми ча ра, 
а нај бо љи ме ђу њи ма до би ли су злат ни ке.

– За нај ве ће роб не про из во ђа че про-
гла ше на су че ти ри зе мљо рад ни ка. Дар ко 
Да ни ло вић из Ку зми на про из вео је у про-
шлој го ди ни 530.000 кг ку ку ру за и 180.000 
кг со је, Па вле Не на до вић из Вог ња на гра-
ђен је за оства ре них 1,2 ми ли о н ки ло гра-
ма пше ни це, Ми о драг Ла зић из Го лу би на-
ца за до би је них 29,1 ми ли о на ки ло гра ма 
ше ћер не ре пе, а Ср ђан Ко ва че вић из 
истог ме ста за про из ве де них 99.498 ки-
ло гра ма сун цо кре та – ре као је Бра ни слав 
Жи ва но вић, пред сед ник Од бо ра за так ми-
че ње зе мљо рад ни ка.

По ка те го ри ја ма, нај ве ћа кон ку рен-
ци ја би ла је у про из вод њи пше ни це до 
три хек та ра, а злат ник је осво јио Жар-
ко Ра дој чић из Вог ња за про из ве де них 
8.640 ки ло гра ма по хек та ру. Пр во ме сто 
у про из вод њи јеч ма при па ло је Го ра ну 
Ру ња ни ну из Ку зми на, Ра да Пе кић из Го-
лу би на ца нај бо љи је про из во ђач ов са, а 
Ђор ђе Ђу ри чић из Ку пи но ва си ла жног 
ку ку ру за. И по ред су ше, Ду шан По по вић 
из Вог ња и Си ни ша Ко ва че вић из Го лу би-
на ца до би ли су пре ко 7.000 ки ло гра ма 
ку ку ру за по хек та ру.

Ду шан Ал ча ко вић из Пу ти на ца осво јио 
је злат ник за про из вод њу со је.

Ме ђу на гра ђе ни ма у овој ка те го ри ји 
био је и ди пло ми ра ни ин же њер по љо-
при вре де Ра до слав То мић из Кра ље ва-
ца, ко ји је уче ство вао на прет ход них 35 
так ми че ња. Нај пре као ор га ни за тор док 
је био за по слен, а по след њих се дам го-
ди на, от ка ко је оти шао у пен зи ју, као так-
ми чар.

– Сви же ли мо да при ка же мо оно што 
смо до би ли на на шим њи ва ма, да то ви-
де дру ги по љо при вред ни ци и струч ња ци. 
До бро сам при пре мио пар це лу за со ју, али 
је род био ума њен због су ше. Зе мљо рад-
ни ци из мог се ла и ја ре дов но се так ми чи-
мо јер во ли мо и да се дру жи мо са оста лим 
Срем ци ма на Са бо ру у Срем ској Ми тро ви-
ци – ка же овај ме шта нин Кра ље ва ца.

Злат ни ке су, за тим, до би ли и Ни ко ла 
Крич ка из Чал ме за про из вод њу ше ћер-
не ре пе, Дра ган Ма ној ло вић из До бри на-
ца за се тву кром пи ра, Ти хо мир Бо ја нић 

из Чал ме за род па ра дај за, а Ми кан Та на-
сић из Но ћа ја за при нос па при ке. 

За про из вод њу лу бе ни ца, ди ња и ду-
ва на на гра ђе ни су Сло бо дан Жи ва но вић 
из Го лу би на ца, Дра ган Ву кај ло вић из До-
бри на ца и Да ни ло Го јић из Љу ко ва.

Нај бо љи во ћа ри у про шлој го ди ни на 
под руч ју Сре ма би ли су Сте ва Ћур чић из 
Гр гу ре ва ца и Ири жа ни Ди ми три је За рић, 
Ђор ђе Ма рић и Дра ган Ми ље вић.

Мар ко Ми ло са вље вић из Но вих Кар-
ло ва ца про гла шен је за срем ског ре кор-

де ра јер је ла не ис по ру чио на тр жи ште 
пре ко 373.000 ли та ра мле ка. За из у зет-
ну про из вод њу пра са ди и тов них сви ња 
злат ни ци ма су на гра ђе ни и Бо ра Шуљ ма-
нац из Ла ћар ка и Ми ло ван Иван ко вић из 
За са ви це.

Ме ђу на гра ђе ни ма за тов сви ња у 
Срем ској Ми тро ви ци био је и Дра шко Да-
ни ло вић из Ку зми на.

– Про шле го ди не сам уто вио 1.928 
сви ња и ис по ру чио на тр жи ште бли зу 
240.000 ки ло гра ма ме са. Имам са вре ме-
не објек те, озбиљ но се ба вим сто чар-
ском и ра тар ском про из вод њом, та ко да 
го то во сва ке го ди не сти жу и на гра де са 
так ми че ња – ис ти че Да ни ло вић.

Ка жу по љо при вред ни ци да је ово го ди-
шњи, 39. Са бор одр жан као у нај срећ ни ја 
вре ме на и да им је жао што так ми че ње 
ни је и у дру гим де ло ви ма Вој во ди не при-
хва ће но као у Сре му.

До пре две го ди не ово так ми че ње зе-
мљо рад ни ка ор га ни зо вао је За дру жни 
са вез Сре ма, а од та да Срем ска при вред-
на ко мо ра. Че ти ри де це ни је так ми чар-
ског по кре та у Сре му би ће обе ле же но 
кра јем фе бру а ра 2014. го ди не. Д. Р.

СА БОР ЗЕ МЉО РАД НИ КА У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

Злат ни ци ре кор де ри ма

Бранислав Живановић

Ра до слав То мић

Дра шко Да ни ло вић

Ви ше сред ста ва 
за по љо при вре ду
У град ској упра ви Срем ске Ми тро-
ви це ка жу да на сто је да по мог ну
раз вој по љо при вре де и по љо-
при вред ни ка. У бу џе ту за 2013. 
го ди ну, по ред из град ње и одр жа-
ва ња ин фра струк ту ре, здрав стве-
не и со ци јал не за шти те и за шти те
жи вот не сре ди не, при о ри тет је
до би ла и по љо при вре да. За ову 
гра ну је пред ви ђе но ви ше од 80 
ми ли о на ди на ра, што је осам пу та
ви ше не го што је би ло у бу џе ту за
2011. го ди ну.
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Се дам де сет ше сто го ди шњем 
Цвет ку Ки ти ћу, док то ру на-
у ка фи зич ке кул ту ре, ве о ма 

је зна чи ло што је рад ни век про-
вео на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Ни шу и на Фа кул те ту спор та и фи-
зич ког вас пи та ња где је пре да вао 
сту ден ти ма. Сво јим при ме ром, 
по зи тив ним схва та њи ма, спорт-
ским по стиг ну ћи ма, здра вим на-
чи ном жи во та, са да пре да је сви-
ма – и мла ђи ма и ста ри ји ма, ко ји 
хо ће да се угле да ју на ње га и да 
жи ве ди на мич ну и срећ ну сва ко-
дне ви цу. За то је већ тре ћи пут у 
по след њих не ко ли ко го ди на наш 
са го вор ник.

Од ка да је у пен зи ји и ак тив но 
се ба ви атле ти ком, Цвет ко Ки-
тић уче ству је на пр вен стви ма 
Ср би је, Бал ка на, Евро пе и све та. 
Нај ве ћим успе хом сма тра што 
је свих тих де вет го ди на пр вак 
Бал ка на у сприн ту на 100 и на 
200 ме та ра, и у ско ку удаљ. Че-
твр ти је у Евро пи у тро ско ку, а у 
тој ди сци пли ни је од 2012. го ди-
не и пр вак Бал ка на.

– Усво јио сам де ви зу „спорт 
уме сто ле ка”. У спор ту као „жи-
вој фор ми чу де сне за во дљи-
во сти” сва ко мо же от кри ти нај-
бо ље стра не сво је лич но сти. 
По тре ба сва ког чо ве ка је да се 
раз ви ја, про ве ра ва, по твр ђу-
је. На рав но да и ја же лим да се 
про ве рим, за то и уче ству јем на 
так ми че њи ма и ре дов но тре ни-
рам. До са да сам осво јио укуп-
но пе де сет ме да ља, од ко јих је 
че тр де сет злат них а де сет сре-
бр них. Се бе сам про на шао у 
спор ту, драж спор ту да ју не из-
ве сност и уз бу ђе ња – об ја шња-
ва наш са го вор ник.

По зна том Ни шли ји го ди не 
ни су ума њи ле енер ги ју и страст 
за жи во том. Ка же да је на пао 
ста рост на свим фрон то ви ма. 
Оруж је су му мен тал на и фи зич-
ка ак тив ност, оп ти ми зам, смех, 
пра вил на ис хра на, ра до зна лост, 
пу то ва ња.

– Ти ме бар на не ко вре ме 
успе вам да укло ним из дај нич-
ке зна ке ста ре ња. Имам ја сну 
мо ти ва циј ску под ло гу, а то је 
здра вље. Здрав, уре дан жи вот, 
тре нин зи и упор ност су пра ви 
на чин да се пре у зме кон тро-
ла над соп стве ним жи во том, а 
то зна чи не при ста ти на дик-
тат би о ло шког са та и тро ше-

ње пси хо фи зич ке и мен тал не
енер ги је. Пен зи о ни са ње ни сам
до жи вео као пре кид са ак тив-
ним жи во том, здра вим на ви ка-
ма, као пу то ва ње без сми сла,
без стра те ги је, и без осми шље-
ног сти ла жи во та. Тре ни ра ње,
упор ност, и то што ве ру јем у
се бе да је сми сао све му што ра-
дим. Исто вре ме но, спорт је за
ме не и чи ста емо ци ја ко ја ми
омо гу ћа ва да се за ба вљам, ра-
ду јем, бу дем за до во љан, а не
са мо да стре мим ка што бо љим
ре зул та ти ма и успе ху. На рав но
да ме сва ки успех и оба ве зу је
да на ста вим озбиљ но да тре-
ни рам, и да из но ва ви дим мо-

гућ но сти за са мо по твр ђи ва ње
– сма тра Цвет ко Ки тић.

Он ве ру је да ни је дан лек, ни-
јед на ди је та не мо гу да заме не
по крет, и да су кре та ње и рекре-
а ци ја не за ме њив ре цепт за сва-
чи ју ви тал ност.

– Пе да ле би ци кла мо ра ју да
се вр те да не би смо па ли. Та ко је
и у сва ко днев ном жи во ту, из лаз
из „се до ма ни је” на ла зи се са мо у
фи зич кој ак тив но сти ко ја по ста-
је ди на мич ка фор ма жи вље ња.
Тре ба жи ве ти здрав и сми слен
жи вот да би се по сти гло за до-
вољ ство и аутен тич на сре ћа –
по ру чу је ни шки ве те ран.

Ј. Оцић

ВЕ ТЕ РАН СР БИ ЈЕ, ЦВЕТ КО КИ ТИЋ, ПР ВАК БАЛ КА НА У ЧЕ ТИ РИ АТЛЕТ СКЕ ДИ СЦИ ПЛИ НЕ

Спорт уме сто ле ка
Од ка да је 
у пен зи ји 
и ак тив но

се ба ви 
атле ти ком,

овај 
Ни шли ја

са успе хом 
уче ству је

на 
пр вен стви ма 

Ср би је,
Бал ка на, 
Евро пе 
и све та

Ка ко ја вља Дра ги ца Лу чев, пред сед ни ца
Град ског удру же ња пен зи о не ра Су бо ти це,
по че ло је из да ва ње ре зер ва ци ја за сме штај
у од ма ра ли шту овог удру же ња у Со ко ба њи.
Да под се ти мо, сме не у овом објек ту тра ју
по де сет да на а пр ва гру па пен зи о не ра бо-
ра ви ће у од ма ра ли шту од 1. ма ја. По след ња

ово го ди шња гру па го сти ју за вр ши ће бо ра-
вак у од ма ра ли шту 30. сеп тем бра.

За ин те ре со ва ни чла но ви ове нај ма сов ни-
је су бо тич ке пен зи о нер ске ор га ни за ци је мо гу
већ да поч ну да се при ја вљу ју и за ка зу ју тер ми-
не у се ди шту Удру же ња у Су бо ти ци, у ули ци Са-
ве Шу ма но ви ћа број 2. Са со бом тре ба да по не-

су члан ску књи жи цу са упла ће ном чла на ри ном
за 2013. го ди ну и фо то ко пи ју лич не кар те.

Ту ри стич ки аран жман у од ма ра ли шту
пен зи о не ра у Со ко ба њи мо же се от пла ћи-
ва ти у пет јед на ких ме сеч них ра та, а пр ва
ра та се упла ћу је при ли ком за кљу чи ва ња
уго во ра. М. М.

ОД МА РА ЛИ ШТЕ СУ БО ТИЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА У СО КО БА ЊИ

По че так се зо не 1. ма ја
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погледи

„Па ре ни су про блем. Не чег
се од рек неш да би се би при у-
штио оно што во лиш”, го во ри и
соп стве ним при ме ром до ка зу је
при ја те љи ца ко ја сва ког ме се ца
од не при стој но ни ске пен зи је
из два ја од ре ђе ну, не баш ни ма-
лу, су му за шко лу сли ка ња.

На пред лог ко ле ги ни це упи-
са ла се пре три го ди не и од та да
не мо же да иш че ка уто рак и че-
твр так ка да има ча со ве, ни је јој
те шко да ме ња два пре во за да би
сти гла до та мо, не сме та ју јој ни
ле де на зи ма ни па кле на вру ћи на.
Све оста ле жи вот не оба ве зе уса-
гла ша ва са тер ми ни ма јер, пре-
ма ње ним ре чи ма, ни шта не мо-
же да се ме ри са за до вољ ством
пре пу шта ња по слу у ко јем не ма
про сто ра за бри ге и ми сли осим
о оно ме што тре нут но ра ди и при
том у то ме не из мер но ужи ва.

Ни смо сви умет нич ки на да ре-
ни, ни ти мо ра мо да има мо та ква
ин те ре со ва ња, али ако по јам
умет но сти не узме мо у стро гом
сми слу, већ га про ши ри мо на
ства ра ла штво уоп ште, до ћи ће-
мо до тач ке у ко јој сви мо же мо
да се про на ђе мо, а ти че се на-
ших скри ве них спо соб но сти и
та ле на та.

Уз ма ло сре ће, слу чај но сти,
по не кад и струч ну по моћ, от-
кри ва мо их у по зном до бу и ако
успе мо да их ва ља но пре по зна-
мо, под стак не мо и ис ко ри сти мо
на пра ви на чин, оси гу ра ва мо
се би здра во ста ре ње, што је не
са мо лич на дра го це ност, већ
ка пи тал чи та ве за јед ни це.

У вре ме ну убр за ног ста ре ња
чо ве чан ства, уз по да так да ће
до 2030. на пла не ти би ти ви ше
од ми ли јар ду љу ди ста ри јих од
65 чи ме ће се, пр ви пут у исто-
ри ји, мла ди на ћи у ма њи ни,
пре о ку па ци је стра те га бу дућ-
но сти окре ну те су ка то ме ка ко
да про ду же ни жи вот ни век бу де
жи вот у пу ном сми слу, а не са мо
пу ко бив ство ва ње.

У до се за њу тог ци ља кре а-
тив ност пред ста вља зна чај ну
ди мен зи ју. Кре а тив ну енер ги ју
чо век за др жа ва у не ком ви ду и
у ста ро сти и бо ле сти, па чак кад
ни он и ње го ва око ли на ни су
то га све сни, по ка зу ју нај но ви ја
на уч на от кри ћа. Као плод тих
са зна ња умет ност до би ја но ву
упо треб ну вред ност, као те ра-
пе ут ско сред ство чи ји ис це љу-
ју ћи ефе кат, до ду ше, ни до сад
ни је био не по знат.

Шта се то до га ђа у ор га ни-
зму да чо век у ше зде се тој или 
се дам де се тој го ди ни уста но ви 
да је на да рен за сли ка ње, ком-
по но ва ње, пи са ње, глу му, чак 
плес... поч не ти ме стра стве но 
да се ба ви и то ис ку ство му пот-
пу но из ме ни жи вот?

Та кве при ме ре сви има мо у 
око ли ни, а они о ко ји ма чи та мо 
у ме ди ји ма зву че не ве ро ват-
но. Аме рич ки не у ро лог Ри чард 
Се не лик у при ло гу за ма га зин 
„Атлан тик” по ми ње слу чај Ле-
сте ра Пот са ко ји је по стао по-
знат и при знат сли кар аква ре-
ли ста у по зним го ди на ма, већ 

уве ли ко по го ђен де мен ци јом и 
ка да је из гу био моћ го во ра.

Пре ма ла и ци ма до ступ ном об-
ја шње њу на уч ни ка, ста ре ње и 
де мен ци ја су про це си у ко ји ма 
по ступ но до ла зи до про па да ња 
мо жда них ће ли ја, али ни су сви 
сег мен ти об у хва ће ни под јед-
на ко, ни ти истим ин тен зи те том. 
На ша ко му ни ка ци ја са око ли ном 
углав ном по чи ва на го во ру и пи-
са њу а с ког ни тив ним про па да-
њем те се спо соб но сти по сте пе-
но гу бе. Ипак, ко му ни ка ци ја ти ме 
ни је са свим пре се че на, већ се 
са мо ис по ља ва на дру ги на чин, 
ре ци мо сли ком или му зи ком као 

вр стом „бај па са” ко јим се пре мо-
шћу је уоби ча је ни (вер бал ни) ка-
нал, а ус по ста вља но ва ве за.

На сли чан на чин ту ма чи се и
за ди вљу ју ћи, до тад не по знат 
дар за ком по но ва ње код 68-
го ди шња ка са про гре сив ном 
де мен ци јом. У здра вом мо згу, 
ка же на уч ник, је дан део је до-
ми нан тан у од но су на дру ги (у 
овом слу ча ју му зич ки та ле нат) и
на не ки на чин га „по кри ва”, по-
ти ску је. Ка да је, услед де мен ци-
је, тај до ми нант ни део осла био, 
осло бо дио је по ти сну ти део и 
до пу стио му зич ким спо соб но-
сти ма да до ђу до из ра жа ја.

Та ко се не ким чуд ним и збу њу-
ју ћим пу те ви ма, у тре нут ку ка да 
то ни ко не оче ку је, код не ког от-
кри је да по се ду је до тад не при-
ме ћен ре дак та ле нат. Не ко ће 
ре ћи пре ка сно, али чак и та да, 
твр де на уч ни ци, осло бо ђе на 
енер ги ја из тих скри ве них ре-
зер во а ра спо соб но сти учи ни ће 
до бро оном ко је по се ду је, по мо-
ћи ће ус по ста вља њу не ког не ви-
дљи вог уну тра шњег ба лан са.

Јер, не ма ни ка кве ди ле ме да је
уз одр жа ва ње фи зич ке кон ди ци-
је нео п хо дан и оп ста нак мо жда не
ела стич но сти. А то се не по сти же
са мо ре ша ва њем укр ште них ре-
чи или су до куа, нај че шћих ви до-
ва ми са о не гим на сти ке. „Кад ра-
ди те су до ку, он да ан га жу је те део
мо зга, али по треб но је упо сли ти
цео мо зак”, ци ти ра „Њу јорк тајмс” 
Мај кла Пе тер со на, струч ња ка за
„мен тал ни фит нес” или кре а тив-
но ста ре ње, ка ко се то да нас по-
пу лар но го во ри.

Нео дво ји ви део све га то га је
умет ност. Ре зул та ти озбиљ них 
сту ди ја ту кон ста та ци ју убе дљи во 
пот кре пљу ју. Ис тра жи ва чи Цен-
тра за здра во ста ре ње са Уни вер-
зи те та „Џорџ Ва шинг тон” из не ли 
су по да так да су љу ди ко ји сво је 
по зне да не про во де ба ве ћи се 
не ким умет нич ким ра дом ге не-
рал но здра ви ји, код њих се бе-
ле жи знат но ма њи број па до ва и 
пре ло ма ку ка, знат но ма ње по се-
та ле ка ру, ма ње узи ма ња ле ко ва 
и слу ча је ва де пре си је и уса мље-
но сти. На кра ју, све то под ра зу ме-
ва и ма ње тро шко ве. За ле че ње 
не из ле чи ве Ал цхај ме ро ве бо ле-
сти по ми ње се ци фра од хи ља ду 
ми ли јар ди до ла ра. Онај ко мо же 
да за ми сли ко ли ко је то нов ца, 
лак ше ће схва ти ти ко ли ку уште-
ду и до бит умет ност у ста ро сти 
пред ста вља. Д. Дра гић

КРЕ А ТИВ НОСТ БЕЗ ГРА НИ ЦА

Скри ве не мо ћи
Ба вље ње 

умет но шћу 
или би ло ка квом 

ства ра лач ком 
де лат но шћу 

у по зном 
жи вот ном 

до бу до но си 
не са мо 

за до вољ ство 
и ис пу ње ње, 

већ до во ди и до 
из не на ђу ју ћих 

спо зна ја
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Ипак, но ве про ме не 
у пен зиј ском си сте му би ће 
„мек ше” од оних из 2010. 
ко је су на ули це из ве ле ми ли о не

Ка да је 2010. об ја вље на ре фор ма пен-
зиј ског си сте ма у Фран цу ској, ко ја је,
из ме ђу оста лог, под ра зу ме ва ла и по-

ди за ње гра ни це за од ла зак у пу ну пен зи ју
са 60 на 62 го ди не, ми ли о ни Фран цу за иза-
шли су на ули це да про те сту ју.

Не за до вољ ство што се ди ра у ту тач ку
фран цу ског со ци јал ног си сте ма сва ка ко је
до при не ло по то њем по ра зу Ни ко ле Сар ко-
зи ја на пред сед нич ким из бо ри ма и по бе ди
со ци ја ли сте Фран соа Олан да, ко ји је ме ђу
при о ри тет не по сло ве увр стио и „ре фор му
ре фор ме”. Вра тио је, на и ме, не ким ка те го ри-
ја ма за по сле них пра во да се и да ље пен зи о-
ни шу са са мо 60 го ди на, упр кос то ме што је
у раз ви је ним за пад ним еко но ми ја ма тренд
обр нут: гра ни ца за пре ста нак рад ног ве ка је
у мно гим зе мља ма већ по ме ре на – или је то у
на ја ви – на 67 го ди на.

Али ни Оланд ни је мо гао ве чи то да иг но-
ри ше фи скал не и де мо граф ске ре ал но сти:
чи ње ни цу да је да на шњи де фи цит на ци о-
нал ног пен зиј ског фон да 14 ми ли јар ди евра,
са про це ном да ће до кра ја де це ни је на ра сти
на 20 ми ли јар ди. Као и то да је да нас сва ки
че твр ти Фран цуз пен зи о нер, а да ће у сле де-
ћих де сет го ди на то би ти сва ки тре ћи.

Да нас у Фран цу ској сва ког пен зи о не ра,
ве ли ста ти сти ка, из др жа ва ју два и по за по-

сле на, а ду го роч на прог но за ка же да ће се
то до 2060 – от при ли ке кад они ко ји се да-
нас за по шља ва ју стиг ну до пен зи је – по гор-
ша ти. На сва ког пен зи о не ра би ће по је дан и
по ко ји ра ди.

Да ли је, да кле, са да ред на Олан да да бу де
на ме ти пен зи о не ра и оних ко ји ће то уско ро
би ти? Ако је не што не по пу лар но у Фран цу-
ској, то су пен зиј ске ре фор ме, а ово ће ина че
би ти пр ви пут да у ову осе тљи ву област ди-
ра је дан шеф др жа ве ко ји до ла зи са ле ви це.
Али, ако је Сар ко зи сво је вре ме но пен зиј ску
ре фор му гу рао на си лу, Оланд је ода брао
мек ши при ступ. По у чен ис ку ством прет ход-
ни ка, он оправ да но сма тра да је убе ђи ва ње
де ло твор ни је од на ме та ња.

Ње го ва ре фор ма, чи ји ће пред ло зи би-
ти обе ло да ње ни у ју лу ове го ди не да би се
но ви за кон из гла сао 2014, не ће, ка ко је на-
ја вље но, за ди ра ти у го ди не ка да се мо же
у пу ну пен зи ју или ка да се мо ра окон ча ти
зва нич ни рад ни век. Уме сто то га, уште де ће
се по сти ћи – сма њи ва њем пен зи ја. На и ме,
по но вом пла ну, ме ра за раст пен зи ја убу-
ду ће не би би ла сто па ин фла ци је, већ је дан
по сто так ма ње.

При том ће се на пра ви ти и раз ли ка по со-
ци јал ним ка те го ри ја ма: у сле де ће три го ди-
не, на при мер, пен зи је ме на џе ра би ра сле
по го ди шњој сто пи од са мо 0,5 од сто, а оне
обич них рад ни ка за 0,8 про це на та, уз прет-
по став ку да ин фла ци ја бу де прог но зи ра них
1,75 од сто.

У исто вре ме, ре фор ма ће до не ти и за кон-
ски оквир ко ји ће они ма ко ји же ле да ра де
ду же то и омо гу ћи ти, и ти ме би се ре шио про-

блем пре ра ног на пу шта ња тр жи шта ра да. Са-
да је са мо 19 од сто Фран цу за у до бу из ме ђу
60 и 64 го ди не рад но ак тив но, што по ка зу је
да у овом по гле ду по сто ји ве ли ки по тен ци јал.
Пре ма из ве шта ју Европ ске ко ми си је (вла де
Европ ске уни је) за 2012, са мо ма ли по раст
остан ка на по слу у овој ка те го ри ји омо гу ћио
би зна чај но сма њи ва ње пен зиј ског те ре та
ко ји тре нут но из но си 14,4 од сто фран цу ског
бру то на ци о нал ног про из во да.

Да нас се Фран цу зи у про се ку пен зи о ни-
шу већ са 60 го ди на, док је у дру гим раз ви-
је ним зе мља ма тај про сек око 64 го ди не. На
дру гој стра ни је ве ли ка сто па не за по сле них
у Фран цу ској: око 10 од сто, али, као и сва-
ка ста ти сти ка, и ова не по ка зу је це лу сли ку,
то јест кри је чи ње ни цу да је сва ки че твр ти
мла ди без по сла.

Ана ли зе ко је пра те сва ку пен зиј ску ре-
фор му, па и ову, по ка зу ју да фран цу ски си-
стем ни је уства ри то ли ко да ре жљив ка ко се
обич но ми сли. Фран цу ске пен зи је у про се-
ку из но се око 60 од сто про сеч не пла те ко ју
је не ко имао то ком це лог рад ног ве ка, док
је у зе мља ма ОЕЦД тај про сек 69 од сто.

Фран цу ски си стем је, сем то га, до ста ком-
пли ко ван: по сто ји ши ро ка ле пе за бе не фи-
ци ра них пен зи ја, па та ко ре ци мо пен зи о ни-
са ни во зач ауто бу са при ма ме сеч ни чек на
ко ме је 2.500 евра, а не ко ко је це лог ве ка
об ра ђи вао зе мљу као са мо стал ни фар мер
са мо 900 евра. А још је дан раз лог за гун ђа-
ње је и чи ње ни ца да су до при но си за пен-
зиј ско оси гу ра ње, кад се упо ре де са слич-
ним еко но ми ја ма, ре ла тив но ви со ки.

М. Бе кин

И ОВАЈ ПРЕД СЕД НИК ФРАН ЦУ СКЕ УВО ДИ НО ВИ НЕ У ПЕН ЗИЈ СКИ СИ СТЕМ

Опет ре фор ма у Фран цу ској
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хроника

Осмо мар тов ске све ча но-
сти се тра ди ци о нал но
одр жа ва ју у Кња жев цу

већ де сет го ди на, а ор га ни зу је
их Удру же ње пен зи о не ра и ин-
ва ли да ра да. По ре чи ма пред-
сед ни це Сек ци је же на и КУД-а
„Сун ча на је сен“, Бе бе Ми лић,
про сла ва се ове го ди не од ви ја-
ла у не ко ли ко сег ме на та.

Нај пре је за пен зи о не ре и све 
оста ле гра ђа не одр жа на Ча јан ка 
у До му кул ту ре, као прет ход ни-
ца Осмог мар та, на ко јој су нај-
ста ри ји Кња жев ча ни при ка за ли 
кул тур но-умет нич ки про грам 
под на сло вом „До ђи, дра ги, ве-
че рас на пре ло“. Пр ви део про-
гра ма је био у ет но ма ни ру, са 
ста рин ским пе сма ма ко је су се 

пе ва ле у два гла са на пре ли ма 
по се ли ма. Ко ри шће ни су ста ри 
тек сто ви и цео про грам је оди-
сао ти моч ким го во ром, а пен-
зи о нер – глу мац ама тер Звон ко 
Пав ко вић је при ка зао мо но лог 
„Ка ко су ме оже ни ли“.

У дру гом де лу про гра ма до ча-
ран је ка фан ски жи вот Кња жев-
ча на у про шлом ве ку, јер су ка-

фа не, а би ло их је ви ше од 50, у
то вре ме има ле ве ли ки зна чај у
дру штве ним, кул тур ним и по ли-
тич ким зби ва њи ма, па је на ме-
ра би ла да се при ка же ка фан ски
жи вот и ожи ви сли ка та да шње
ва ро ши. Уз ка фан ску му зи ку,
ста ро град ске и на род не пе сме,
пред ста вље но је ка ко се не кад
игра ло и ве се ли ло.

Око 250 по се ти ла ца, углав-
ном же на и мла дих, би ло је вр ло
за до вољ но при ка за ним про гра-
мом, у чи јој ре а ли за ци ји су уче-
ство ва ли хор, фол клор и ве ћи
број со ло пе ва ча и глу ма ца, као
и гру па пе ва ча „Здра вац“ ко ји
се углав ном ба ве ет но му зи ком.
Го сти су би ли пред став ни ци оп-
шти не, Ге рон то ло шког цен тра,
Цен тра за со ци јал ни рад, Цр ве-
ног кр ста, а Ча јан ку је про пра ти-
ла и ТВ Кња же вац. По за вр шет ку
про гра ма на ста ви ло се ве се ље,
дру же ње и игран ка.

Осмог мар та у Клу бу пен зи о-
не ра ор га ни зо ва но је дру гар ско
ве че за све чла но ве уз ве че ру,
дру же ње, пе сму, игру и лу три ју. У 
пла ну је и по се та Ге рон то ло шком
цен тру „Кња же вац“ и До му ста-
рих у ви ли „Ка та ри на“ ко ји ма ће
та ко ђе би ти при ка зан про грам са
Ча јан ке. Д. Ђор ђе вић

Љу би на (79) и Дра го мир (81)
Живановић из Со по та про сла ви ли
су 9. мар та 60 го ди на бра ка. На про-
сла ви је би ло ића и пи ћа и сла вље-
нич ка тор та, али и мно го се ћа ња
на оно што су Љу би на и Дра го мир
про жи ве ли за шест де це ни ја за јед-
нич ког жи во та. Де да Дра га је већ 25
го ди на пен зи о нер, а глав ни те рет
око ку ће и де це је под не ла до ма ћи-
ца ба ба Љу би на. Че стит ке су при-
ма ли од по ро ди це, а ис ти чу да је за
њи хо ве старач ке да не нај ва жни је
здра вље.

Те дав не 1953. го ди не за по че ли
су за јед нич ки жи вот ко ји је био и
те жак и леп али, ка ко ка жу, ве ћих
кри за ни су има ли. Као и код оста-

лих бра ко ва, би ло је и сва ђа и сит-
них рас пра ва ко је су уз љу бав и 
раз у ме ва ње успе шно пре ва зи ла зи-
ли. Обо је се сла жу да не ма ре цеп та 
за сре ћан и ду го ве чан брак, да је 
по треб но ја ко мно го раз у ме ва ња, 
сло ге, љу ба ви и то ле ран ци је.

Дра го мир је сво је пен зи о нер-
ске да не по све тио пи са њу про зе, 
по е зи је и афо ри за ма, а Љу би на 
бри жно не гу је цве ће, пле те и хе-
кла. Обо је су би ли ху ма ни да ва о ци 
кр ви − Дра го мир је дао крв 23, а 
Љу би на 13 пу та.

Има ју две ћер ке, три уну че та 
(две уну ке и уну ка), два пра у ну ка 
и уско ро ће још јед на при но ва − 
пра у ну ка. М. Ја ко вље вић

РЕ ДАК ЈУ БИ ЛЕЈ БРАЧНОГ ПАРА ЖИВАНОВИЋ ИЗ СОПОТА

Шест де це ни ја у бра ку

ПРО СЛА ВА ОСМОГ МАР ТА У КЊА ЖЕВ ЦУ

До ђи, дра ги, ве че рас на пре ло
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Сек ци ја за руч ни рад „Ор хи де ја“, ко ја ра ди
у скло пу Ме сне ор га ни за ци је пен зи о не ра
Бач ка То по ла, при ре ди ла је од 8. до 11. мар-
та у До му кул ту ре у овом ме сту сво ју пр ву
са мо стал ну из ло жбу. Ову до бро по се ће ну
из ло жбу отво рио је Дра гу тин Ле кић, пред-
сед ник Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра

Бач ка То по ла, а ме диј ски ју је про пра ти ла и
ло кал на те ле ви зи ја. Ве те ра ни из Сек ци је за
руч ни рад, ко ја са да бро ји 36 чла но ва, су-
гра ђа ни ма су при ка за ли руч не ра до ве од
чип ке, ве за, пред ме те од др ве та, ке ра ми ке
и тако даље.

Пре ма ре чи ма Дра гу ти на Ле ки ћа, пен зи-
о не ри и пен зи о нер ке чла но ви „Ор хи де је“,
осно ва не 2006. го ди не, про на ла зе ду хов-
ни мир и за до вољ ство у ова квом кре а тив-
ном ства ра њу, у ме ђу соб ном дру же њу и
за јед нич ким пу то ва њи ма, али и у раз ме ни
ис ку ста ва са ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма из

удру же ња ши ром Вој во ди не. У то ку про шле
го ди не они су уче ство ва ли на број ним из-
ло жба ма у зе мљи и ино стран ству, из ме ђу
оста лих на Ме ђу на род ној из ло жби руч них
ра до ва − МИРК, Из ло жби руч них ра до ва
из Вој во ди не у Бу дим пе шти, на Бо жић ном

и Но во го ди шњем ва ша ру, на Ус кр шњој из-
ло жби у Бач кој То по ли итд. Уче ство ва ли су
и у број ним ра ди о ни ца ма где су се, кроз
са рад њу са чла но ви ма слич них сек ци ја из
По кра ји не, упо зна ва ли са но вим тех ни ка ма
умет нич ког ства ра ња као што су фар ба ње
на сви ли, рад са пла сти ком итд.

Пред сед ник Ле кић ка же да су у Удру же њу
по но сни на њи хо во бо га то ства ра ла штво,
те су им до сад до де ли ли број не за хвал ни це,
пе ха ре и ди пло ме као при зна ње за уло же-
ни труд, ква ли тет и не се би чан ен ту зи ја зам
ко ји ис по ља ва ју.

М. Мек те ро вић

ОП ШТИН СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА БАЧ КА ТО ПО ЛА

Пр ва из ло жба 
руч них ра до ва

У част Ме ђу на род ног да на же на, у дво ра-
ни Кул тур ног цен тра у То по ли до де ље на су
при зна ња на већ тра ди ци о нал ној ма ни фе-
ста ци ји „Же на оп шти не То по ла”. Ово го ди шња
до бит ни ца тог при зна ња и пла ке те „Да рин ка
Ра до вић” је Дра га на Ми тро вић, до ма ћи ца из
То по ле и хра ни тељ ка дво је де це без ро ди-
тељ ског ста ра ња.

Пла ке та „Да рин ка Ра до вић” се до де љу је
за слу жним же на ма са под руч ја ове оп шти не
у част Да на же на, а при зна ње је пре две го-
ди не уста но вио Оп штин ски од бор СУБ НОР-а
То по ле.

На све ча но сти су уру че не и на гра де за ли те-
рар не ра до ве на те ме: Мај ка, бо рац ра та и ми-
ра; Мај ка, нај леп ша бај ка; Бо же, ка ко су ве ли ке
на ше мај ке. Пр во ме сто су по де ли ле На та ли ја
Си мић и Ми ли ца Стан ко вић, уче ни це пе тог
раз ре да Основ не шко ле „Ка ра ђор ђе” из То по-
ле. Из исте шко ле је и дру го на гра ђе на Са ра Ра-
до ва но вић, док је тре ћа на гра да при па ла Ива-
ни Пе тро вић, уче ни ци пе тог раз ре да Основ не
шко ле „Се стре Ра до вић” из Бе ло са ва ца.

Све ча ност је ор га ни зо вао Оп штин ски од-
бор СУБ НОР-а, уз по кро ви тељ ство оп шти не
То по ла. М. Сан трач

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ЖЕ НА ОП ШТИ НЕ ТО ПО ЛА”

При зна ње Дра га ни Ми тро вић
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пензионерски кутак

ЛО ЗО ВИК

До бар рад 
ру ко вод ства

И чла но ви Удру же ње пен зи о не ра из Ло зо ви ка код Сме де ре-
ва про сла ви ли су 8. март, Дан же на, у сво јим про сто ри ја ма.

Про сла ву су бес пре кор но ор га ни зо ва ли пред сед ник Удру-
же ња, Бо ри во је Ма тић, се кре тар Ми ле Пе тро вић, бла гај ник 
Зо ри ца Ди ми три је вић и Ра дој ка Ма шић, а дру же ње је, уз иће, 
пи ће и пе сме и игре из мо рав ског ре ги о на, тра ја ло до зо ре.

Ло зо вич ка пен зи о нер ска ор га ни за ци ја бро ји 480 чла но ва 
за ко је ру ко вод ство Удру же ња че сто ор га ни зу је про сла ве ро-

ђен да на, ша хов ска так ми че ња, екс кур зи је са по се та ма ма на-
сти ри ма и дру гим зна ме ни тим ме сти ма, као и на бав ку огре ва, 
на мир ни ца и дру ге ак тив но сти. Д. Д.

НИШ

Дру же ње у 
Про лом ба њи

По во дом 8. мар та, Ме ђу на род ног да на же на, Удру же ње 
пен зи о не ра гра да Ни ша је за сво је ак ти вист ки ње ор га ни зо-
ва ло јед но днев ни из лет до Про лом ба ње. Њих сто ти нак из 
Из вр шног од бо ра, ме сних ор га ни за ци ја и во лон тер ке у ра ду 
са ста рим и из не мо глим ли ци ма, уз дру же ње и у при јат ној ат-
мос фе ри, про ве ле су ди ван дан.

Би ла је то при ли ка да се уз му зи ку и ле по рас по ло же ње ма-
кар на крат ко за бо ра ве сва ко днев не бри ге и про бле ми ко је 
на сво јим пле ћи ма, ипак, нај ви ше но се же не.

Удру же ње пен зи о не ра гра да Ни ша ина че сва ке го ди не на 
при го дан на чин обе ле жи Осми март, па је и ово го ди шњи из-
лет до Про лом ба ње са мо на ста вак до бре тра ди ци је да се и на 
тај на чин по ка же па жња и за хвал ност же ни, не у мор ном бор-
цу за до бро бит по ро ди це и дру штва у це ли ни. Љ. Г.

Про сла вљен Дан же на
Осми март је про сла вљен и у Ге рон то ло шком цен тру 

„Срем“ у Ру ми, та ко да је и ова при ли ка ис ко ри шће на за пе-
сму и игру.

Чла но ви ре ци та тор ске сек ци је го во ри ли су про зу и сти хо-
ве Иве Ан дри ћа, Жа ка Пре ве ра и Ђу ре Јак ши ћа. Хор уста но ве 
је пе вао уз хар мо ни ку Јо си па Јур це, а пу бли ци су се пред ста-
ви ли и чла но ве фол клор не сек ци је ко ји су од и гра ли „Бо јер-
ку“, „Ти, мо мо, ти, де вој ко“ и „Арап ски ку ку њеш“.

Би ло је ве се ло за Дан же на, као и за сва ки дру ги пра зник у 
рум ској уста но ви. Д. Р.

ЗА ЈЕ ЧАР

Осмо мар тов ски
кон церт и из ло жба

У но во о тво ре ном До му кул ту ре „Ко тлу је вац“ − За је чар по-
во дом Ме ђу на род ног да на же на КУД „Пен зи о нер“ при ре дио 
је не за бо ра ван кон церт.

У јед но ча сов ном про гра му овог осмо мар тов ског кон цер-
та, по сле по здрав не ре чи Ве ре Ди ми три је вић, пред сед ни це 

КУД-а, на сту пи ли су во кал ни и ин стру мен тал ни со ли сти, ре-
ци та то ри и ху мо ри сти, и чла но ви фол клор не гру пе.

На сце ну је нај пре сту пио ста ри на здра ви чар Ти о сав Ћи-
рић, а по том во кал ни со ли сти Ди ми трин ка Пе тров, Де сан ка 
Стан ко вић, Јо на Ко ре ло вић и Љу бин ко То до ро вић, и фру лаш 
Ми лан Пај кић. Ве че је оби ло ва ло и фол клор ним игра ма ко је 
је при пре мио Ми ло рад Ми лен ко вић.

По во дом 8. мар та у Ра дул Бе го вом ко на ку отво ре на је и из-
ло жба сак сиј ског и ре за ног цве ћа, ко ја је тра ја ла не де љу да-
на, та ко да су сви за ин те ре со ва ни мо гли да на ба ве вр ло ле по 
цве ће и по да ре га сво јим нај дра жим да ма ма. М. С.
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НО ВИ САД

Ак тив на Пр ва 
вој во ђан ска бри га да

Ме сна ор га ни за ци ја „Пр ва вој во ђан ска бри га да“, Удру же ња
пен зи о не ра гра да Но вог Са да, ак тив но де лу је на по ди за њу ква-
ли те та жи во та сво јих чла но ва. Та ко су не дав но, по во дом 8. мар та,
за 40 сво јих чла но ва ор га ни зо ва ли тро днев ни из лет у Со ко ба њу.

Уз из ле те и бо ра вак у ба ња ма, део ак тив но сти ове МО је
усме рен на ор га ни за ци ју бес плат них пре вен тив них пре гле-
да. У са рад њи са јед ном оп ти чар ском рад њом из Но вог Са да,
не дав но су ор га ни зо ва ли бес плат ну кон тро лу ви да то ком ко-
је је око 70 чла но ва до би ло ком пју тер ски пре глед ди оп три је
− ре фрак ци је ока.

Ка ко ка же Пер ка Ма рин ко вић, пред сед ни ца ове МО, иста
оч на ку ћа ну ди и пре глед оч ног дна, као и по вољ ну от пла ту
на о ча ра на шест и ви ше ра та.

На кон ове ак ци је, Ме сна ор га ни за ци ја „Пр ва вој во ђан ска
бри га да“ за сво је чла но ве је ор га ни зо ва ла и бес плат ну про-
ве ру слу ха. Д. К.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

Креп ка у сто тој
Јед на од нај ста ри јих пен зи о нер ки и жи тељ ки Сме де рев ске 

Па лан ке, Ву ко са ва – ба ка Ву ка Пе ри шић, ре кла нам је, ка да 
смо је по се ти ли про шле го ди не, да до ђе мо и сле де ће го ди не 
да про сла ви мо за јед но њен сто ти ро ђен дан. И, ода зва ли смо 

се ње ном по зи ву. А по ред по ро ди це − си на, сна ха, уну чи ћа, 
пра у ну чи ћа, и до пи сни ка „Гла са оси гу ра ни ка“, ба ка Ву ки су 
ро ђен дан че сти та ли и Ви то мир Ви та Ацић, се кре тар Оп штин-
ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, и Све-
ти слав Ра бре но вић, пред сед ник МО пен зи о не ра МЗ „До њи 
град“, са са рад ни ци ма, као и ло кал на РТВ „Ја се ни ца“.

Ра до сна ба ка Ву ка, ко ја је го сте до че ка ла на вра ти ма свог до ма, 
сви ма је за хва ли ла на по кло ни ма и на то ме што ни су за бо ра ви ли 
на њен ро ђен дан. Она је вр ло ви тал на, здра вље је до бро слу жи, и 
још мо же по не што да ура ди у свом до му. Ка же да не ког по себ ног 
ре цеп та за дуг жи вот не ма, већ је по треб но по што ва ње су пру га, 
де це и при ја те ља, као што је она има ла и још има од сво јих нај ми-
ли јих, и све ће, по ба ка Ву ки, би ти у нај бо љем ре ду. Сл. К.

Ве се ло за да ме
По тра ди ци ји, ово га пу та у про сто ри ја ма Клу ба Оп штин ске 

ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке, пен зи о нер-
ке из гра да на Ја се ни ци са сво јим го шћа ма из Ве ли ке Пла не и 
Сви лајн ца про сла ви ле су Ме ђу на род ни дан же на. Све при сут-
не да ме по здра вио је Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла-
нач ких пен зи о не ра, по же лео им дуг жи вот и до бро здра вље, 
на гла сив ши да ће се убу ду ће у Клу бу ор га ни зо ва ти раз не за ба-
ве и дру же ња, као и при је ми за пен зи о не ре из дру гих ме ста у 
Ср би ји ко ји бу ду до ла зи ли у по се ту Сме де рев ској Па лан ци.

Ина че, ову про сла ву, ко ја је уз игру, пе сму, ша лу, иће и пи ће 
тра ја ла до ка сних ве чер њих са ти, за јед нич ки су ор га ни зо ва-
ли ру ко вод ство па ла нач ке Оп штин ске ор га ни за ци је пен зи о-
не ра и Ак тив же на. Сл. К.

СУ БО ТИ ЦА

Основ ци у по се ти 
Ге рон то ло шком клу бу

Ге рон то ло шки цен тар Су бо ти ца на ста вља од лич ну са рад-
њу са шко ла ма из овог гра да, па су та ко чла но ви кре а тив не
ра ди о ни це Ге рон то ло шког клу ба „Цен тар 2“ не дав но уго сти-
ли уче ни ке ОШ „Ки зур Иштван“. Ка ко ја вља ју из Ге рон то ло-

шког цен тра, чла но ви
ра ди о ни це су том при-
ли ком об у ча ва ли ма ле
го сте осно ва ма сли ка-
ња на тек сти лу, а де ца
су за уз врат одр жа ла
при го дан про грам за
пен зи о не ре Клу ба.

Др Не над Ива ни ше-
вић, ди рек тор Ге рон-
то ло шког цен тра Су бо-
ти ца, ис ти че да је циљ
ова квих су сре та ме ђу-
ге не ра циј ска са рад ња,
као и раз ви ја ње уза јам-
ног по што ва ња и то ле-
ран ци је. Д. К.
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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

Уре ђе ње обла сти
про фе си о нал них 
обо ље ња

Про фе си о нал на обо ље ња се у Ср би ји све ма ње утвр ђу ју и при ја-
вљу ју, а зва нич ни по да ци о то ме су не по у зда ни. У 2011. је у Ср би ји
ре ги стро ва но 30 про фе си о нал них обо ље ња, а го ди ну да на пре то га
29. У по ре ђе њу са раз ви је ним зе мља ма, то су не ре ал ни бро је ви, јер
се по њи ма на ми ли он за по сле них при ја вљу је 15 до 20 обо ле лих.
Је дан од при ме ра где су про пу сти очи глед ни је сте да у Ср би ји ни-
је пре по знат и при ја вљен ни је дан слу чај ра ка плу ћа као по сле ди ца
штет них ути ца ја на рад ном ме сту. На осно ву по да та ка из свет ске ли-
те ра ту ре, тре ба ло би да се го ди шње у зе мљи от кри је око 200 ова-
квих па ци је на та, и то пре све га због из ло же но сти азбе сту.

Је дан од раз ло га због ко јих зва нич не ре ги стра ци је ни су по у здан
из вор је сте наш пра вил ник за ову област. У пла ну је да се код нас уве-
де но ви, ме шо ви ти кон цепт ко ји, на пре по ру ку ЕУ, при ме њу је ве ћи на
раз ви је них зе ма ља. У окви ру про јек та Ми ни стар ства здра вља „Про-
грам утвр ђи ва ња, при ја вљи ва ња и ре ги стра ци је про фе си о нал них
обо ље ња”, ове го ди не ће се ра ди ти на кон со ли да ци ји ли сте про фе си-
о нал них обо ље ња и ја сним кри те ри ју ми ма за утвр ђи ва ње про фе си-
о нал них обо ље ња, а за 2014. је пла ни ра на ин тен зив на обу ка ле ка ра,
по себ но у до мо ви ма здра вља, ка ко да пре по зна ју и при ја ве про фе си-
о нал не бо ле сти. Ј. О.

За шти та здра вља
рад ни ка

По след њих два де сет го ди на на пре до ва ла је на ша ин ду-
стри ја и обрт у ве ли ким раз мје ра ма. Број рад ни ка ра сте из
го ди не у го ди ну, ства ра се ве ли ки и ја ки рад нич ки ста леж,
ко ји тра жи да му се пру жи пу на и ја ка за шти та на ра ду. У 
ра ду чо вјек по ста је строј ко је му у сва ком ча су при је ти опа-
сност, ко ји из ла же сво је здра вље и жи вот у те шку бор бу са
нај ра зно вр сни јим еле мен ти ма ин ду стри је и ра да.

За шти та здра вља рад ни ка мо ра би ти ак си ом сва ке
кул тур не сре ди не. Со ци јал но оси гу ра ње је онај фак тор у 
зе мљи ко је му је по вје ре на скрб над жи во том и ра дом рад-
нич ке кла се. Рад нич ко оси гу ра ње има за да ћу да свим си ла-
ма и сред стви ма по пра ви и уса вр ши усло ве ра да и да кроз
то за шти ти жи вот и здра вље рад ни ка. Тај ве ли ки за да так 
рад нич ког оси гу ра ња тре ба да про во де ли јеч ни ци. У сва ком
кон крет ном слу ча ју тре ба из на ћи и уста но ви ти у ка квом
од но су сто ји рад и здра вље рад ни ка.

(Сре ди шњи уред за оси гу ра ње рад ни ка у За гре бу,
Из ве штај о по сло ва њу за 1936, За греб, 1937)

Ви дим да је и ове го ди не отво рен кон курс
за бес пла тан од мор и опо ра вак пен зи о не ра
у ба ња ма Ср би је. То је ствар но пра ва ствар
за све нас ко ји има мо ја ко ма ла при ма ња, а
ни је нас баш ни ма ло. Ко ли ко ја ви дим, до бар
део пен зи о не ра је са при ма њи ма ис под про-
се ка. И ис под сва ког ми ни му ма за нор ма лан
жи вот. Па по што је два не ка ко успе ва мо да
се скр пи мо од јед ног до ду гог де ла пен зи је,
не ма ни ка квих мо гућ но сти да оде мо у не ку
ба њу на опо ра вак и ма ло ре ха би ли та ци је. А
тре ба и те ка ко. До бро нам до ђе и да са мо
бу де мо та мо, а још и ма ло ле че ња и про ве ре
здрав стве ног ста ња је од лич но.

Ја сам пре че ти ри го ди не био бес плат но у
ба њи и не знам да ли са да имам пра во да по-
но во под не сем зах тев са до ку мен та ци јом од
че га бо лу јем. Па по што ви дим да ов де по не-
кад од го ва ра те на пи та ња, мо лим вас да ка же-
те да ли имам пра во да ове го ди не кон ку ри-

шем за ба њу по што ми је пен зи ја ис под 15.000
ди на ра.

Уна пред хва ла,
Иван Ди ми три је вић,

Бе о град

Од го вор ре дак ци је: На жа лост, не ма те
пра во да ове го ди не кон ку ри ше те за бес пла тан
од ла зак у ба њу по што сте већ би ли пре че ти-
ри го ди не, а пре ма Пра вил ни ку о дру штве ном
стан дар ду пен зи о не ра, из ме ђу два бо рав ка у 
ба њи о тро шку Фон да ПИО мо ра да про ђе пет
го ди на. Ви ће те мо ра ти да са че ка те сле де-
ћу го ди ну да би сте кон ку ри са ли за бес плат ну 
ре ха би ли та ци ју у ба њи, а за ову го ди ну је ди но
мо же мо да вам пред ло жи мо да се рас пи та те у 
не кој од мно го број них ба ња ко је пен зи о не ри ма
да ју по пуст и мо гућ ност пла ћа ња на шест или
чак и ви ше ра та, о че му ће мо оп шир ни је пи са-
ти у не ком од на ред них бро је ва.

Имам ли пра во на ба њу
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Пра во на по греб не тро шко ве

?Си ни ша Ми ло ше вић, Бор: Ста ро сни сам пен зи о нер са пу-
них 40 го ди на рад ног ста жа. Са да имам 85 го ди на и те шко
сам ин ва лид но ли це са оба ве штач ка ку ка. Те шко се кре ћем

и уз по моћ шта ка, па сам оства рио и пра во на ту ђу по моћ и не гу,
али ни сам оства рио ни јед ну од олак ши ца при пла ћа њу да жби-
на: елек трич не енер ги је, ко му на ли ја, те ле фо на... Ка ко да по сту-
пим да бих оства рио ове по вла сти це као ин ва лид но ли це?

? До бри во је Ми тић, Бре сто вац: У де цем бру 2012. го ди не
био сам у Фи ли ја ли Ниш и за тра жио на кна ду по греб них
тро шко ва за са хра ну сво је су пру ге. Слу жбе ни ца ми је

усме но ре кла да не мам пра во на на кна ду по греб них тро шко-
ва јер мо ја по кој на же на ни је би ла пен зи о нер. Сма трам да као
ин ва лид са те ле сним оште ће њем у ви си ни од 70% имам пра во
на на кна ду ових тро шко ва.

Олак ши це за ин ва лид на ли ца

Од го вор: Пра во на на кна ду по-
греб них тро шко ва има ли це ко је 
је сно си ло тро шко ве са хра не по-
сле смр ти пен зи о не ра. Ово пра-
во је ре гу ли са но чл. 41 За ко на о 
ПИО. Пре ма то ме, ни је од зна ча ја 
ка кав ста тус је има ло ли це ко је је 

сно си ло тро шко ве са хра не, већ
да је умр ло ли це би ло ко ри сник
пен зи је. Ка ко Ва ша су пру га ни је
би ла пен зи о нер, Ви не ма те пра во
на на кна ду по греб них тро шко ва,
не за ви сно од то га што Ви има те
те ле сно оште ће ње од 70 од сто.

Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?Го ран Лу кић, За је чар: Ро ђен сам 1975. го ди не. Од 1997. бо лу-
јем од мул ти пле скле ро зе. 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 
је ин ва лид ска пен зи ја 50 од сто. Имам укуп но три го ди не рад ног 
стаж. Да ли имам пра во на пу ну ин ва лид ску пен зи ју?

Ин ва лид ска пен зи ја

?Г. Ве лич ко вић, Бе о град: У пе ри о ду од апри ла 2010. го ди не
два пу та сам ра дио по шест ме се ци код стра ног по сло дав ца
по осно ву струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња, за шта

по се ду јем и до ку мен та ци ју. Ко ја је про це ду ра да за овај пе ри од
ре гу ли шем рад ни стаж? Да ли за ста ре ва мо је пра во да за тај пе-
ри од упла тим до при но се за ПИО? Та ко ђе, ка ко се ба вим по слом
за ко ји се об ра чу на ва бе не фи ци ра ни рад ни стаж, да ли је мо гу-
ће по прин ци пу про ра те об ра чу на ти са бе не фи ци јом и пе ри од
ко ји је кра ћи од ка лен дар ске го ди не и да ли се мо же об ра чу на-
ти као бе не фи ци ра ни рад ни стаж и вре ме про ве де но код ино-
стра ног по сло дав ца на истим по сло ви ма ко је оба вљам у на шој
зе мљи, а за ко је се об ра чу на ва бе не фи ци ра ни рад ни стаж.

Рад за стра ног по сло дав ца

Од го вор: Ако сте у пе ри о ду о 
ко јем пи ше те ра ди ли у др жа ви 
са ко јом Ср би ја има спо ра зум о 
со ци јал ном оси гу ра њу, не ма по-
тре бе да се тру ди те да то вре ме 
по кри је те ста жом оси гу ра ња у 
Ср би ји, јер ће Вам се при ме ном 
спо ра зу ма овај стаж при зна ти. 
Ово све под прет по став ком да 
Вас је ино по сло да вац при ја вио 
на оси гу ра ње у сво јој зе мљи и 
за то вре ме пла тио до при но се 
за ПИО. Ако за ово вре ме ни-
су пла ће ни до при но си, о то ме 
тре ба при ба ви ти до каз од ино-
стра ног но си о ца со ци јал ног 

оси гу ра ња, у ком слу ча ју по сто-
ји мо гућ ност ре гу ли са ња овог 
пе ри о да ра да у ино стран ству 
по чл. 11, ст. 1, тач ка 7 За ко на о 
ПИО. Што се ти че бе не фи ци ра-
ног рад ног ста жа, он не мо же да 
се утвр ди по на шим про пи си ма 
за рад у ино стран ству; у овом 
слу ча ју са мо др жа ва у ко јој сте 
ра ди ли мо же да ре гу ли ше стаж 
са уве ћа ним тра ја њем и при зна 
пра во по том осно ву, без об зи ра 
на то што сте ра ди ли на по сло-
ви ма на ко ји ма се стаж у Ср би ји 
при зна је као стаж са уве ћа ним 
тра ја њем.

Од го вор: Ни је у над ле жно сти 
Фон да ПИО да про пи су је олак-
ши це и по вла сти це пен зи о не-
ри ма ко ји су ко ри сни ци од ре-
ђе них пра ва из ПИО или има ју 
те ле сно оште ће ње у од ре ђе ном 
про цен ту. Ове олак ши це про-
пи су ју дру ге уста но ве у при ме-
ни сво јих за ко ном про пи са них 
пра ва. За са да Фонд ПИО из да је 
са мо по твр де о ви си ни те ле сног 
оште ће ња на зах тев ко ри сни-
ка пра ва ра ди осло ба ђа ња од 
ца ри не и пла ћа ња ПДВ-а при-
ли ком уво за ауто мо би ла, тј. за 
да ва ње та ко зва них ца рин ских 

олак ши ца, као и олак ши ца при-
ли ком ре ги стра ци је ауто мо би-
ла. Што се ти че оста лих олак-
ши ца, Фонд ПИО ни је зва нич но 
оба ве штен, али са ми пен зи о не-
ри се ја вља ју са зах те вом за из-
да ва ње по твр да ра ди оства ри-
ва ња од ре ђе них пра ва, по соп-
стве ном са зна њу. То зна чи да ће 
Фонд ПИО увек иза ћи у су срет 
пен зи о не ри ма и ко ри сни ци ма 
дру гих пра ва и из да ти им од го-
ва ра ју ћу по твр ду о чи ње ни ца ма 
о ко ји ма во ди слу жбе ну еви ден-
ци ју, а ра ди оства ри ва ња би ло 
ко је олак ши це.

Од го вор: За оства ри ва ње пра-
ва на ин ва лид ску пен зи ју ли ци ма 
ко ја то пра во оства ру ју по осно ву 
бо ле сти или по вре де ван по сла, 
а има ју пре ко 30 го ди на жи во-
та, по треб но је да има ју нај ма ње 
пет го ди на ста жа оси гу ра ња. То 
зна чи да Ви са три го ди не ста жа 
не ис пу ња ва те услов за оства-

ри ва ње пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју, чак и да над ле жни ор-
ган ве шта че ња утвр ди да код Вас 
по сто ји пот пу ни гу би так рад не 
спо соб но сти. Ако би сте се са сво-
јом пре о ста лом рад ном спо соб-
но шћу за по сли ли или по че ли да 
оба вља те са мо стал ну де лат ност, 
тре ба ло би то оси гу ра ње да тра је 

нај ма ње две го ди не пре не го што
под не се те зах тев за оце ну рад не
спо соб но сти. За то вре ме би Вам
пре ста ло пра во на на кна ду у ви-

си ни 50 од сто ин ва лид ске пен зи-
је. У су прот ном, ни ка да не би сте
мо гли да оства ри те пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју.

Пра ва по про пи си ма др жа ве 
ко ја ис пла ћу је пен зи ју

?Ви кот Вил, Кор ман: Мој брат, ин ва лид ски пен зи о нер из БиХ,
пре ми нуо је 2011. го ди не. Ка да сам се обра тио Фон ду ПИО
Фе де ра ци је БиХ ре че но ми је да не мам пра во на би ло ка кву

на кна ду по греб них тро шко ва, као што то ва жи по про пи си ма у
Ср би ји. Зар је мо гу ће да Спо ра зу мом о со ци јал ном оси гу ра њу
из ме ђу Ср би је и БиХ ни је ре гу ли са но ово пи та ње?

Од го вор: Оства ри ва ње од ре-
ђе них пра ва ни је мо гу ће про пи-
са ти и на мет ну ти спо ра зу мом о
со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу
др жа ва, ако то пра во ни је об у-
хва ће но за ко ном др жа ве ко ја
је скло пи ла спо ра зум. То зна чи
да ако Фе де ра ци ја БиХ сво јим
За ко ном о ПИО ни је про пи са-
ла пра во на на кна ду по греб них
тро шко ва по сле смр ти ко ри сни-
ка пен зи је, ни је мо гу ће та кво

пра во на мет ну ти спо ра зу мом о
со ци јал ном оси гу ра њу те др жа-
ве са оста лим др жа ва ма, па ни
ка да је дру га др жа ва уго вор ни-
ца, кон крет но Ре пу бли ка Ср би-
ја, про пи са ла то пра во сво јим
За ко ном о ПИО. Ка ко је Ваш
брат био ко ри сник пен зи је из
Фе де ра ци је БиХ, сва пра ва ис-
кљу чи во ко ри сти по њи хо вим
про пи си ма, па и на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Ср би је.
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СКАНДИНАВКА

Ми са о не на пра ве
Та ко тре ба. Уоста лом, та ко је и би ло.
Ни је он мач ји ка шаљ. Ње го ви ми ше ви ко ло во де.
Дов де смо до гу ра ли за то што сте гу ра ли лак том.
Уз гред бу ди ре че но, у здрав ству је ста ње не здра во.
Раз го ва ра ла сам са со бом. До у шни ци ма ћу да ти 

зва нич но са оп ште ње.
Не ма те за вод ни це ко ја је рав на те ле ви зи ји.
Кри за је то ли ко ду бо ка да је из ње не мо гућ скок у 

бу дућ ност.
Не ме ња мо ни шта, ово је са мо но ва фа за тог про це са.
Коц кар ска гро зни ца ле чи се игра ма на не сре ћу.
Си зи фа смо не ка ко са вла да ли, али нас је ка мен из не на дио.
Чак ни ком пју те ри не мо гу без та сте ра.
По не кад прав да по бе ђу је и но ка у том.
Пу цао је од за ви сти − у са мо од бра ни.
У на шој лу три ји до бит ник се од ре ђу је из ме ђу два из-

вла че ња. Ву ко са ва Ден чић

Сит не ми сли
Не уда ља вај те се мно го од се бе. Из гу би ће те се.
По тра жи те се бе – и та мо где сте ми сли ли да вас не ма.
По ле те ће сва ко ко ме да те кри ла.
Ако сте на пра вом пу ту, сва ко вре ме је пра во.
Нај ви ше хо ће они ко ји не зна ју – шта хо ће.
Плит ка па мет не ко па. Она пот ко па ва.
Ма ло би то га би ло бо ље да ни је сна ге во ље.
Пти це ни ка да не за бо ра вља ју ме ста ода кле су по-

ле те ле.
Нај бо ље је да вас из да се ћа ње кад и при ја те љи.
Са мо ако тра жи те ра дост, сти ћи ће те – на пут сре ће.
Док не из гу би те при ја те ља, не зна те ка кав је не при ја-

тељ. Пе ко Ла ли чић
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До ско ци
На шим тај ку ни ма не ма ни шта да се до да. Али, има шта да

се оду зме.
Не би ра мо циљ. Иона ко сва ки про ма ши мо.
По лу па ли смо лон чи ће. За то сад је де мо са ка за на.
Од оних ко ји ма гле да мо кроз пр сте не мо же мо око да отво ри мо.
Де мо крат ске про ме не су ми про ме ни ле жи вот. Не мо гу ви-

ше да га пре по знам.
Код нас ни је ви ше вест кад чо век ује де пса. Кри за чи ни сво је.
Во лим рит мич ке ин стру мен те. За то ми је све оти шло на

до бош.
Оси гу рао сам свој жи вот. По слао сам де цу у ино стран ство.
Кад ми бу де мо сти гли у Евро пу, та мо ви ше ни ко га не ће би ти.
Ла ко је за де ну ти за по јас, кад имаш шта. Ра де Ђер го вић

Гле да ње и жму ре ње
Бо гат ство ко му ни ци ра ња: са пен џе ра, пре ко пеј џе ра до са мих

са со бом.
Ла ко ми сле ни су пр вен стве но они што те же ми сле.
Су ко бље ни ма са са мим со бом уз сва ку по бе ду сле ди и по раз.
Лич ност? То је мно го ви ше од дво лич но сти.
Кул ту ра ни је од ју че. Ето за што је ско ро је ви ћи има ју ма ње.
Сва ки но ви дан је исто вре ме но дан ви ше и дан ма ње, за то

сва ки од њих за слу жу је ва шу пу ну па жњу.
Раз ли ке у гле да њу че сто су по сле ди ца раз ли ка у жму ре њу.
Пра зни љу ди су по не кад нај те жи.
Па мет би тре ба ло упо тре бља ва ти ра зум но, а ра зум па мет но.
Отво ри те очи и ви де ће те да има шта и да се чу је.
Жи вот на функ ци ја је ди на има до жи вот ни ман дат.

Сло бо дан Ду чић

Мо лим за реч
И по сло ви це ни су ви ше као што су не кад би ле. Уме сто „У ви ну

је исти на“, ка же се „У мле ку је исти на“.
Же ни не ку пу јем књи гу за 8. март. До вољ но је што јој сва-

ке ве че ри кад до ђем из ка фа не при чам бај ке.
Не ле жи нам из ре ка „Што на ум, то на друм“. Не ма мо ни умо ве

ни дру мо ве.
Ла ко ћу ја с Ба ба Мар том. Ме не је сре ди ла Ба ба Мир ка.
Кад иза ђем из са мо по слу ге мо рам да па зим да ми ве тар не од-

не се ке су с ку пље ном ро бом.
У све ту је јеф ти ни ја хра на не го код нас. По јеф ти ни ће и код

нас кад по ста не мо свет.
Хра на нам је нај ску пља у Евро пи, али не мо ра мо да је де мо.

Мо же мо да про на ђе мо и не ки дру ги хо би. Де јан Па та ко вић

Да ли сте зна ли ...

И
гњ

ат
 Га

та
ло

 − да ће се до кра ја ове го ди не на тр жи шту по ја ви ти но во 

„чу до“ из мо бил не те ле фо ни је – про вид ни те ле фон? Ком па-

ни ја „По ли трон“ је ди зај-

− да је у Бе о гра ду 1898, на пр вом спра ту Ко лар че ве ку ће, 

 − да је То мас Еди сон пред ло жио да „Hel lo“ бу де по зив ко ји ће 

ни ра ла пр ви про вид ни 

ин ста ли ра на и пу ште на у рад пр ва те ле фон ска цен тра ла укуп-

се ко ри сти ти при ли ком ја вља ња на те ле фон? Уво ђе њем пр вих 

мо бил ни те ле фон на ко-

ног ка па ци те та 50 бро је ва? Од то га, 40 бро је ва је би ло ре зер-

риј ска кар ти ца и пло ча.

ЉЉу бе Бо јо ви ћа, та да шњег уред ни ка „Ве чер њих но во сти“.

те ле фон ских цен тра ла „ха ло“ је по стао стан дард, а 1883. го ди-

ме су ви дљи ве са мо три 

ви са но за слу жбе не по тре бе и 10 за при ват на ли ца, а пр ви 

не је ре ги стро ван у Окс форд ском ен гле ском реч ни ку.

ства ри: ка ме ра, ме мо-

при ват ни те ле фон ски број ин ста ли ран је у до му но ви на ра 

− да је 14. мар та 

обе ле же но 130 го ди-

на отка ко је оба вљен 
пр ви те ле фон ски 

− да, за пра во, ни је 

− да је бе жич ни те-

са свим ја сно ко је из у-

ле фон из у мео Те ри 

мео пр ви те ле фон, бу-

Пул 1965. го ди не, а 

ду ћи да су и Ан то нио 

да је пр ви це лу лар ни 
си стем мо бил не те ле-
фо ни је ушао у ко мер-
ци јал ну упо тре бу још 
1983. у Чи ка гу?

раз го вор у Ср би ји, 
све га се дам го ди на 
на кон што је Алек сан дар Бел па тен ти рао ову спра ву? Пр ви 
раз го вор у нас де сио се 1883. го ди не у Бе о гра ду, из ме ђу ми-
ни стра вој ног Ти хо ми ља Те ше Ни ко ли ћа, ко ји је био у згра ди 
„Три ли ста ду ва на” у Ули ци Ми ло ша Ве ли ког, где је би ло сме-
ште но Ге о граф ско оде ље ње Ми ни стар ства, и ка пе та на Ко сте 
Ра до са вље ви ћа из ка сар не код Бо та нич ке ба ште.

Ма у ци, Јо хан Фи лип 

Ре ис и Алек сан дар 

Гра хам Бел кан ди да ти 

 за ову ти ту лу? Ипак, 

 изум се зва нич но при пи су је шкот ском фи зи ча ру Бе лу, али је 
ре зул тат ра да ви ше на уч ни ка.


