
ГОВОРНИ АУТОМАТ
0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 
позива

или: 011/30-60-680

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММААААААААААААА ББББББББББББРРРРРРРРОООООООООЈЈЈЈЈЈЈЈАААААААА:: ППППППППооччччееееееетттткккккккоооооммммммм ннннноооовввввввввввеееееееееемммммммммбббббббббббббббббббббрррррррррраааааааааа  уууууууууууууууууу БББББББББББББББББББББББББББаааааааааааааааааааааааааачччччччччччччччччччччкккккккккккккккккккккооооооооојјјјјјјјјјјјј ТТТТТТТТТТТТТТоооооооопппппппппппппооооооооооооооооллллллллллллллллииииииииии 
оооооооооооооооддддддддрррррррррррррррржжжжжжжжжжжжжжжжжааааааанннннннииииииии пппппррррррррввввввиииии ссссррррррппппсссккккккккооооооо--ммммммммааааааађђђђђђђђђђђаааааааааарррррррррсссссссссскккккккккккккииииииииииииииииииииии сссссссссаааааввввввввввввееееееееееееетттттттттттооооооооооооодддддддддддаааааааааааввввввнннннннннннниииииии дддддддддддддддддаааааааааааааанннннннннннннииииииииииииии 
иииииииииизззззз ооооббббблллллаааааасссссссстттттттииии ппппппеееннннннззззззззииииијјјјјјскккккооооооо----ииииииииииннннввввваааааааалллллллллииииииииииииииидддддддддддсссссссссккккккккккккооооооооооооооогггггггггг ооооооооооосссссииииигггггууууууууууурррррррррааааааањњњњњњњњњњњњњњаааааааааааааааа

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОГОГОГОГОООГООГОГОГООДИДИДИДИДИДИИИИИИИИНАНАНАНАННАНААНАНАААААН  XX XXXXXXXLVLVLVLVVVVLV  БББББРОРОООРОРОЈ ЈЈ ЈЈ 2121212   ББББЕОЕОЕОЕООЕООЕОООООГРГРГГГРГРРАДДАДААА , , 151515155551555. . НОНООНОНОНОНООООННОООООВЕВЕВЕВЕВЕВВЕМБМБМБМББМБББМБММ АРАРАРРРРРРАРРРРАРАРАРАРАР 2 2 2 2 2222 220010101001100013.3333. ИИ И ИИИИ ИИИ И ИИЗЛЗЛЗЛЗЛЗЛЛЗЛЛЗЗЛЗЗЛЛААЗАЗАЗАЗАЗЗЗЗЗАЗАЗЗАЗИИ И И ИИИИ ПЕПЕППЕПЕЕПЕПЕЕПЕЕЕЕЕТНТНТНТНТНТНТНТТ АЕАЕАЕАЕАЕААЕАЕАЕАЕЕЕАЕА СТСТСТСТТТТТСССССССС ОДООООДОДДОДДДОООДДДНННЕНЕНЕННЕЕЕВНВВНВНВНННННННННООООООООООО

ЕТАПА КА ЗАКЉУЧЕЊУ ЕТАПА КА ЗАКЉУЧЕЊУ 
НОВЕ КОНВЕНЦИЈЕНОВЕ КОНВЕНЦИЈЕ



2 15. новембар 2013. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички
фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Милена Јовановић

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

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

РЕДАКЦИЈА ЗА 
ВОЈВОДИНУ:
Житни трг бр. 3,
21000 Нови Сад
021/487-7754,
021/487-7789,
факс: 021/6624-359,
e-mail: 
miroslav.mekterovic@piovoj.rs 

ШТАМПА:
Штампарија
Службени гласник

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2017-437

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

ГОВОРНИ АУТОМАТ
0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 
позива

или: 011/30-60-680

ТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММММААААААААААААА ББББББББББББРРРРРРРРОООООООООЈЈЈЈЈЈЈЈАААААААА:: ППППППППооччччееееееетттткккккккоооооммммммм ннннноооовввввввввввеееееееееемммммммммбббббббббббббббббббббрррррррррраааааааааа  уууууууууууууууууу БББББББББББББББББББББББББББаааааааааааааааааааааааааачччччччччччччччччччччкккккккккккккккккккккооооооооојјјјјјјјјјјјј ТТТТТТТТТТТТТТоооооооопппппппппппппооооооооооооооооллллллллллллллллииииииииии 
оооооооооооооооддддддддрррррррррррррррржжжжжжжжжжжжжжжжжааааааанннннннииииииии пппппррррррррввввввиииии ссссррррррппппсссккккккккооооооо--ммммммммааааааађђђђђђђђђђђаааааааааарррррррррсссссссссскккккккккккккииииииииииииииииииииии сссссссссаааааввввввввввввееееееееееееетттттттттттооооооооооооодддддддддддаааааааааааввввввнннннннннннниииииии дддддддддддддддддаааааааааааааанннннннннннннииииииииииииии 
иииииииииизззззз ооооббббблллллаааааасссссссстттттттииии ппппппеееннннннззззззззииииијјјјјјскккккооооооо----ииииииииииннннввввваааааааалллллллллииииииииииииииидддддддддддсссссссссккккккккккккооооооооооооооогггггггггг ооооооооооосссссииииигггггууууууууууурррррррррааааааањњњњњњњњњњњњњњаааааааааааааааа

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОГОГОГОГОООГООГОГОГООДИДИДИДИДИДИИИИИИИИНАНАНАНАННАНААНАНАААААН  XX XXXXXXXLVLVLVLVVVVLV  БББББРОРОООРОРОЈ ЈЈ ЈЈ 2121212   ББББЕОЕОЕОЕООЕООЕОООООГРГРГГГРГРРАДДАДААА , , 151515155551555. . НОНООНОНОНОНООООННОООООВЕВЕВЕВЕВЕВВЕМБМБМБМББМБББМБММ АРАРАРРРРРРАРРРРАРАРАРАРАР 2 2 2 2 2222 220010101001100013.3333. ИИ И ИИИИ ИИИ И ИИЗЛЗЛЗЛЗЛЗЛЛЗЛЛЗЗЛЗЗЛЛААЗАЗАЗАЗАЗЗЗЗЗАЗАЗЗАЗИИ И И ИИИИ ПЕПЕППЕПЕЕПЕПЕЕПЕЕЕЕЕТНТНТНТНТНТНТНТТ АЕАЕАЕАЕАЕААЕАЕАЕАЕЕЕАЕА СТСТСТСТТТТТСССССССС ОДООООДОДДОДДДОООДДДНННЕНЕНЕННЕЕЕВНВВНВНВНННННННННООООООООООО

ЕТАПА КА ЗАКЉУЧЕЊУ ЕТАПА КА ЗАКЉУЧЕЊУ 
НОВЕ КОНВЕНЦИЈЕНОВЕ КОНВЕНЦИЈЕ

Пре ма јед ном по у зда ном стра ном ис-
тра жи ва њу, за по сле ни ко ји су за до-
вољ ни сво јим по слом су чак два пу та

про дук тив ни ји од сво јих ко ле га ко ји то ни су.
За до вољ ни за по сле ни ће чак пет пу та че шће
оста ја ти ду же на по слу, до де сет пу та ма ње ће
узи ма ти бо ло ва ње и три пу та бо ље оства ри-
ва ти по слов не ци ље ве не го њи хо ве ко ле ге
ко је су по слом не за до вољ не.

У ис тра жи ва њу сај та po slo vi.in fo stud.com о то-
ме ка ква је си ту а ци ја у Ср би ји и ко ли ко по сло-
дав ци бри ну о за до вољ ству сво јих рад ни ка, у
ко ме је уче ство ва ло око хи ља ду за по сле них, чак
59 од сто њих на ве ло је да су у ве ћој ме ри за до-
вољ ни на свом рад ном ме сту – а сва ки тре ћи од

њих из ја вио је да во ли по сао ко ји тре нут но ра ди.
С дру ге стра не, око 30 од сто ис пи та ни ка ни је за-
до вољ но по слом али дру гог из бо ра не ма ју, а сва-
ки де се ти је чак из у зет но не за до во љан.

Као што се мо гло и оче ки ва ти, нај за до вољ-
ни ји су они ко ји ра де у ви шем ме наџ мен ту – 36
од сто њих је у пот пу но сти за до вољ но по слом
ко ји оба вља, док нај ве ћи број за по сле них ко ји
су из ја ви ли да су не за до вољ ни по слом и фи р-
мом ра ди на ни жим и по чет ним по зи ци ја ма.

Ве ли ка ве ћи на за по сле них, њих чак 90 од-
сто, на ве ла је да има од ли чан од нос са ко ле га-
ма. Та ко се, ре ци мо, мно ги дру же и ван рад ног
вре ме на, а по ло ви на за по сле них мо же да се
по хва ли и чи ње ни цом да су ко ле ге спрем не
да им по мог ну на по слу ако за тре ба.

До бар део ан ке ти ра них та ко ђе је из ја вио
да има по др шку над ре ђе ног: ви ше од тре ћи-
не за по сле них сма тра да над ре ђе ни бри не о
свом ти му, док ско ро по ло ви на њих има по др-
шку ше фа у од ре ђе ним си ту а ци ја ма.

С дру ге стра не, за по сле ни у Ср би ји нај че шће
ни су за до вољ ни фи нан сиј ским, али и не фи-
нан сиј ским вред но ва њем свог рад ног ме ста.
Ско ро по ло ви на ис пи та ни ка сма тра да пла те
ни су до вољ но ви со ке за ко ли чи ну по сла ко ји
сва ко днев но оба вља ју, а они ујед но не ма ју ни

до бре не фи нан сиј ске бе не фи те по пут обу ка,
слу жбе ног те ле фо на, ауто мо би ла и дру гих.

Че твр ти на ан ке ти ра них се ипак сло жи ла да
упр кос ни ским пла та ма има ју до бре бе не фи-
ци је на рад ном ме сту, док је све га 20 од сто ис-
пи та них за до вољ но и фи нан сиј ским и не фи-
нан сиј ским вред но ва њем свог рад ног ме ста.

И док ве ћи на ис пи та ни ка има при ли ку за
на пре до ва ње, тек 30 од сто њих мо же на пре-
до ва ти на осно ву до брог ра да и тру да. Че твр-
ти на ан ке ти ра них је ре кла да се у њи хо вој фи-
р ми мо же на пре до ва ти са мо уко ли ко сте бли-
ски са над ре ђе ним, док 35 од сто за по сле них
уоп ште не ма мо гућ ност за на пре до ва ње.

Ско ро по ло ви на уче сни ка ис тра жи ва ња
из ја ви ла је да бе не фи ци је ко је има ју на рад-
ном ме сту вр ло по зи тив но ути чу на њи хо ву
про дук тив ност, док на оста ле, да кле ве ћи ну,
бе не фи ци је не ути чу мно го или чак уоп ште на
ути чу. Ипак, раз лог за то ве ро ват но ле жи у чи-
ње ни ци да че твр ти на ан ке ти ра них бе не фи ци-
је и не ма, а они ко ји их има ју нај че шће на во де
оне основ не: на кна ду за пут не тро шко ве, обу-
ке и уса вр ша ва ња, мо бил ни те ле фон за лич ну
упо тре бу и бес плат но пи ће.

Ин те ре сант но је на по ме ну ти да се бе не фи-
ци је раз ли ку ју и у од но су на пол, те му шкар ци у
ве ћем про цен ту од же на до би ја ју ауто мо бил за
лич ну упо тре бу, бо ну се и на гра де, има ју флек-
си бил но рад но вре ме и мо бил ни те ле фон, од-
но сно лап топ за лич ну упо тре бу, док да ме че-
шће до би ја ју пла ће не не ке здрав стве не услу ге,
као и по пу сте при ку по ви ни ро бе и услу га.

При пре ми ла В. Ана ста си је вић

Ко ли ко су 
за до вољ ни 
за по сле ни 

у Ср би ји
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У БАЧКОЈ ТОПОЛИ ОДРЖАНИ ПРВИ СРПСКО-МАЂАРСКИ САВЕТОДАВНИ ДАНИ У ОБЛАСТИ ПИО

Етапа ка закључењу нове 
конвенције
Оси гу ра ни ци и ко ри сни ци 

пра ва са пре би ва ли штем 
у Ср би ји, ко ји су осим у 

на шој зе мљи ра ди ли или још ра-
де у Ре пу бли ци Ма ђар ској има ли 
су пр ви пут при ли ку да, 5. и 6. но-
вем бра, у про сто ри ја ма Слу жбе 
Фи ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца у 
Бач кој То по ли, у не по сред ној ко-
му ни ка ци ји са струч ња ци ма из 

пен зиј ских фон до ва две др жа ве, 
по тра же кон крет не од го во ре и 
прав не са ве те о оно ме што их 
ин те ре су је.

– Све је функ ци о ни са ло ка ко 
тре ба, ор га ни за ци ја ових да на 
раз го во ра са пред став ни ци ма 
ин сти ту ци ја со ци јал ног оси гу-
ра ња Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
пу бли ке Ма ђар ске у Бач кој То-
по ли би ла је од лич на, у да том 
вре ме ну и да тим окол но сти ма. 
Уоч љи во је да је био ма њи број 
стра на ка у од но су на да не раз-
го во ра ко је смо до сад ре а ли зо-
ва ли са пен зиј ским фон до ви ма 
Не мач ке, Аустри је и Хр ват ске. 
Ме ђу тим, има ју ћи у ви ду да пр-
ви пут ор га ни зу је мо ова кав до-
га ђај са ма ђар ским ко ле га ма, и 
да је то са мо је дан од сег ме на та 
ши ре са рад ње ко ју је За вод за 
со ци јал но оси гу ра ње Ре пу бли-
ке Ср би је до го во рио са ма ђар-
ском стра ном у ци љу ско ри је 
ра ти фи ка ци је но вог спо ра зу ма 
(ва же ћи да ти ра од 1958. го ди-
не), ути сци су до бри – оце ни ла 

је Алек сан дра Ба нић, са вет ник 
ди рек то ра Ре пу блич ког фон да 
ПИО.

Ми лан Не шић, ру ко во ди лац 
Гру пе за при ме ну ме ђу на род-
них уго во ра у обла сти ПИО За-
во да за со ци јал но оси гу ра ње, 
под се тио је да је За вод био ини-
ци ја тор одр жа ва ња ова квих 
ин тер на ци о нал них да на раз го-

во ра, то ком ко јих су раз ја шња-
ва на спор на пи та ња ко ја су се 
ја вља ла у при ме ни спо ра зу ма, 
и пру жа на прав на по моћ на-
шим гра ђа ни ма са оства ре ним 
ста жом оси гу ра ња у дру гим др-
жа ва ма.

– Оче ку је мо да ће се и са Ре-
пу бли ком Ма ђар ском раз го во-
ри и ком плет на ак тив ност на 
при ме ни спо ра зу ма у на ред ном 
пе ри о ду по ди ћи на ви ши ни во. 
Пр во бит на за ми сао би ла је да 
се ови да ни раз го во ра одр же 
у Су бо ти ци, али су због објек-
тив них окол но сти одр жа ни у 
Бач кој То по ли, и ми слим да су 
у да тим усло ви ма до бро ор га-
ни зо ва ни, и да су љу ди ко ји су 
до шли до би ли аде кват не са ве те 
и оти шли за до вољ ни – ре као је 
Не шић.

То је по твр дио и Јо жеф Вај да, 
ин ва лид ски пен зи о нер из Ка-
њи же, ко ји се већ спре мао да 
пу ту је у Ма ђар ску да би се ин-
фор ми сао о раз ло зи ма за што 
му је За вод за со ци јал но оси гу-

ра ње из Бу дим пе ште од био зах-
тев за оства ри ва ње сра змер ног
де ла ин ва лид ске пен зи је. Др
Ју дит Сол тец Ча ба не из пен зиј-
ског фон да Ма ђар ске омо гу ћи-
ла му је да на ли цу ме ста под не-
се жал бу на ре ше ње ма ђар ског
но си о ца со ци јал ног оси гу ра ња.

– Пре за до во љан сам од го-
во ром, све сам раз у мео, и са да
оче ку јем и пи са ни од го вор из
Ма ђар ске. Ово је су пер, јер до-
сад ни сам знао ко ме да се обра-
тим, сма трам да је ова кав на чин
ра да ве о ма ко ри стан и оче ку-
јем да ће се та прак са на ста ви ти
– ре као је Јо жеф Вај да.

За до во љан је био и Ла сло Фе-
ке те, 68-год шњи пен зи о нер из
Фе ке ти ћа, ко ји се та ко ђе већ на-
ме рио да от пу ту је у Ма ђар ску,
јер је шест и по го ди на ра дио у
Чон гра ду и до сад ни је под нео
зах тев за оства ри ва ње пра ва на
сра зме ран део ма ђар ске пен-
зи је. До био је од го вор да ће то
пра во мо ћи да оства ри и да ће
му се пен зи је ис пла ти ти шест
ме се ци уна зад.

Да мир Бог дан, по моћ ник на-
чел ни ка Оде ље ња за ПИО по
ме ђу на род ним спо ра зу ми ма у
Ди рек ци ји ПФ, по мо гао је ма-
ђар ским ко ле га ма да ре ше не-
до у ми це у не ким пред ме ти ма.

– Ови раз го во ри су јед на од
ета па ка за кљу чи ва њу но вог
спо ра зу ма, ко ји је фор мал но-
прав но и тех нич ки већ из ра ђен
и че ка се ње го ва ра ти фи ка ци ја
у оба пар ла мен та. Спо ра зум ће
омо гу ћи ти да се скра ти са да-

шња ду го трај на про це ду ра до
до но ше ња ре ше ња, а оси гу ра-
ни ци и ко ри сни ци ће бр же и
јед но став ни је оства ри ва ти сво-
ја пра ва – ис та као је Бог дан.

Ро берт Кеч кеш из ма ђар ског
фон да об ја снио је да је од 450
до 470 зах те ва, ко ли ко се го ди-
шње под не се у Ма ђар ској на
осно ву спо ра зу ма из ме ђу на-
ших др жа ва, из ме ђу пет и де сет
од сто по треб но ре ша ва ти кроз
не по сред ни ју ко му ни ка ци ју са
ко ле га ма из Ср би је због сло же-
но сти по ступ ка.

Де јан Мак си мо вић, из Оде ље-
ња за ПИО при ме ном ме ђу на-
род них спо ра зу ма у Ди рек ци ји
ПФ, на гла сио је да је до бра стра-
на ових раз го во ра и бо ље ме ђу-
соб но упо зна ва ње са ко ле га ма
из Ма ђар ске, што ће им убу ду ће
омо гу ћи ти бр жу и не по сред ни ју
ко му ни ка ци ју у по ступ ку ре ша-
ва ња зах те ва кли је на та.

Ма ја Глон чак, ди рек тор ка
Фи ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца,
оце ни ла је да су сви за ин те ре-
со ва ни ко ри сни ци услу га пен-
зиј ских фон до ва ко ји су до шли
на ове раз го во ре до би ли ква-
ли тет ну ин фор ма ци ју, јер им је
Фонд ПИО обез бе дио на ше нај-
ква ли тет ни је ка дро ве и струч-
ња ке. Пре ма ми шље њу свих
уче сни ка са ве то ва ња, Слу жба
у Бач кој То по ли, на че лу са Ми-
ле ном Узе лац, би ла је од ли чан
до ма ћин пр вих Ме ђу на род них
са ве то дав них да на Ср би је и Ма-
ђар ске.

Ми ро слав Мек те ро вић

Др Ју дит Сол тец Ча ба не, Игор Башанец и Јо жеф Вај да

Учесници дана разговора у Бачкој Тополи
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поводи

Про ме не усло ва за сти ца ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју код оси гу ра ни ка ко ји ма
се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним

тра ја њем и, с тим у ве зи, сни жа ва ње оп ште
ста ро сне гра ни це, у из ме на ма За ко на о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу из 2010. го-
ди не (при ме на од 1. ја ну а ра 2011) од но се се на
по ве ћа ње по треб них го ди на про ве де них на
рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем за сни жа ва ње
ста ро сне гра ни це за по јед ну го ди ну.

У Фи ли ја ли за град Бе о град Фон да ПИО
пре ци зи ра ју ово по о штра ва ње За ко на: ста-

ро сна гра ни ца се сни жа ва за по јед ну го ди-
ну за сва ких пет го ди на (ра ни је за сва ке три
го ди не) про ве де них на рад ном ме сту, од но-
сно по слу на ко ме се ефек тив но про ве де них
12 ра чу на као 14 ме се ци ста жа оси гу ра ња;
за сва ке че ти ри го ди не (ра ни је за сва ке две
го ди не и шест ме се ци) про ве де не на по слу
на ко ме се ефек тив но про ве де них 12 ра чу-
на као 15 ме се ци ста жа оси гу ра ња; за сва ке
три го ди не (ра ни је за сва ке две) про ве де не
на рад ном ме сту на ко ме се 12 ме се ци ра чу-
на као 16 ме се ци ста жа оси гу ра ња. За рад на
ме ста на ко ји ма се 12 ме се ци ра чу на као 18
ме се ци ста жа оси гу ра ња (ру да ри, пи ло ти,
ба ле ри не) не ма из ме на, тј. код њих је и да-
ље сни жа ва ње ста ро сне гра ни це за по јед ну
го ди ну за сва ку јед ну го ди ну и шест ме се ци
про ве де них на тим по сло ви ма.

У бе о град ској фи ли ја ли РФ ПИО на по ми њу
да уко ли ко оси гу ра ник ра ди на рад ним ме-
сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем, услов у по гле ду по треб-
ног бро ја го ди на про ве де них на та квим рад-
ним ме сти ма за сни жа ва ње ста ро сне гра ни-
це за јед ну го ди ну зна чи да се не ра чу на ју
све го ди не ко је су у ра спо ну до про пи са ног
усло ва за сни жа ва ње ста ро сне гра ни це за

јед ну го ди ну (на при мер, ако не ко има сте-
пен уве ћа ња 12/15 ка да је по треб но че ти ри
го ди не про ве де не на тим рад ним ме сти ма, а
оси гу ра ник има две го ди не или, ре ци мо, три
го ди не и 11 ме се ци, те се го ди не не би узе ле
у об зир јер не ма по треб не че ти ри).

Тре ба ре ћи и то да иако је оси гу ра ник
оства рио бе не фи ци ра ни стаж пре 15, 20
го ди на, стаж му се об ра чу на ва пре ма ва же-
ћем За ко ну.

Од ред ба чла на 42. За ко на о ПИО на во ди
ка те го ри је за по сле них ко ји ра де на по сло-
ви ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са

уве ћа ним тра ја њем, а то су: по ли циј ски слу-
жбе ни ци – уни фор ми са на овла шће на слу-
жбе на ли ца и по ли циј ски слу жбе ни ци ко ји
ра де на по себ но сло же ним, спе ци фич ним,
од но сно опе ра тив ним по сло ви ма; за по сле-
ни у Ми ни стар ству спољ них по сло ва ко ји
ра де на по сло ви ма на ко ји ма се стаж оси гу-
ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем; при пад-
ни ци Без бед но сно-ин фор ма тив не аген ци је,
при пад ни ци Вој но бе збед но сне аген ци је
и Вој но о ба ве штај не аген ци је; за по сле ни у
Упра ви за из вр ше ње кри вич них санк ци ја ко-
ји ра де на по сло ви ма на ко ји ма се стаж оси-
гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем; овла-
шће на слу жбе на ли ца По ре ске по ли ци је у
сми слу про пи са о по ре ској ад ми ни стра ци ји;
про фе си о нал на вој на ли ца (на њих се при-
ме њу је од 1. 1. 2012), и оста ли по ли циј ски
слу жбе ни ци ко ји ра де на рад ним ме сти ма,
од но сно по сло ви ма на ко ји ма се стаж оси гу-
ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

Ови оси гу ра ни ци, осим оста лих по ли циј-
ских слу жбе ни ка, сти чу пра во на ста ро сну пен-
зи ју ако има ју на вр ше них нај ма ње 55 го ди на
жи во та и 25 го ди на ста жа оси гу ра ња, од че га
нај ма ње 15 го ди на ефек тив но про ве де них на
рад ним ме сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња

ра чу на са уве ћа ним тра ја њем. Сви ови усло ви
мо ра ју би ти ис пу ње ни ку му ла тив но.

За ко ном о ПИО, об ја шња ва ју у Фи ли ја ли,
пред ви ђе на је по ступ ност по ве ћа ња ста ро-
сне гра ни це са 53 на 55 го ди на жи во та, по-
ве ћа ње по треб ног на вр ше ног ста жа оси гу-
ра ња са 20 на 25 го ди на ста жа оси гу ра ња и
по треб них го ди на про ве де них на ме сти ма на
ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем са 10 на 15 го ди на, у пе ри о ду
од 2011. до 2022. го ди не, та ко да оси гу ра ник у
2013. тре ба да има нај ма ње 53 го ди не и шест
ме се ци жи во та и 21 го ди ну ста жа оси гу ра ња,

од че га нај ма ње 11 го ди на ефек-
тив но про ве де них на рад ним ме-
сти ма на ко ји ма се стаж оси гу ра-
ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
У 2014. тре ба да има нај ма ње 53
го ди не и осам ме се ци жи во та и
21 го ди ну и че ти ри ме се ца ста жа
оси гу ра ња, од че га нај ма ње 11
го ди на и че ти ри ме се ца ефек тив-
но про ве де них на рад ним ме сти-
ма на ко ји ма се стаж оси гу ра ња
ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

Оста ли по ли циј ски слу жбе-
ни ци ко ји ра де на рад ним ме-
сти ма, од но сно по сло ви ма на
ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра чу-
на с уве ћа ним тра ја њем, ко ји ма
пре ста је пра во на за по сле ње
пре ис пу ње ња оп штих усло ва
за сти ца ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју, сти чу пра во на ста ро-
сну пен зи ју уко ли ко су на вр ши-
ли нај ма ње 60 го ди на жи во та и
25 го ди на ста жа оси гу ра ња, од
че га нај ма ње 15 го ди на на рад-
ним ме сти ма на ко ји ма се стаж

оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
Пре ла зном нор мом За ко на о из ме на ма и до-

пу на ма За ко на о ПИО из 2010. го ди не утвр ђе на
је по ступ ност у по ве ћа њу ста ро сне гра ни це са
55 на 60 го ди на жи во та (од 2011. до 2017. го ди-
не по ве ћа ва се за че ти ри ме се ца го ди шње, а
од 2017. до 2022. за шест ме се ци го ди шње).

Од 1. ја ну а ра 2012. го ди не у при ме ни је од-
ред ба ко ја се од но си на не ке ка те го ри је про-
фе си о нал них вој них ли ца. Пред ви ђе но је да
про фе си о нал но вој но ли це – под о фи цир и
офи цир до чи на пу ков ни ка сти че пра во на ста-
ро сну пен зи ју кад на вр ши 40 го ди на пен зиј-
ског ста жа и нај ма ње 53 го ди не жи во та, а офи-
цир до чи на пу ков ни ка кад на вр ши 40 го ди на
пен зиј ског ста жа и нај ма ње 54 го ди не жи во та.

У Бе о град ској фи ли ја ли Фон да ПИО на по ми-
њу да За кон пред ви ђа још је дан из у зе так – по-
ли циј ски слу жбе ни ци при пад ни ци спе ци јал-
них је ди ни ца по ли ци је, при пад ни ци Без бед-
но сно-ин фор ма тив не аген ци је, Вој но бе збед-
но сне аген ци је и Вој но о ба ве штај не аген ци је
ко ји ра де на по себ но сло же ним спе ци фич ним,
од но сно опе ра тив ним по сло ви ма, сти чу пра-
во на ста ро сну пен зи ју кад на вр ше нај ма ње 53
го ди не жи во та и 20 го ди на ефек тив но про ве-
де них на тим по сло ви ма. Ј. Оцић

БЕ НЕ ФИ ЦИ РА НИ СТАЖ У ОД РЕД БА МА ЗА КО НА О ПИО

Стаж са уве ћа ним 
тра ја њем
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Дом Бе жа ниј ска ко са je 5. и 6. но вем бра
све ча но обе ле жио крај ок то бра, ме се ца со-
ли дар но сти са ста ри ји ма. За вр шну про сла-
ву је отво ри ла ди рек тор ка Уста но ве Су за на

Ми шић, ко ја је из ра зи ла за до вољ ство због
уче шћа ко ри сни ка у број ним ак тив но сти ма
и стал ног по твр ђи ва ња њи хо ве кре а тив но-
сти. За хва љу ју ћи сви ма ко ји су уче ство ва ли
и по др жа ли обе ле жа ва ње ме се ца ста рих,
Су за на Ми шић је ис та кла да је тре ће до ба
до ба ка да чо век мо же да су ми ра све шта је
ра дио и по све ти се оно ме за шта не ка да ни-
је имао вре ме на.

Она је ре кла да је ово го ди шње обе ле жа-
ва ње ме се ца ок то бра по ка за ло да у ста ри-
јим го ди на ма не са мо да мо же да се ства ра,
не го да и пло до ви тог ства ра ла штва мо гу да
се пла си ра ју на нај бо љи мо гу ћи на чин.

У дво днев ном про гра му ко ји су ор га ни-
зо ва ли Днев ни цен три и клу бо ви Уста но ве
Ге рон то ло шки цен тар Бе о град су ми ра ни су
ре зул та ти ко ри сни ка из раз ли чи тих ак тив-
но сти ко је је Уста но ва ор га ни зо ва ла то ком
ме се ца по све ће ног ста ри јим осо ба ма, али и
у то ку це ле го ди не. У скло пу за вр шног про-
гра ма и из ло жбе ра до ва ко ри сни ка при ка-

за не су и ру ко тво ри не раз ли чи тих гру па и
ра ди о ни ца.

На про дај ној из ло жби ра до ва ко ри сни-
ка мо гла се ви де ти руч но из ра ђе на оде ћа и
обу ћа за бе бе, број ни упо треб ни и де ко ра-
тив ни пред ме ти, фо то гра фи ја „Осмех тре-
ћег до ба”, као и на пи ци по ори ги нал ним ре-
цеп ту ра ма из до ма ће ра ди но сти. Ма ни фе-
ста ци ју је упот пу нио и кул тур но-умет нич ки
про грам у ко ме је на сту пи ла 21 пе вач ка
гру па из клу бо ва и до мо ва Ге рон то ло шког
цен тра Бе о град. Ј. Оцић

ЗА ВР ШНА СВЕ ЧА НОСТ У УГЦБ – ДОМ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА

Тре ће до ба је ства ра лач ко
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УВла ди Ср би је је 13. но вем-УУбра пот пи сан спо ра зум у УУокви ру про јек та „По др шка УУ
ре фор ми др жав не упра ве у Ср-
би ји од 2010. до 2013. го ди не”, 
ко ји Ми ни стар ство прав де и др-
жав не упра ве Вла де Ре пу бли ке 
Ср би је ре а ли зу је у са рад њи са 
Ам ба са дом Кра ље ви не Швед ске 
у Ср би ји, а уз по др шку Швед ског 
ин сти ту та за јав ну упра ву (SI PU 
In ter na ti o nal). Ре а ли за ци ја овог 
про јек та фи нан си ра се из сред-
ста ва Про јект ног фон да за ин сти-
ту ци о нал ни раз вој (ПРО ФИД).

У окви ру „По др шке ре фор-
ми др жав не упра ве у Ср би ји од 
2010. до 2013. го ди не”, одо бре-
но је још шест про је ка та укуп не 
вред но сти 164.774 евра, чи ји су 
но си о ци Ми ни стар ство прав де 
и др жав не упра ве, Ми ни стар-
ство при род них ре сур са, ру-
дар ства и про стор ног пла ни ра-
ња, Ми ни стар ство ре ги о нал ног 
раз во ја и ло кал не са мо у пра ве, 
као и Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
и Аген ци ја за при вред не ре ги-
стре. 

По ред пред став ни ка Ми-
ни стар ства прав де и др жав не 
упра ве и Швед ског ин сти ту та за 
јав ну упра ву, пот пи сни ци оста-
ла че ти ри спо ра зу ма би ли су 
пред став ни ци ин сти ту ци ја ко-
ји ма су сред ства на ме ње на.

Из ра жа ва ју ћи за до вољ ство 
што у име Швед ског ин сти ту та за 
јав ну упра ву при су ству је пот пи си-
ва њу, Бјорн Бенг сон је ре као да су 
сви про јек ти па жљи во ода бра ни, 
при ла го ђе ни срп ским окви ри ма, 
и за сно ва ни на ме ђу на род ним 
при ме ри ма нај бо ље прак се.

Дра га на Ка ли но вић, ди рек-
тор ка Ре пу блич ког фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње, за хва ли ла је до на то ри ма
и Вла ди Ре пу бли ке Ср би је што
су про јек том омо гу ћи ли Фон ду
ПИО да ак тив но уче ству је у ре-
фор ми јав них ин сти ту ци ја. Про-
је кат за ко ји се Фонд кан ди до-
вао, а то је елек трон ска раз ме на
по да та ка са зе мља ма у ко ји ма
су гра ђа ни Ср би је оства ри ва ли
рад ни од нос те мо гу да оства-
ру ју пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња, умно го ме

ће убр за ти основ ну де лат ност
Фон да, од но сно оства ри ва ње
тих пра ва. Упра во је сег мент
елек трон ске раз ме не са дру-
гим зе мља ма са ко ји ма Ср би ја
има пот пи са не спо ра зу ме о со-
ци јал ном оси гу ра њу и не до ста-
јао Фон ду. Дра га на Ка ли но вић
је из ра зи ла уве ре ност да ће се
ре а ли за ци јом про јек та убр за ти
нај ма ње за 40 од сто оства ри-
ва ње пра ва из ПИО гра ђа ни ма
ко ји су ра ди ли у зе мља ма ван
Ср би је.

Ј. Оцић

СА РАД ЊА РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ И КРА ЉЕ ВИ НЕ ШВЕД СКЕ НА РЕ ФОР МИ ДР ЖАВ НЕ УПРА ВЕ

У про јек ту и Фонд ПИО

у жижи
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поводи

Из бу џе та Ср би је ове го ди не за Фонд
со ли дар но сти обез бе ђе но је 508 ми-
ли о на ди на ра. На ра чун Фон да ме-

сеч но се из бу џе та сли ва по 42 ми ли о на и
та ко се омо гу ћа ва ис пла та рад ни ци ма са
по зи тив ним ре ше њи ма, од но сно они ма за
ко је је утвр ђе но да има ју пра во на ис пла ту
из Фон да со ли дар но сти.

– Про блем је, ме ђу тим, ове го ди не на стао
јер за сеп тем бар уоп ште ни смо до би ли уоби-
ча је ну тран шу од 42 ми ли о на, од но сно но вац
из бу џе та ни је пре нет на наш ра чун. Та ко смо
оста ли без тих па ра ко ји ма је тре ба ло ис пла-
ти ти око 300 рад ни ка са пра во сна жним ре ше-
њи ма. Они су оста ли без пла та, и то по тре ћи
пут: пр ви пут им по сло да вац ни је пла тио оно
што су за ра ди ли, дру ги пут им из сте чај не ма се
ка да је фир ма оти шла у сте чај ни су ис пла ће не
њи хо ве за ра де и са да, ево, тре ћи пут др жа ва
опет ни је упла ти ла но вац ко ји је тре ба ло да им
по кри је бар тих де вет по след њих пла та пре

про гла ше ња сте ча ја. На на ше ин си сти ра ње да
са зна мо о че му се ра ди до би ли смо ин фор ма-
ци ју да је реч о ме ра ма штед ње ко је спро во ди
Вла да и да су због то га сма ње ни и тро шко ви
нас за по сле них у Фон ду со ли дар но сти. Упу ти-
ли смо зах тев над ле жном Ми ни стар ству да се
ис пра ви гре шка и ова не прав да учи ње на рад-
ни ци ма и још че ка мо од го вор. Уко ли ко бу де
по зи ти ван, ми ће мо у нај кра ћем мо гу ћем ро ку
ис пла ти ти тих 300 рад ни ка ко ји су у сеп тем бру
би ли на ли сти ис пла те из Фон да – об ја шња ва
за наш лист Ја блан Об ра до вић, ди рек тор Фон-
да со ли дар но сти.

Ина че, ок то бар ска тран ша од 42 ми ли о на
ди на ра на вре ме је упла ће на на ра чун Фон-
да и рад ни ци ко ји су у овом ме се цу би ли на
ре ду за ис пла ту до би ли су свој но вац.

– До кра ја го ди не оче ку је мо још две ре-
дов не тран ше, за но вем бар и де цем бар, од
укуп но 84 ми ли о на ди на ра. Овим нов цем
ће би ти ис пла ће но још око 400 рад ни ка и
ти ме ће мо за ову го ди ну број ис пла ће них
рад ни ка за о кру жи ти на че ти ри и по хи ља-

де. На и ме, до сеп тем бра је око 4.100 рад ни-
ка до би ло по зи тив на ре ше ња и сви они ко-
ји су има ли на то пра во до би ли су но вац из
Фон да со ли дар но сти. Уко ли ко би нам би ла
пре ба че на и 42 ми ли о на за сеп тем бар, би ло
би ис пла ће но и тих 300 рад ни ка ко ји су та да
оста ли без упла те, а уку пан број оних ко ји
су обе ште ће ни из Фон да со ли дар но сти био
би 4.800 рад ни ка – на во ди ди рек тор Об ра-
до вић.

Тре нут но у Фон ду со ли дар но сти има око
10.500 рад нич ких зах те ва за ис пла ту, али је
ре ал но оче ки ва ти да око три и по хи ља де
бу де ре ше но на дру ги на чин, а не пре ко ФС
(из сте чај не ма се од лу ком су да).

– Оче ку је мо да ће ипак око се дам хи ља да
рад нич ких зах те ва би ти пре не то у сле де ћу
го ди ну јер не ће би ти нов ца за њи хо ву ис пла-
ту. Сви ко ји има ју за кон ско пра во на ис пла ту
из Фон да, а сред ства им ни су упла ће на, тре-
ба да зна ју да је то са мо због не до стат ка па-
ра. Мо рам да ка жем да стал но не до ста је ви-

ше од ми ли јар де ди на ра да би сви они ко ји
има ју пра во на ис пла ту из Фон да и до би ли
свој но вац. С об зи ром на наш си стем ра да,
ко ји је пот пу но ауто ма ти зо ван та ко да се
зах те ви об ра ђу ју и ре ша ва ју у да ну, ис пла та
се про лон ги ра са мо због не до стат ка нов ца.
Је ди но ка да су нај но ви ји зах те ви у пи та њу
де ша ва се да се по је ди ни пре но се у на ред-
ну го ди ну због не ком плет не до ку мен та ци је.
То је, до ду ше, ма њи број, ко ји за ви си од сте-

чај не упра ве и за кон ских од ред би о во ђе њу
сте чај ног по ступ ка. На ма рад ник мо ра да
пре да зах тев за ис пла ту у ро ку од 15 да на
од про гла ше ња сте ча ја у пред у зе ћу у ко ме
је био за по слен и ни је при мао пла ту, та ко да
ми при хва ти мо зах тев и до ку мен та ко ји ма
рад ник у том мо мен ту рас по ла же, али сте-
чај ни по сту пак иде сво јим то ком и по је ди на
до ку мен та мо гу да нам бу ду до ста вље на тек
ка да се тај по сту пак окон ча. По што смо ми у
Фон ду увек на стра ни рад ни ка, до ку мен та-
ци ју ком пле ти ра мо она ко ка ко се тај по сту-
пак од ви ја, али зах тев се ре ша ва тек ка да сва
по треб на до ку мен та стиг ну до нас. Мо рам да
на гла сим да је код нас ве ли ка па жња по све-
ће на за ко ни том и бр зом ре ша ва њу зах те ва
рад ни ка и да Фонд со ли дар но сти, са све га
20 за по сле них, пра во вре ме но ре ша ва све
рад нич ке зах те ве, без об зи ра на то ко ли ко
их има – ис ти че Ја блан Об ра до вић, ди рек-
тор Фон да со ли дар но сти.

Ве сна Ана ста си је вић

РАЗ ГО ВОР СА ЈА БЛА НОМ ОБ РА ДО ВИ ЋЕМ, ДИ РЕК ТО РОМ ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ

Фонд не ма нов ца за све
За рад ни ке ко ји ма пред у зе ћа у сте ча ју ду гу ју пла ту је ди на шан са да до ђу до сво јих за ра да су ис пла те
пре ко Фон да со ли дар но сти, али ни та мо не ма нов ца за све ко ји ма су по сло дав ци оста ли ду жни

Да под се ти мо...
Фонд со ли дар но сти осно ван је 2005.
го ди не. Фи нан си ра се из бу џе та Ср би је, а
пра во на на пла ту не ис пла ће них за ра да,
пре ма за кон ској ре гу ла ти ви, има рад ник 
ко ји је у фир ми ра дио на дан по кре та ња
сте чај ног по ступ ка или у пе ри о ду за ко ји 
се оства ру ју пра ва утвр ђе на За ко ном о
ра ду. Ис пла та из Фон да од но си се на де вет 
ме се ци пре по кре та ња сте чај ног по ступ-
ка, или на го ди ну у ко јој је сте чај по кре нут. 
Пра во на ис пла ту рад ни ци има ју по пет
осно ва: не ис пла ће не за ра де (де вет ме-
се ци пре сте ча ја), не ис ко ри шће ног го ди-
шњег од мо ра у тој го ди ни, от прем ни не за
од ла зак у пен зи ју (уко ли ко су се те го ди не 
сте кли усло ви за то), по осно ву суд ске
од лу ке о ште ти и по осно ву не ис пла ће них
до при но са за со ци јал на да ва ња.

ЈаЈаЈа бб бблалаан нн н ОбОбОбОб р р рра а а дододо в в вићићићић
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Уни ја по сло да ва ца Ср би је, у са рад њи
са Са ве зом са мо стал них син ди ка та
Ср би је и УГС Не за ви сност, а уз по др-

шку SO LI DAR Su ic ce, не дав но је ре а ли зо-
ва ла ис тра жи ва ње „Бо љи усло ви за за по-
шља ва ње мла дих”, чи ји су 
ре зул та ти пред ста вље ни на 
три би ни у Но вом Са ду. Ис-
пи та ни ци су углав ном би ли 
они на ви шим по зи ци ја ма у 
при вред ним ор га ни за ци ја-
ма, ру ко во ди о ци у слу жба ма 
људ ских ре сур са или вла-
сни ци фир ми, и мла ди из Бе-
о гра да, Ни ша и Но вог Са да. 
Ис тра жи ва ње су по др жа ли 
НСЗ и Ми ни стар ство омла-
ди не и спор та, а пре ма ре-
чи ма Стан ка Кр сти на, пред-
сед ни ка Уни је по сло да ва ца 
Вој во ди не, циљ је био до би-
ти од го вор на пи та ње шта се 
мо же по пра ви ти у за по шља-
ва њу мла дих у Ср би ји (од ко јих је сва ки дру-
ги не за по слен) и ко ји су то бо љи усло ви за
њи хо во за по шља ва ње.

– Про блем не за по сле но сти је ге не рал ни
про блем на шег дру штва ко ји нај ви ше по га-
ђа мла де, а отва ра ње но вих рад них ме ста је
на чин да тај про блем пре ва зи ђе мо, и то је
оно на че му ра ди Уни ја по сло да ва ца, за јед-
но са со ци јал ним парт не ри ма из син ди ка та
и Вла де Ср би је. Нај пре на ства ра њу бо љег
по слов ног ам би јен та за при вла че ње но вих
ин ве сти ци ја и ин ве сти то ра, ко ји ће отва ра-

ти рад на ме ста за све струк ту ре не за по сле-
них, па и за мла де. На осно ву ис тра жи ва ња
на ме ће се за кљу чак да је обра зо ва ње по-
треб но ви ше ускла ди ти са по тре ба ма при-
вре де и тр жи шта ра да, од но сно мла ди би

тре ба ло да има ју ви ше прак тич не на ста ве
то ком шко ло ва ња – ре као је Стан ко Кр стин
и пред ло жио да се пред мет „пред у зет ни-
штво” уве де у на став ни про грам у сред њим
шко ла ма.

Дра го љуб Ра јић, ди рек тор Уни је по сло да-
ва ца Ср би је, на вео је по да так из ис тра жи-
ва ња да су по сло дав ци оце ни ли да око 62
од сто мла дих до 30 го ди на има од ре ђе на
струч на зна ња и ши ре ком пе тен ци је, али
ка да тре ба да их при ме не у прак тич ном
окру же њу, тај про це нат знат но па да. Пре ма

ње го вим ре чи ма, ис тра жи ва ње је по ка за-
ло да по сло дав ци на кон при је ма рад ни ка у
рад ни од нос мо ра ју да их об у ча ва ју за од-
ре ђе не по сло ве. Обу ке тра ју од два до 18
ме се ци, нај ду же на по сло ви ма ин фор ма ци-

о них тех но ло ги ја и елек тро-
тех ни ке.

Пред став ни ци син ди ка та
го во ри ли су о про бле му си ве
еко но ми је и о то ме да се кроз
флек си бил но за по шља ва ње
ма ло мла дих при ма у стал ни
рад ни од нос, да су им за ра де
ни же не го оста ли ма, зло у по-
тре бља ва се пре ко вре ме ни
рад, а све че шће је и при ви-
ле го ва но за по шља ва ње.

Љи ља на Па вло вић из
УПС-а, ко ор ди на тор про јек та
„Бо љи усло ви за за по шља-
ва ње мла дих”, ис та кла је да
је глав на пре по ру ка овог ис-
тра жи ва ња да се пи та њи ма

за по шља ва ња мла дих не мо же ба ви ти са мо
јед но ми ни стар ство, већ је то пи та ње за све
уче сни ке на тр жи шту ра да.

Го ран Се чуј ски, члан Град ског ве ћа за
при вре ду Но вог Са да, у том сми слу је на ја-
вио да ће Но ви Сад кроз про грам струч не
прак се за по сли ти око 50 мла дих љу ди у на-
ред них го ди ну да на, а би ће отво рен и кон-
курс за са мо за по шља ва ње на ко ме ће се
одо бра ва ти до 300.000 ди на ра за оне ко ји
по кре ћу при ва тан би знис у од ре ђе ним де-
лат но сти ма. Ми ро слав Мек те ро вић

На за јед нич кој кон фе рен ци ји 
за но ви на ре Са ве за са мо стал них 
син ди ка та Ср би је и УГС Не за ви-
сност, одр жа ној 30. ок то бра, ре-
че но је да су на ја вље ни За кон о 
ра ду ко ји пред ла же Вла да Ср би је 
и еко ном ске ме ре ко је по га ђа ју 
све за по сле не, при мо ра ли ова 
два син ди ка та да убу ду ће исту па-
ју за јед но. На сту пи ру ко вод ста ва 
две ре пре зен та тив не син ди кал-
не цен тра ле у Ср би ји ти ца ће се 
пре све га из ме на и до пу на За ко-

на о ра ду и на ја вље них из ме на 
дру гих си стем ских за ко на. Два 
син ди ка та ће убу ду ће уса гла ша-
ва ти ста во ве око еко ном ских ме-
ра Вла де, као и око пи та ња у ве зи 
са пре го во ри ма о при кљу че њу 
Ср би је Европ ској уни ји.

Пред сед ник СССС, Љу би сав 
Ор бо вић, ука зао је да се при-
пре ма за кон ко ји ће би ти не по-
во љан за рад ни ке, за гра ђа не 
Ср би је и оне ко ји би тре ба ло у 
бли ској бу дућ но сти да се за по-

сле. До дао је да то ни је за кон о
флек си бил но сти за по шља ва ња,
не го за кон о флек си бил но сти
от пу шта ња, ко ји го во ри о то ме
да у бу дућ но сти, ка кав год рад-
ник био, ви ше ни ко не ће би ти

си гу ран на свом рад ном ме сту.
Пред сед ник УГС Не за ви сност,

Бра ни слав Ча нак, оце нио је да
се пред ло гом за ко на о ра ду
др жа ва уда ља ва од европ ских
вред но сти. Ј. Оцић

СА РАД ЊА СССС И УГС НЕ ЗА ВИ СНОСТ

За јед нич ки на сту пи
син ди ка та

ТРИ БИ НА УНИ ЈЕ ПО СЛО ДА ВА ЦА O БОЉЕM ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ МЛА ДИХ

Обра зо ва ње ускла ди ти 
са по тре ба ма при вре де
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између два броја

Кра гу је вац: че тр де се то так ми че ње ме та ла ца Ср би је

Све ча ним отва ра њем из ло жбе „Ста ри ни су ства ри” у га ле ри-
ји Кул тур ног цен тра Бе о гра да 9. но вем бра је по че ла ху ма ни-
тар на кам па ња Фон да Б92 „65+ По крет за бри гу о ста ри ји ма”, 
чи ји је циљ збри ња ва ње нај ста ри јих гра ђа на у на шој зе мљи.

Из ло жба је тра ја ла до 13. но вем бра, а ње на по став ка би ла 
је не сва ки да шња, јер су екс по на ти за пра во би ли љу ди, сме-
ште ни у ра мо ве за сли ке, ко ји су по се ти о ци ма при ча ли сво је 
жи вот не при че, по ка зу ју ћи на тај на чин упра во то – да ста ри 
ни су ства ри.

Аген ци ја „Leo Bur nett” је као парт нер Фон да Б92 осми сли ла 
кам па њу „По крет 65+”, а це ла ова ак ци ја до би ла је сна жну по-
др шку др жа ве и не вла ди ног сек то ра.

У пр вој фа зи ак ци је „По крет 65+” при ку пља ће се сред ства за 
фи нан си ра ње по мо ћи у ку ћи, за тим за на бав ку хра не и огре-
ва, као и нај по треб ни јег ме ди цин ског ма те ри ја ла.

Гра ђа ни Ср би је мо гу се укљу чи ти у ову ху ма ни тар ну ак ци ју 
сла њем СМС по ру ке на број 1651, чи ме ће ауто мат ски по кла-
ња ти 100 ди на ра.

Кра гу је вач ка фа бри ка „За ста ва ка ми-
о ни” би ла је, од 1. до 3. но вем бра, до ма-
ћин ју би лар ног 40. Рад но-про из вод ног 
так ми че ња ме та ла ца Ср би је, на ко ме је 
уче ство ва ло 75 так ми ча ра из три на ест 
гра до ва. Нај бо љи срп ски мај сто ри ме тал-
ске стру ке так ми чи ли су се за ма ши на ма у 

ди сци пли на ма ме та ло гло дач, ме та ло бру-
сач рав но и окру гло, ме та ло стру гар, РЕЛ,
ТИГ, МАГ и га сно за ва ри ва ње.

Све у куп ни по бед ник 40. так ми че ња ме-
та ла ца је Ми ли ја Јо ко вић, ме та ло стру гар
из Ва ља о ни це ба кра „Се вој но”. Он је до-
био на гра ду од пет на ест хи ља да ди на ра

и укра сни ба јо нет, по клон кра гу је вач ке 
фа бри ке „За ста ва оруж је”.

Ме ђу так ми ча ри ма је ове го ди не би ла и 
јед на да ма, рад ни ца Фа бри ке ка бло ва из 
Ја го ди не, а ван кон ку рен ци је на так ми че-
њу су уче ство ва ла и ше сто ри ца сред њо-
шко ла ца из ма шин ских шко ла у Ср би ји.

Са јам „Ин ве стек спо” у Но вом Са ду
Са јам ин ве сти ци ја и не крет ни на „Ин ве стек спо 2013”, на ме њен про мо-

ци ји ин ве сти ци о них мо гућ но сти у Ср би ји, одр жан је од 29. до 31. ок то бра
на Но во сад ском сај му. Уче сни ци сај ма су стра ним и до ма ћим ин ве сти то-
ри ма пред ста ви ли при вред не по тен ци ја ле ло кал них са мо у пра ва из ко јих
до ла зе: ин фра струк тур не ка па ци те те, ин ду стриј ске и рад не зо не, на уч не
и тех но ло шке пар ко ве, би знис ин ку ба то ре, из град њу ту ри стич ких ка па-
ци те та, из град њу спорт ских цен та ра и обје ка та и ре кон струк ци ју по сто је-
ћих при вред них ка па ци те та.

Град Но ви Сад је до био пр ву на гра ду за нај бо љи са јам ски на ступ, a град ска
упра ва је на сај му пред ста ви ла сло бод не ло ка ци је у вла сни штву гра да спрем-
не за про да ју, и но ве под сти ца је ко ји се ну де ин ве сти то ри ма. На и ме, ин ве-
сти то ри ма су омо гу ће на знат на ума ње ња на кна де за уре ђе ње гра ђе вин ског
зе мљи шта за ула га ња у про из вод ном сек то ру и обла сти ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о них тех но ло ги ја ко је мо гу би ти пред мет ме ђу на род не тр го ви не.

Ге рон то ло шки цен тар Су бо ти-
ца по кре нуо је ак ци ју ко ја тре ба
да олак ша жи вот пен зи о не ри ма,
чла но ви ма ге рон то ло шких клу-
бо ва и ко ри сни ци ма сер ви са Не-
га и по моћ у ку ћи ко ји жи ве у се о-
ским до ма ћин стви ма.

Про је кат „Се о ски до ма ћин” 
по чео је 1. но вем бра и тра ја ће
нај ма ње че ти ри ме се ца. За са да
су за по сле на че ти ри му шкар ца
на пет ме се ци ко ји ће по ма га ти
нај ста ри јим су гра ђа ни ма, а с об-
зи ром на ве ли ко ин те ре со ва ње
про је кат има тен ден ци ју да по-
ста не стал на услу га слу жбе Отво-
ре на за шти та при ГЦ Су бо ти ца.

Про је кат је фо ку си ран на при-
град ске ме сне за јед ни це, где жи-
ве пре те жно ста ри ји љу ди ко ји не
мо гу са ми да оба вља ју те же фи-

зич ке по сло ве, или ни су у мо гућ-
но сти да за то пла те не ког дру гог. 
Услу ге су бес плат не, а за по сле ни 
ће спре ма ти дво ри шта и по моћ-
не про сто ри је, ко си ти тра ву, се-
ћи жи ву огра ду, ску пља ти ли шће, 
чи сти ти снег и ра ди ти слич не 
по сло ве. За ин те ре со ва ни мо гу 
да се ја ве и пу тем меј ла, затим на 
су бо тич ки те ле фон Отво ре не за-
шти те 024/555-050, или да лич но 
до ђу у Жар ка Зре ња ни на 16. Про-
је кат по кри ва при град ске ме сне 
за јед ни це: Ма ла Бо сна, Бај мок, 
Па лић, Хај ду ко во, Ђур ђин, Ста ри 
Жед ник, Но ви Жед ник, Ке ле би ја 
и Зор ка.

„Се о ског до ма ћи на” фи нан си ра
АП Вој во ди на, По кра јин ски се-
кре та ри јат за здрав ство, со ци јал-
ну по ли ти ку и де мо гра фи ју.

Сер вис за пен зи о не ре у Су бо ти ци

По крет за бри гу о ста ри ји ма 65+
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Па ли лу ла: бес плат но пли ва ње
и би о скоп за пен зи о не ре

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла ок то бар ских при-

ма ња пен зи о не ри ма из ка те го ри је за-
по сле них по че ла је 9. но вем бра.

Пен зи о не ри са мо стал них де лат но сти
при ми ли су це ле ок то бар ске пен зи је 2.
но вем бра, а вој ни и по љо при вред ни
пен зи о не ри 6. но вем бра.

Ускла ђи ва ње
пен зи ја и нов ча них 
на кна да

Пен зи је и нов ча не на кна де су од 1. ок-
то бра 2013. го ди не ускла ђе не за 0,5 од-
сто, ка ко је и пред ви ђе но За ко ном о до-
пу ни За ко на о ПИО.

На кон ускла ђи ва ња, нај ви ши из нос 
пен зи ја за ка те го ри ју за по сле них, укљу-
чу ју ћи и про фе си о нал на вој на ли ца, пен-
зи о не ре са мо стал них де лат но сти и по-
љо при вред не је 115.012,22 ди на ра.

Нај ни жи из нос пен зи ја за ка те го ри ју 
за по сле них, укљу чу ју ћи и про фе си о нал-
на вој на ли ца и пен зи о не ре са мо стал них 
де лат но сти је 13.221,90 ди на ра, док је за 
ка те го ри ју по љо при вред ни ка из нос нај-
ни же пен зи је 10.394,76 ди на ра. 

Ви си на нов ча не на кна де за ту ђу по-
моћ и не гу, за све ка те го ри је, из но си 
15.827,12 ди на ра и ускла ђу је се на исти 
на чин као и пен зи је. Ова ис пла та ни је 
усло вље на ви си ном дру гих при ма ња.

Ви си на нов ча не на кна де за те ле сно 
оште ће ње од ре ђу је се, у за ви сно сти од 
утвр ђе ног про цен та те ле сног оште ће ња 
(од 30 до 100 по сто), од осно ва утвр ђе ног 
про пи си ма и ускла ђу је се на исти на чин 
као и пен зи је. Основ за ње но од ре ђи ва-
ње из но си 6.594,46 ди на ра.

Вред ност оп штег бо да, ко ји је би тан 
еле мент пр ве пен зи је, а ко ји се за јед-
но са пен зи ја ма и нов ча ним на кна да ма 
ускла ђу је за 0,5 од сто, из но си 712,15 ди-
на ра.

Ис пла та ускла ђе них ок то бар ских пен-
зи ја по че ла је, по ре до сле ду ис пла те, у 
но вем бру.

Под по кро ви тељ ством бе о град ске оп-
шти не Па ли лу ла кра јем ок то бра по че ле 
су две ак ци је на ме ње не пен зи о не ри ма. 
По не дељ ком, утор ком и сре дом, у тер ми-
ну од 10 до 11 ча со ва, нај ста ри ји Па ли лул-
ци мо ћи ће бес плат но да иду на пли ва ње 
на ба зен Та шмај дан, а ова ак ци ја тра ја ће 
све до по чет ка лет ње се зо не.

Град ска оп шти на Па ли лу ла је, по ред 
то га, пен зи о не ри ма обез бе ди ла и бес пла-

тан би о скоп. На и ме, у Уста но ви кул ту ре 
Па ли лу ла сва ке сре де у 12 ча со ва за нај-
ста ри је ста нов ни ке ове оп шти не одр жа-
ва ће се бес плат не про јек ци је фил мо ва, уз 
слу же ње то плог ча ја. Из бор фил мо ва, као 
и тер мин њи хо вог при ка зи ва ња иза бра-
ли су са ми пен зи о не ри пу тем спро ве де не 
ан ке те. Пр ва филм ска про јек ци ја одр жа-
на је 25. ок то бра, а пен зи о не ри ће у фил-
мо ви ма мо ћи да ужи ва ју до кра ја го ди не.

Лон дон ски са јам ту ри зма
На Сај му ту ри-

зма у Лон до ну,
одр жа ном по чет-
ком но вем бра,
уче ство ва ла је и
Ту ри стич ка ор га-
ни за ци ја Ср би је,
ко ја је про мо ви-
са ла глав не те ме на ме ђу на род ном тр жи шту за 2014. го ди-
ну – „Li festyle Ser bia” и „Ср би ја пам ти”, ко јом се обе ле жа ва
100 го ди на од из би ја ња Пр вог свет ског ра та. По ред ТОС-а
на штан ду на ше зе мље уче ство ва ле су ту ри стич ке ор га ни-
за ци је Бе о гра да, Вој во ди не, Но вог Са да, Ни ша, као и не ко-
ли ко ор га ни за то ра пу то ва ња из Ср би је.

Са јам ту ри зма у Лон до ну по се ти ло је око 50.000 про-
фе си о на ла ца и пред став ни ка ту ри стич ке ин ду стри је, а на
ово го ди шњој смо три уче ство ва ло је око 5.000 из ла га ча из
184 зе мље.

За пр вих де вет ме се ци ове го ди не Ср би ју је по се ти ло
17.384 ту ри ста из Ве ли ке Бри та ни је, што пред ста вља по-
ве ћа ње од 6,5 од сто у од но су на исти пе ри од про шле го-
ди не.

Ру ма: по моћ
нај си ро ма шни ји ма

Пен зи о не ри из Ру ме са при ма њи ма из-
ме ђу 15.000 и 18.000 ди на ра до би ли су од
ло кал не са мо у пра ве по 4.000 ди на ра по-
мо ћи. Ве ћи на од 984 пен зи о не ра са нај-
ни жим при ма њи ма већ је при ми ла но вац,
а за пре о ста лих 276 по моћ ће сти ћи ка да
отво ре соп стве ни жи ро ра чун и до ста ве
га рум ском Цен тру за со ци јал ни рад.  

Скуп шти на Ср би је усво ји ла је
31. ок то бра За кон о по твр ђи ва њу
Кон вен ци је Са ве та Евро пе (СЕ) о
спре ча ва њу и бор би про тив на-
си ља над же на ма и на си ља у по-
ро ди ци и ти ме је Ср би ја по ста ла
ше ста зе мља чла ни ца СЕ ко ја је
по твр ди ла овај ме ђу на род ни спо-
ра зум, и тре ћа у ре ги о ну, уз Цр ну
Го ру и Ал ба ни ју. Вла да Ср би је је
Пла ном за 2013. го ди ну пред ви де-
ла по кре та ње по ступ ка по твр ђи-
ва ња на ве де ног ин стру мен та СЕ у
Скуп шти ни, ра ди уво ђе ња у на ци-
о нал но за ко но дав ство ре ше ња из
Кон вен ци је ко ја ре гу ли шу ефи ка-
сни ји и ква ли тет ни ји од го вор на
по ја ву на си ља над же на ма. Јед но
од њих је и из да ва ње хит них на ло-
га за по моћ жр тва ма на си ља, ко ји

об у хва та ју и де цу, по себ но де цу 
све до ке на си ља.

Кон вен ци ја пред ви ђа про це ду-
ре као што су – про це не ри зи ка 
и упра вља ње ри зи ком, хит не ме-
ре за шти те, прав на по моћ... Овај 
до ку мент на гла ша ва и прин ци пе 
јед на ко сти и не ди скри ми на ци је, 
ду жно сти стра на уго вор ни ца да у 
пот пу ној по све ће но сти при сту пе 
из ра ди род но осе тљи вих по ли-
ти ка уз са рад њу са удру же њи ма 
гра ђа на и ци вил ним дру штвом. 
Зах те ва се и рад на пре вен ци ји 
на си ља над же на ма и на си ља у 
по ро ди ци, за штит ним ме ра ма и 
по др шци у фор ми ра њу си гур них 
ку ћа, ус по ста вља њу СОС те ле фон-
ских ли ни ја и спе ци ја ли зо ва них 
услу га по др шке.

Ратификована конвенција СЕ
о спречавању насиља у породици
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поводи

За шти та пра ва и здрав стве на за шти та
ин ва ли да мо ра ла би да бу де кон ти ну-
и ра на бри га то ком це ле го ди не, ка же

за наш лист Бо жи дар Це кић, пред сед ник
Са ве за ин ва ли да ра да, члан Са ве та Вла де
Ср би је и Ве ћа са мо стал них син ди ка та.

– Ни је про блем ни у про пи си ма, по след њих
го ди на до не то је ви ше за ко на ко ји по сред но
или не по сред но ути чу на жи вот и рад ин ва-
ли да, али је про блем што се они не спро во де
до след но у прак си. За то сма трам да је нео-
п ход но бр же ме ња ње про пи са уз ак тив ни-
ју уло гу др жа ве у том про це су. Ви ше па жње
мо ра да бу де по све ће но овој ка те го ри ји љу-
ди ко ји су че сто у те шком ма те ри јал ном по-
ло жа ју. На ша зе мља ак тив но уче ству је у ра ду
на на цр ту Кон вен ци је УН о пра ви ма осо ба са
ин ва ли ди те том. У ме ђу вре ме ну је 40 зе ма ља
у све ту усво ји ло за ко не о за бра ни дис кри ми-
на ци је осо ба са ин ва ли ди те том и јед на ким
мо гућ но сти ма за њих као и за све оста ле љу-
де. Ве о ма је ва жно и пра во вре ме но и тач но
ин фор ми са ње оних на ко је се ти про пи си од-
но се: да на вре ме и пот пу но бу ду оба ве ште-

ни о сво јим пра ви ма. За то ми стал но ра ди мо
на ин фор ми са њу сво јих чла но ва, та ко да је и
ове го ди не одр жа но де сет окру глих сто ло ва
ши ром зе мље – у Алек син цу, Кра гу јев цу, Кња-
жев цу, Мај дан пе ку, Бо љев цу, Бе о гра ду, Аран-
ђе лов цу и Бо ру – ис ти че наш са го вор ник.

Ка да је о за ко ни ма реч, Бо жи дар Це кић је
уче ство вао у при пре ма ма за из ра ду но вог
пред ло га За ко на о ра ду и За ко на о здрав стве-
ној за шти ти. Ипак, за ор га ни за ци ју на чи јем је
че лу и за ње но члан ство нај ва жни је је да ови
за ко ни бу ду ускла ђе ни са За ко ном о дис кри-
ми на ци ји осо ба са ин ва ли ди те том.

– За шти та пра ва и здрав стве на за шти та ин-
ва ли да ра да и осо ба са ин ва ли ди те том не сме
се по ми ња ти са мо јед ном го ди шње, већ је то
по сао ко ји се оба вља не пре кид но и ми као ор-
га ни за ци ја то и на сто ји мо да ра ди мо. Тре ба ре-
ћи и то да је ме ђу пен зи о не ри ма ко ји при ма ју
ма ње од 15.000 ди на ра ме сеч но нај ви ше упра-
во ин ва ли да ра да јер они има ју за око тре ћи ну
ма ње пен зи је од ста ро сних пен зи о не ра по што
не ма ју пун рад ни стаж. Мо рам да на гла сим да
они ни су у тој ка те го ри ји сво јом во љом или

кри ви цом, да ве ли ка ве ћи на, ви ше од 90 од-
сто ин ва ли да ра да сва ко днев но ко ри сти и по
не ко ли ко вр ста ле ко ва ко је че сто не ма ју чи ме
да пла те јер су им пен зи је ми ни мал не. За то ми
као Са вез стал но на сто ји мо да ор га ни за ци-
је ин ва ли да ра да „уђу” у фи нан сиј ске пла но ве
свих ин сти ту ци ја: од др жав них до ло кал не са-
мо у пра ве, да би за сво је чла но ве обез бе ди ли
бар не ку по моћ – ис та као је Бо жи дар Це кић,
пред сед ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је.

Због све га на ве де ног основ ни за да так
СИР је да то ком це ле го ди не на сто ји да на
све на чи не по мог не сво јим чла но ви ма и
оба ве сти их о пра ви ма и мо гућ но сти ма ко-
је им се пру жа ју. Ве сна Ана ста си је вић

У СУ СРЕТ 3. ДЕ ЦЕМ БРУ, МЕ ЂУ НА РОД НОМ ДА НУ ИН ВА ЛИ ДА

При ла го ди ти за кон е
Основ ни за да так Са ве за ин ва ли да ра да је да то ком це ле го ди не 
на сто ји да на све на чи не по мог не сво јим чла но ви ма и оба ве сти 
их о пра ви ма и мо гућ но сти ма ко је им се пру жа ју

БоБоБоБоБоБоБожж жжжжжжиии и и идададададар р р рррр ЦеЦеЦеЦеЦеЦеЦЦЦЦ к к кк кићићићићћ

Удру же ње пен зи о не ра гра да
Но вог Са да по че ло је са ре а ли-
за ци јом про јек та обу ке за рад
на ра чу на ри ма за сво је чла но-
ве, под на зи вом „Про зор у свет”.
Уз фи нан сиј ску по др шку Град-
ске упра ве за со ци јал ну и деч ју
за шти ту, пр ва гру па пен зи о не ра
по че ла је да учи осно ве ра да на
ра чу на ру.

Ово удру же ње на сто ји да
сво јим чла но ви ма по ну ди но-
ве услу ге у скла ду са по тре ба-
ма њи хо ве ге не ра ци је. Ка ко су
пен зи о не ри углав ном не до-
вољ но ин фор ма тич ки об у че ни,
а вољ ни су да сти чу но ва зна-
ња, у Удру же њу су од лу чи ли да
поч ну са обу ком на ра чу на ри-
ма.

Дра ган Ми скин, члан Удру же-
ња и во ди тељ про гра ма обу ке,
ис та као је да по сто ји ве ли ко ин-
те ре со ва ње за овај курс, и да су

до кра ја го ди не већ сва ме ста 
по пу ње на.

– Уз по моћ Град ске упра ве на-
ба ви ли смо опре му и по че ли са 

ра дом. Три де сет два по ла зни ка 
у осам блок ча со ва, утор ком и 
че тврт ком, учи ће о прак тич ној 
при ме ни ин тер не та, пре тра жи-

ва њу и до би ја њу ин фор ма ци ја,
чи та њу елек трон ских но ви на,
сла њу меј ло ва, о дру штве ним
мре жа ма и игра ма, као и о ко-
му ни ка ци ји пу тем скај па – на-
гла сио је Ми скин.

Јо жеф Ач, је дан од по ла зни-
ка обу ке, ре као је да оче ку је да
ће ов де на у чи ти осно ве ра да на
ра чу на ру, а за тим ће се и уса вр-
ша ва ти.

– Две го ди не сам у пен зи ји
и иако сам ра дио у про све ти,
ни сам на у чио да ко ри стим ра-
чу нар, па ето сад имам при ли-
ку. Код ку ће имам и ра чу нар и
лап топ, па на кон по чет не обу ке
же лим да на ста вим да уса вр ша-
вам ин фо р ма тич ко зна ње – на-
гла сио је Ач.

Чла но ви ко ји за вр ше обу ку
мо ћи ће бес плат но да ко ри сте
ра чу на ре у про сто ри ја ма Удру-
же ња. Дра ган Ко раћ

У УДРУ ЖЕ ЊУ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

Обу ка за рад на ра чу на ри ма



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. новембар 2013. 11

На род на би бли о те ка „Или ја М. 
Пе тро вић” у По жа рев цу по че-
ла је 30. сеп тем бра да спро во ди 
бес плат ну ра чу нар ску обу ку на-
ме ње ну пен зи о не ри ма и не за-
по сле ни ма. Обу ка под на зи вом 
„Упо знај те се са вир ту ел ним све-
том ра чу на ра – ин фор ма тич ко 
опи сме ња ва ње” при ла го ђе на је 
ап со лут ним по чет ни ци ма, а во-
де је би бли о те кар ке Ре на та Ми-
нић и Ка та ри на Бе ли.

– Ин те ре со ва ње и од зив гра-
ђа на су би ли за и ста ве ли ки, али 
смо због про стор них ка па ци те та 
мо ра ли да огра ни чи мо при ја-
вљи ва ње. Ви ше од 70 по ла зни ка, 
од ко јих осам де сет од сто чи не 
пен зи о не ри, рас по ре ди ли смо 
по гру па ма све до кра ја ја ну а ра. 
Бу ду ћи да има мо на рас по ла га њу 
са мо че ти ри ра чу на ра, гру пе чи не 
по че ти ри по ла зни ка. Ча со ви се 
одр жа ва ју по не дељ ком, сре дом и 
пет ком од 10 до 11 и од 12 до 13 
ча со ва, да кле има мо по две гру пе 
днев но, а курс тра је две не де ље – 
об ја шња ва Ре на та Ми нић.

По ла зни ци то ком обу ке има-
ју при ли ку да на у че осно ве ра-
да на ра чу на ру и не ке основ не 
функ ци је као што су чу ва ње по-
да та ка на ра чу на ру или на не ком 
од пре но си вих уре ђа ја, за тим 
сла ње меј ло ва и пре тра жи ва ње 
ин тер не та, као и ко ри шће ње не-
ких од бес плат них услу га ко је се 
мо гу на ћи на ин тер не ту, као што 
су број не дру штве не мре же по-
пут феј сбу ка и тви те ра, ски да ње 
му зи ке и фил мо ва итд.

Пен зи о не ри и не за по сле ни, 
ка ко ка жу у по жа ре вач кој би-
бли о те ци, иако има ју же љу да 
овла да ју но вим тех но ло ги ја ма, 
због ло ше фи нан сиј ске си ту а-
ци је че сто ни су у мо гућ но сти да 
се би при у ште кур се ве ко је шко-
ле ра чу на ра ор га ни зу ју. Због то-
га јав не би бли о те ке, ко је те же да 
бу ду са вре ме ни ин фор ма ци о ни 
цен три, тре ба да омо гу ће свим 
гра ђа ни ма да рав но прав но са 
дру гим ко ри сни ци ма мо гу да 
ко ри сте са вре ме ну тех но ло ги ју.

– По ла зни ци су за и ста оду ше-

вље ни, пре све га због то га што је
не ко одво јио вре ме спе ци јал но
за њих и на рав но за то што је обу-
ка бес плат на, што је у ово те шко
вре ме по себ но ва жно. За по тре-
бе ове обу ке на пра ви ли смо и
при руч ник у ко ме су кроз шест
лек ци ја са же то опи са не осно ве
ра да на ра чу на ру, да би на шим
по ла зни ци ма уче ње би ло што
лак ше – ка же Ре на та Ми нић.

С об зи ром на ве ли ки број за-

ин те ре со ва них, на кон за вр шет ка
овог ци клу са обу ка, од про ле ћа је
у пла ну фор ми ра ње но вих гру па.

У вре ме екс пан зи је но вих тех-
но ло ги ја си гур но је да у сва ком
гра ду по сто ји по тре ба за про-
јек ти ма ове вр сте, а по жа ре вач-
ка би бли о те ка је до бар при мер
да и по ред огра ни че них ка па-
ци те та уз до бру во љу мно го то-
га мо же да се учи ни.

Ве сна Ка дић

БЕС ПЛАТ НА РА ЧУ НАР СКА ОБУ КА У ПО ЖА РЕ ВАЧ КОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Свет ком пју те ра за пен зи о не ре и не за по сле не

Ме сец ок то бар у Ста рој Па-
зо ви обе ле жи ли су „Ок то бар-
ски да ни со ли дар но сти са ста-
ри јим љу ди ма”. Ова ма ни фе-
ста ци ја одр жа на је че твр ти пут 
за ре дом са ци љем да под сти че 
по ро дич ну, су сед ску и гра ђан-
ску со ли дар ност са ста ри ји ма, 
као и да про мо ви ше вред но сти 
ак тив ног ста ре ња. Про грам је 
осми сли ла и при пре ми ла Мир-
ја на Со ко ло вић, со ци јал ни рад-
ник у Цен тру за со ци јал ни рад 
оп шти не Ста ра Па зо ва.

– Ок то бар ске да не со ли дар-
но сти са ста ри јим љу ди ма ор га ни зо вао је
Цен тар за со ци јал ни рад под по кро ви тељ-
ством оп шти не Ста ра Па зо ва. У окви ру Цен-
тра на ла зи се Слу жба за кућ ну не гу и по моћ
у ку ћи са Клу бом за ста ра и од ра сла ли ца,
чи ји су за по сле ни ре а ли зо ва ли овај про-
грам. Ми смо ову ма ни фе ста ци ју при пре-
ми ли за на ше ста ри је су гра ђа не же ле ћи
да про мо ви ше мо зна чај ак тив ног ста ре ња,
као и да им пру жи мо при ли ку да ужи ва ју

у не ким кул тур ним са др жа ји ма, ко је они
из фи нан сиј ских и број них дру гих раз ло га
не мо гу се би да при у ште. По ред то га, хте-
ли смо да ути че мо и на то да сре ди на ви ше
раз ми шља о њи ма, ма кар то ком овог јед ног
ме се ца у го ди ни – ка же за „Глас оси гу ра ни-
ка” Мир ја на Со ко ло вић.

За ко ри сни ке ко ји ни су мо гли са ми да
до ђу, Цен тар је обез бе дио пре воз. У Клу бу
за днев ни бо ра вак, где се цео про грам одр-
жа вао, по се ти о ци су пр ве ве че ри ужи ва ли

у Фе ник со вом по се лу по све ће ном ста ре-
њу и ста ри ји ма, чи ји су до ма ћи ни, по ред
оста лих, би ли Је ли ца Де спот, пред сед ни ца
Дру штва за афир ма ци ју ин ва ли да Фе никс,
но ви нар, уред ник и во ди тељ еми си је „Про-
зо ри ду ше”, и по зна ти пе вач Бе ки Бе кић. Мр
Рад ми ла Пе ци ја Уро ше вић пред ста ви ла је
сво ју књи гу „Бон тон ста ре ња”, а то ком Ок-
то бар ских да на со ли дар но сти пред ста вио
се и Књи жев ни клуб „Ми ро слав Ан тић” из
Ин ђи је. Јед но ве че би ло је по све ће но ју-
би ле ју – 120 го ди на од ро ђе ња Ми ло ша
Цр њан ског и 80 го ди на од ње го вог бо рав-
ка код Сло ва ка у Ста рој Па зо ви. Сла ви ца
Ан дре је вић и чла но ви град ског хо ра би ли
су до ма ћи ни му зич ке ве че ри „Го ди не су
про ла зи ле”, а ма ни фе ста ци ја је за вр ше на
31. ок то бра пре да ва њем на те му „Ак тив ни у
тре ћем до бу – за што и на ко ји на чин ста ри-
ји и осо бе са ин ва ли ди те том тре ба да бу ду
ак тив ни”, ко је је одр жа ла мр На де жда Са-
та рић из ху ма ни тар не ор га ни за ци ја Amity
– сна га при ја тељ ства. По ред пре да ва ња,
ста ри ји ма су по де ље ни и па ке ти, до на ци ја
Ме ђу на род ног клу ба же на. В. Ка дић

ОК ТО БАР СКИ ДА НИ СО ЛИ ДАР НО СТИ СА СТА РИ ЈИ МА

Ме сец по све ћен тре ћем до бу
НаНаНаНаааааааааааНаааааааНаааНааааааааНаааНааНаааааааааааааааааааааааддддддд д д д ддддддддддддддддддд д дддддддддддддд ддддддддддддддд д ддд дд дд дддддддееееееееее е ееееееееее е еееееееее ееееее ееееееееееееееееееее ее еееее еееееееежжжжжжжжжжжжжжжжжжжджждждджджджджжжжжжжжжджжжжжжжжжжжжжжджджжжжжжжжжжжжжжжжжжджджжжжжжжжджжжжжжжжжжжжжджжжжжжжжжжжжджжжжджджжжждджжжжжжжжжжжджжжда а аааааа СаСаСаСа т ттттттаа а а а аааааририиририиић ћћ ћћћ (п(пп(прврвва а зздздесесе нана))))
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кроз Србију

ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО УГРО ЖЕ НЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ НО ВОГ СА ДА

Бес плат но у ба њу о тро шку гра да
Удру же ње пен зи о не ра гра да Но вог Са да, уз фи нан сиј ску по моћ

Град ске упра ве за со ци јал ну и деч ју за шти ту, ор га ни зо ва ло је бес-
пла тан сед мо днев ни бо ра вак у хо те лу „Тер мал” у ба њи Врд ник за
но во сад ске пен зи о не ре ко ји су у нај те жој ма те ри јал ној и со ци јал-
ној си ту а ци ји.

Град ска упра ва за со ци јал ну и деч ју за шти ту обез бе ди ла је
сред ства у из но су од 2.800.000 ди на ра за бес пла тан опо ра вак 200
со ци јал но нај у гро же ни јих пен зи о не ра са те ри то ри је Но вог Са да.

Мо мо Чо ла ко вић, пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра гра да
Но вог Са да, ис пра ћа ју ћи пр ву гру пу у Врд ник, ис та као је да су
ор га ни зо ва не че ти ри гру пе са по 50 пен зи о не ра ко је ће се пре-
ко овог про гра ма сва ких не де љу да на сме њи ва ти у „Тер ма лу”.

– За хва љу јем гра до на чел ни ку Ми ло шу Ву че ви ћу, као и Град ској
упра ви за со ци јал ну и деч ју за шти ту, што су пре по зна ли ак тив но-
сти на шег удру же ња и пен зи о не ра уоп ште и што су омо гу ћи ли да
се из дво ји но вац за бес пла тан бо ра вак пен зи о не ра у „Тер ма лу” –
на гла сио је Чо ла ко вић.

Бо ра вак но во сад ских пен зи о не ра у ба њи Врд ник ре а ли зо ва ће
се до кра ја но вем бра. Д. Ко раћ

Мо мо Чо ла ко вић на испраћају 
прве групе пензионера

По во дом 67 го ди на по сто-
ја ња, Удру же ње пен зи о-
не ра гра да Ни ша одр жа ло

је при год ну све ча ност и са ве то-
ва ње у чи јем ра ду је уче ство ва ло
ви ше од 150 пен зи о не ра из це ле
Ср би је. Са ве то ва њу су при су-
ство ва ли и пред став ни ци Са ве за
пен зи о не ра Ср би је и Ми ни стар-
ства ра да, за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке, а го во ри ло се о
пи та њи ма ак ту ел ним за нај ста-
ри ју по пу ла ци ју, али и о не дав ној
по се ти ММФ-а на шој зе мљи. Ми-
ро љуб Стан ко вић, пред сед ник
ни шког Удру же ња пен зи о не ра,
под се тио је да у овом гра ду има
63.000 пен зи о не ра од ко јих 36
од сто при ма пен зи је ни же од
18.000 ди на ра, што зна чи да је два
са ста вља ју „крај с кра јем”.

– Ми во ди мо ра чу на о пен зи о-
не ри ма, по ма же мо им на раз ли-
чи те на чи не и то тра жи мо од свих
др жав них ор га на и ин сти ту ци ја.
Мно го је бо ле сних ко ји нај ве ћи
део пен зи је по тро ше на ле ко ве, а
ту су и де ца и уну ци, по што пен-
зи о не ри че сто из др жа ва ју и по
две ге не ра ци је у свом окру же њу
– на гла сио је Стан ко вић.

О про бле ми ма пен зи о не ра
го во рио је и Ђу ро Пе рић, за ме-

ник пред сед ни ка Са ве за пен зи-
о не ра Ср би је. Он је ре као да су 
про бле ми ве ли ки због то га што 

је то мно го људ на по пу ла ци ја, 
има их ви ше од 1.750.000.

– Струк ту ра ове по пу ла ци је је 
раз ли чи та. Има мо мно го пен зи-
о не ра са ни ским при ма њи ма јер 
око 35 од сто при ма по моћ че ти ри 
пу та го ди шње по 4.000 ди на ра. То 
су пен зи о не ри са при ма њи ма ма-
њим од 15.000 ди на ра, што зна чи 

да је реч о угро же ној по пу ла ци ји. 
То је на ро чи то ка рак те ри стич но 
за 15.000 по љо при вред них пен-

зи о не ра, ко ји има ју нај ни жа при-
ма ња – ис та као је Пе рић.

Уче сни ци ма са ве то ва ња 
обра тио се и Дра ги Ви до је 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.

– Мо рам да ка жем да ММФ 
ни је имао ни је дан спе ци фи чан 

зах тев ко ји се ти че ре фор ме 
пен зиј ског си сте ма. Сва ко ко 
го во ри о пен зиј ском си сте му 
мо ра да зна да је то је дан озби-
љан алат др жа ве и по ли ти ке 
ко јим се обез бе ђу је со ци јал ни 
мир и си гур ност на ду же ста зе. 
Про сеч на пен зи о нер ска по ро-
ди ца у Ср би ји има два чла на и 
жи ви од про сеч не пен зи је од 
24.000 ди на ра и ту не ма ви ше 
про сто ра за сма ње ње. Око ми-
ли он љу ди има пен зи ју ис под 
про се ка. На род ски ре че но, са-
да смо у си ту а ци ји ка да има мо 
су ву дре но ви ну у ко јој је по ла 
ка пи во де и не ма се ви ше шта 
ис це ди ти. Пен зи ја ни је со ци ја ла
и ми ло сти ња др жа ве, то је лич-
на имо ви на и сте че но за ра ђе но 
пра во сва ког пен зи о не ра, па 
сва ко ко го во ри о пен зи ји мо ра 
пр во да по ђе од то га – на гла сио 
је Ви до је вић.

Са са ве то ва ња у Ни шу упу-
ћен је по зив пен зи о не ри ма да 
се укљу че у рад пен зи о нер ске 
ор га ни за ци је уко ли ко већ ни су 
чла но ви, јер са мо је дин стве ни и
сло жни мо гу да се из бо ре за бо-
љи со ци јал ни ста тус нај ста ри је 
по пу ла ци је у Ср би ји.

Љ. Гло го вац

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ГРА ДА НИ ША ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО 67. ГО ДИ ШЊИ ЦУ

Пен зи ја ни је ми ло сти ња

Са саветовања у Нишу
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Удру же ње сле пих Срем скаУУМи тро ви ца по че ло је да ре-УУа ли зу је про је кат под на зи-УУ
вом „Имам ру ке – имам за нат”, ко-
ји фи нан си ра Ми ни стар ство ра-
да, за по шља ва ња и со ци јал не по-
ли ти ке Ре пу бли ке Ср би је. Циљ на
гру па су сле па и сла бо ви да ли ца,
чла но ви Удру же ња сле пих, удру-
же ња „Ру ко тво ри не”, чи ји је циљ
не го ва ње ста рих за на та Сре ма,
али и оста ли ста нов ни ци ло кал-
не за јед ни це. Свр ха про јек та је
по бољ ша ње пси хо со ци јал не ре-
ха би ли та ци је сле пих и сла бо ви-
дих осо ба и њи хо ва ин те гра ци ја
у за јед ни цу, као и по бољ ша ње
ин фор ми са но сти јав но сти о зна-
ча ју и ва жно сти ин клу зив них про гра ма за осо бе са ин ва ли ди те том.

Основ на ак тив ност про јек та је ор га ни зо ва ње кре а тив них ра ди о-
ни ца тка ња на раз бо ју и про дај них из ло жби го то вих ра до ва. Ра ди о-
ни це се од ви ја ју у про сто ри ја ма Удру же ња сле пих, два пу та не дељ-
но по три са та, у пе ри о ду од пет ме се ци.

Ка ко ка жу у овом удру же њу,
ко ри шће њем ме то да груп ног
ра да кроз ме шо ви те ра ди о ни-
це сле пих и сла бо ви дих ли ца и
оста лих жи те ља ло кал не за јед-
ни це под сти че се ме ђу соб но
дру же ње ко ри сни ка, ак тив ни је
ко ри шће ње сло бод ног вре ме-
на, из ла зак из ку ће и не ми но ван
кон такт са дру ги ма, што све ути-
че на сти ца ње са мо по у зда ња,
со ци јал ну ре ха би ли та ци ју и ин-
те гра ци ју у дру штво.

Удру же ње сле пих Срем ска Ми-
тро ви ца, у са рад њи са ХУ „При ја-
те љи”, од 1. ав гу ста укљу чи ло се
и у про је кат јав них ра до ва ко ји
фи нан си ра НСЗ и ло кал на са мо-

у пра ва. Обез бе ђен је по сао за два чла на ове ор га ни за ци је на пе-
ри од од пет ме се ци. Они су ан га жо ва ни на при ку пља њу по да та ка
за из ра ду со ци јал них кар ти сле пих и сла бо ви дих ли ца са под руч ја
гра да Срем ске Ми тро ви це и оп шти не Шид.

Мир ја на Те о до ро вић

СВР ЉИГ

По че ли јав ни ра до ви
Пла ни ра на сред ства за за по шља ва ње у из но су од 2.844.000 ди на ра оп шти-

на Свр љиг опре де ли ла је за јав не ра до ве. Већ су 24 не за по сле на ли ца, углав-
ном са сред њим обра зо ва њем, ан га жо ва на на по сло ви ма по мо ћи ста рим и
из не мо глим осо ба ма, на сре ђи ва њу са о бра ћај ни ца и уре ђе њу град ских по-
вр ши на. Упо сле ни су на три ме се ца и за то вре ме по сло дав ци ће им ис пла ћи-
ва ти за ра ду и до при но се у за ви сно сти од њи хо ве ква ли фи ка ци је. По тре бе за
рад ни ци ма ова квих про фи ла ис ка за ли су Цен тар за со ци јал ни рад оп шти не
Свр љиг, Дом здра вља, ЈКСП „Свр љиг” и Ди рек ци ја за из град њу Свр љи га.

Ина че, да под се ти мо да је пре ма спо ра зу му из ме ђу ло кал не са мо у пра ве и
На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње, оп шти на Свр љиг ра чу на ла и на до дат-
на сред ства за струч ну прак су, са мо за по шља ва ње и јав не ра до ве. НСЗ је би ла
у оба ве зи да из дво ји 8.574.000 ди на ра, али су по сле ре ба лан са ре пу блич ког
бу џе та сред ства сма ње на на ште ту про гра ма за по шља ва ња у ма лим сре ди на-
ма, па је и Свр љиг остао ус кра ћен за ову по моћ Ре пу бли ке. Из дво је на сред-
ства ло кал не са мо у пра ве оти шла су са мо за јав не ра до ве. С. Ђор ђе вић

АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА СЛЕ ПИХ СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

За успе шни је укљу че ње 
у ло кал ну за јед ни цу

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПА РА ЋИН

Осно ва ли
Еко ном ски цен тар

У па ра ћин ској оп шти ни жи ви око 15.000 пен зи о не-
ра, а њих ско ро 5.000 су чла но ви Удру же ња пен зи о не-
ра. Због ни ских при ма ња чла на ри ну ко ја на го ди шњем
ни воу из но си све га 720 ди на ра пла ћа њих 2.000.

– Ра ни јих го ди на би ло их је ви ше са пла ће ном чла-
на ри ном, али због те шке еко ном ске си ту а ци је број
оних ко ји из ми ру ју сво је оба ве зе пре ма удру же њу из
го ди не у го ди ну се сма њу је – ка же пред сед ник Да ни ло
Сто ја но вић и до да је да су пен зи о нер ска при ма ња ве-
о ма ма ла, те због то га има ју раз у ме ва ње за њих.

Без об зи ра на то Удру же ње сво јим чла но ви ма по-
ма же у на бав ци огре ва и на мир ни ца по по вољ ни јим
це на ма и усло ви ма не го што су у тр го ви на ма, али су
оти шли и ко рак да ље и осно ва ли Еко ном ски цен тар.
Сви нор ма тив ни ак ти су го то ви, ка же Сто ја но вић, и он
ће ових да на по че ти са ра дом, а оси гу ра не су и про-
сто ри је за рад ни ке.

Цен тар ће ра ди ти са мо стал но и оба вља ће све ак-
тив но сти из еко ном ско-со ци јал не сфе ре за нај у гро-
же ни је пен зи о не ре. Циљ је да се пр вен стве но снаб-
де ва ју чла но ви Удру же ња, али и оста ли пен зи о не ри
по што по вољ ни јим це на ма. За по сле ни у Цен тру ће у
по чет ку ра ди ти без на кна де. П. Б. Илић

УдУдУдУдУддУдУдУдддУдрурурурурурурурурурруж жжже е њењеењ  сссссссссссссссссссссссссслелелеллелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелелеллеелллеееелеелелел пипипипп х х ххххх  ии ии „ „ „„„„РуРуРуРуРуРРуРуРуРуРуРуРуРуРуРРуу к к к кк к ко о о оооотвтвтвтвтвтвоо оо ооририири н ннннне”е””
нененене г гг г гујујјујујујују у уу уу стстстстттттттстстсс ааа аааа аа аааааререререерерррррррррр  з з з ззаа аа анананнаананн  тттттееееее
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здрав живот

По сни ме ниПо сни ме ни У су срет по сту 
– ко ју ри бу је сти 
и ко ли ко

Ослић – учвр шћу је и ја ча ко сти. 
Фи ле ти осли ћа су по сни, са др же 
до ста кал ци ју ма. Ослић се мо же 
је сти сва ко днев но и у нео гра ни че-
ним ко ли чи на ма.

Сар де ле – са др же и ли пи де и ви-
та мин А, та ко да су до бре за леп ши 
из глед ко же. Мо гу се је сти нај ви ше 
два пу та не дељ но.

Ту на – ри ба бо га та бе лан че ви на-
ма, са др жи и гво жђе. Ту ње ви на ја ча 
ми ши ће, по жељ на је у ди је та ма. Је-
сти је јед ном до два пу та не дељ но.

Ба ка лар – иде а лан за вит ку ли-
ни ју. Спа да у по сне, ни ско ка ло рич-
не ри бе. Бо гат је бе лан че ви на ма и 
мо же се је сти у нео гра ни че ним ко-
ли чи на ма.

Ора да – же ли те ли бо ље пам-
ће ње, тре ба је сти ора ду. Спа да у 
из у зет но по сне ри бе са ви со ким 
са др жа јем фос фо ра. Мо же се је сти 
сва ко днев но, си ро ма шна је ма сти-
ма, а бо га та бе лан че ви на ма.

Ску ша – нај бо ље је спре ма ти је 
на ро шти љу. Ску ша са др жи оме га-3 
ма сне ки се ли не ко је сма њу ју ри зик 
од ср ча них обо ље ња. Тре ба је је сти 
два пу та не дељ но.

Ро лат од па лен те са по вр ћем
Са стој ци: 300 г па лен те, 150 г ли сто ва спа на ћа, ма ла зе ле на ти кви ца, па ко ва ње смр зну тог

по вр ћа, жу та па при ка, ма ло бо сиљ ка, ру зма ри на, пер шу на, вла шца, со, би бер, ве ге та.
На чин при пре ме: спа наћ крат ко блан ши ра ти, про це ди ти и па пир ним убру сом про су ши ти.

Смр зну то по вр ће оба ри ти и оце ди ти. Ти кви цу и па при ку исец ка ти на сит не коц ки це. Па лен ту
ску ва ти пре ма упут ству, да не бу де пре твр да. Пред крај ку ва ња до да ти сит но сец кан бо си љак,
ру зма рин, пер шун, вла шац, со, би бер и ма ло ве ге те. На рад ну по вр ши ну ста ви ти па пир за пе-
че ње и на ње му об ли ко ва ти па лен ту (нај бо ље вла жним ру ка ма) пра во у га о ног об ли ка око 1
цм де бљи не. Оста ви ти да се ма ло про хла ди а за тим на њу по ре ђа ти ли сто ве спа на ћа и оста ло
по вр ће. Уз по моћ ку хињ ског па пи ра ла га но уви ти у ро лат. Пре кри ти је истим па пи ром и ма ло
учвр сти ти. Оста ви ти та ко да се пот пу но охла ди. Ски ну ти па пир и се ћи на ко лу то ве.

На по ме на: ако па лен та при ли ком уви ја ња у ро лат ис пу ца, пре ма за ти ро лат по сним ма јо не-
зом и по су ти рен да ним по сним кач ка ва љем.

Тор та са со ком 
на ран џе

Са стој ци: 3 ча ше (од ки се лог мле ка)
ше ће ра, 6 ча ша бра шна, ча ша џе ма од
кај си ја, 6 ка ши ка уља, 2 ка ши чи це со де
би кар бо не, 4 пу дин га од ва ни ле, 2 по-
сна мар га ри на,
450 г прах ше ће-
ра, 3 ва нил ше ће-
ра, 150 г бе ле по-
сне чо ко ла де, 2 л
га зи ра ног со ка од
на ран џе.

На чин при пре-
ме. Фил: у 1,4 л
со ка ску ва ти пу-
динг. У охла ђе но
до да ти мар га рин,
ва нил ше ћер и ше ћер у пра ху и до бро
уму ти ти. Све оста ле са стој ке сје ди ни ти
и уму ти ти мик се ром. Од те ма се ис пе ћи
три ко ре у че твр та стом пле ху. Ко ре на-
фи ло ва ти. Од о зго по су ти рен да ном бе-
лом чо ко ла дом.

При пре ми ла: 
Со фи ја До ми ни ко вић

Са ла та од ту ње ви не
Са стој ци: па ко ва ње сит ни јих ма ка ро на, 2

кон зер ве ту ње ви не, ма ла кон зер ва цр ве ног
па су ља, гла ви ца цр ног лу ка, лист пер шу на, ли-
мун, со, би бер, ма сли но во уље.

На чин при пре ме: ма ка ро не оба ри ти у сла ној
во ди, про це ди ти. Ста ви ти у чи ни ју за са ла ту, пре-
ли ти са ма ло ма сли но вог уља. До да ти ту ње ви ну,
па суљ из кон зер ве, сит но сец кан лук и пер шу нов
лист, сок од ли му на, со и би бер.

Сар ма од ке ља
Са стој ци: гла ви ца ке ља, 3 кром пи ра, 4 шар-

га ре пе, 150 г пи рин ча, шо љи ца ку ва ног па ра-
дај за, 2 гла ви це лу ка, ма њи пра зи лук, со, би-
бер, ве ге та, уље, ка ши чи ца але ве па при ке, лист
пер шу на, ка ши ка бра шна или гу сти на.

На чин при пре ме: кељ раз дво ји ти на ли сто-
ве, исе ћи бе ли за де бља ни део. Лист блан ши-
ра ти и за тим спу шта ти у хлад ну во ду. На ма ло
уља из дин ста ти сит но сец ка ни лук и пра зи лук.
Кром пир и шар га ре пу очи сти ти, па из рен да ти и до да ти лу ку. Крат ко дин ста ти под ли ве но са
ма ло во де. Пи ри нач оба ри ти, оце ди ти и до да ти ма си. Ста ви ти и сец ка ни пер шун, со, би бер,
ве ге ту, але ву па при ку. Овим фи ло ва ти ли сто ве ке ља. Сар му од ке ља ре ђа ти у шер пу. У мле ве-
ни па ра дајз до да ти ка ши ку бра шна, уму ти ти да не ма гру дви ца, ти ме пре ли ти кељ и ку ва ти.
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Оп ци ја Ma i lings
Ко ри сти мо је за кре и ра ње тип ских пи са ма, штам па ње адре са на 

ко вер та ма, из ра ду тек ста на на леп ни ца ма итд. Ка да же ли мо да по-
слов ним парт не ри ма упу ти мо пи смо тип ског са др жа ја, от ку ца мо га 
у Word-у, пре ба цу је мо све по дат ке ко ји су по треб ни за пи смо из ба-
зе по да та ка ко ја мо же би ти кре и ра на у Word-у, Ex cel-у или Ac cess-у. 
Та ко ђе, уко ли ко же ли мо да по ша ље мо по зив ни це, от ку ца мо њи хов 
са др жај у Word-у, а адре се на ко вер те уба ци мо ди рект но из ба зе 
по да та ка кре и ра не у Word-у, Ex cel-у или Ac cess-у.

Па ле та Cre a te
Са сто ји се из сле де ћих ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:
En ve lo pes  кре и ра ње и штам па ње ко вер те;

La bels  кре и ра ње и штам па ње на леп ни це.

Па ле та Start Mail Mer ge
Ко ри сти мо је за сла ње по да та ка из од ре ђе не ба зе на ви ше адре-

са. Са сто ји се из сле де ћих ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за:

Start Mail Mer ge кре и ра ње фор ме пи сма ко је на ме ра-
ва мо да штам па мо или по ша ље мо меј-
лом на ви ше адре са. Мо же мо да уба-
ци мо по ља као што су име или адре са 
ко је ће Word ауто мат ски за ме ни ти по-
да ци ма из ба зе или ли сте кон та ка та за 
сва ко на ве де но име или адре су;

Se lect Re ci pi ents  из бор осо ба из це ле ли сте ко ји ма на-
ме ра ва мо да по ша ље мо пи смо;

 Edit Re ci pi ent List  унос про ме на у ак тив ну ли сту при ма ла-
ца и из бо ра ко ће при ми ти пи смо (ли сту 
мо же мо сор ти ра ти, фил три ра ти итд.)

Па ле та Wri te & In sert Fi elds
Ова и сле де ће ико не ра де са мо ка да по сто ји ак тив на ли ста. Са-

сто ји се из сле де ћих ико на:
Ико на Име Ко ри сти се за:

 Hig hlight Mer ge Fi elds мар ки ра ње по ља у ко ји ма ме ња-
мо по дат ке за сва ког на ред ног 
при ма о ца ра ди лак шег пра ће ња 
ви ше стру ке штам пе;

 Ad dress Block фор ма ти ра ње и ло ка ци ју по да та ка ко-
ји ће се по ја ви ти у адре си на пи сму;

 Gre e ting Li ne до да ва ње по здрав не по ру ке De ar 
sir, По што ва ни (уно си мо је са ми);

 In sert Mer ge Fi eld из бор по ља ко ја ће се при кљу чи ти 
адре си;

 Ru les од ре ђи ва ње пра ви ла по ко ји ма ће 
се штам па ти;

Match Fi elds обе ле жа ва ње екви ва лент них по-
ља (по ља ко ја се дру га чи је на зи ва-
ју, а има ју исти са др жај);

Up da te La bels при ме ну рас по ре да, са др жа ја и
фор ма та по ља пр ве на леп ни це на
све оста ле.

Па ле та Pre vi ew Re sults
Са сто ји се из сле де ћих ико на:

Ико на Име Ко ри сти се за:
Pre vi ew Re sults пре глед име на и пре зи ме на из це ле

ли сте при ма ла ца;
Go to Re cord пре ла зак на од ре ђе ни по да так у ли сти

при ма ла ца (Pre vi o us Re cord – прет ход-
ни по да так или Next Re cord – сле де ћи
по да так);

Find Re ci pi ent про на ла же ње од ре ђе ног по да тка из ли-
сте при ма ла ца (у по љу Find what уку ца-
мо ко га тра жи мо, а у по љу In fi  eld би ра мо
из ко је ка те го ри је – име, пре зи ме...);

Auto Check for Er rors од ре ђи ва ње ка ко да се по на ша мо са
гре шка ма ко је су се де си ле при ком-
пле ти ра њу ви ше стру ког сла ња по ште.

Па ле та Fi nish
Ко ри сти мо је за ком пле ти ра ње ви ше стру ке штам пе кли ком на

ико ну Fi nish & Mer ge.

Из ра да ко вер те
Уко ли ко же ли мо да кре и ра мо јед ну ко вер ту, по сту пак је:

1. клик не мо на ико ну En ve lo pes;
2. у по љу De li very ad dress ку ца мо 

име, пре зи ме и адре су осо бе ко јој же-
ли мо да по ша ље мо пи смо (уко ли ко 
адре са већ по сто ји у про гра му Out-
lo ok, клик не мо на стре ли цу по ред 
дуг ме та In sert Ad dress, про на ђе мо 
же ље но име и клик не мо на ње га);

3. у по љу Re turn ad dress ку ца мо 
име, пре зи ме и адре су по ши ља о ца пи сма;

4. кли ком на дуг ме Op ti ons или по ље Pre vi ew би ра мо:
а) De li very ad dress – по зи ци ју при ма о ца по ште на ко вер ти

(From left и From top), као и фор мат сло ва ко јим ће би ти ис пи са на
(Font);

б) Re turn ad dress – по зи ци ју по ши ља о ца по ште на ко вер ти (From
left и From top), као и фор мат сло ва ко јим ће би ти ис пи са на (Font);

5. ка да клик не мо на дуг ме Op ti ons, па на кар ти цу Prin ting op ti-
ons или по ље Feed, би ра мо на ко ји на чин же ли мо да уба ци мо ко-
ве рат у штам пач;

6. клик не мо на дуг ме OK;
7. ка да клик не мо на дуг ме Add to Do cu ment, ко вер ти до да је мо

текст до ку мен та ко ји тре ба да от ку ца мо;
8. кли ком на дуг ме Print штам па мо ко вер ту.

Пре драг Јо ва но вић
На ста ви ће се

Оп ци ја Ma i lings пред ста вља тра ку са алат ка ма ко ја се са сто ји из па ле та Cre a te, Start Mail Mer ge, Wri te & In sert Fi elds, Pre vi ew
Re sults и Fi nish. На сва кој од ових па ле та на ла зе се ико не ко је из вр ша ва ју од ре ђе не ко ман де.
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догађањадогађања

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен-
зи о не ра Бе ла Цр ква сре ди ном
ок то бра би ла је до ма ћин спорт-
ских су сре та пен зи о не ра ју жног
Ба на та, ко ји су се так ми чи ли у
ша ху, пи ка ду и пу ца њу пе на ла.
По тра ди ци ји, ови су сре ти се
већ пет на е стак го ди на одр жа ва-
ју два пу та го ди шње, у про ле ће
и је сен, а до ма ћин је увек не ка
дру га оп штин ска ор га ни за ци ја
пен зи о не ра овог окру га.

У над ме та њу су ово га пу та,
по ред до ма ћи на, уче ство ва ли
пен зи о не ри из Вр шца, Ко ви на,
Али бу на ра, Ко ва чи це, Опо ва,
Пан че ва и План ди шта. У ша ху

је нај бо ља би ла еки па Вр шца, у 
пи ка ду су по бе ди ли го сти из Ко-
ва чи це, а у пу ца њу пе на ла еки па 
Ко ви на. У ге не рал ном пла сма ну 
пр во ме сто екип но је осво ји ла 
оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра Вр шца.

По за вр шет ку так ми че ња и
про гла ше њу по бед ни ка, свим 
еки па ма на уче шћу је за хва лио 
пред сед ник СО Бе ла Цр ква, Не-
над Жи ва но вић, а на гра де и пе-
ха ре уру чи ла је пред сед ни ца 
удру же ња пен зи о не ра, Ан ђе ли-
ја Сто шић. Дру же ње се на ста ви-
ло уз ру чак, му зи ку и ве се ље. 

У. П.

БЕ ЛА ЦР КВА

Спорт ски су сре ти јужног Баната

Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Ру-
ма, осно ва но још дав не 1946. го ди не,
одр жа ло је 25. ок то бра Све ча ну сед-

ни цу Скуп шти не. По вод за оку пља ње око
100 пен зи о не ра из оп шти не Ру ма и број них

го сти ју и са рад ни ка би ло је исто вре ме но
обе ле жа ва ње три ју би ле ја – го ди шњи це
усе ље ња у но ве про сто ри је, Да на пен зи о-
не ра и Да на осло бо ђе ња Ру ме.

Све ча но сти су при су ство ва ли и Ми лан
Не на дић, пред сед ник Са ве за пен зи о не ра
Вој во ди не, Мир ко Стој са вље вић, пред сед-
ник ОУ ин ва ли да ра да Ру ма, пред став ни-

ци оп штин ских удру же ња пен зи о не ра из
Сре ма, као и чел ни ци ло кал не са мо у пра ве
– Дра ган Кар даш, за ме ник пред сед ни ка оп-
шти не, Ва сев Крум, по моћ ник пред сед ни ка
оп шти не, и чла но ви Оп штин ског ве ћа, Ми-

ро слав Бе ре тић и Ми лан Бу ђа но вац, ко ји су
та ко још јед ном по твр ди ли из у зет но до бру
са рад њу са нај ста ри јим су гра ђа ни ма.

Пе тар Ба бић, пред сед ник Удру же ња пен-
зи о не ра Ру ма, под се тио је на зна чај ни је
успе хе овог удру же ња на по пра вља њу по-
ло жа ја пен зи о не ра, а по себ но је ис та као
зна чај ну по моћ ло кал не са мо у пра ве у том

по слу. Ба бић је на ја вио да ће Ша хов ска сек-
ци ја уче ство ва ти на три ша хов ска тур ни ра
у скло пу обе ле жа ва ња по ме ну тих да ту ма,
и по хва лио је до при нос Ак ти ва же на у при-
пре ми Све ча не сед ни це Скуп шти не, јер су
од сво јих сред ста ва при пре ми ле по слу же-
ње.

Дра ган Кар даш је из ја вио да су оп штин-
ске вла сти Ру ме у про те клим и у овој го ди-
ни из дво ји ле зна чај на фи нан сиј ска сред-
ства за рад пен зи о нер ских удру же ња и
ор га ни за ци ја на оп шти ни, с ци љем да њи-
хо ви чла но ви и оста ли пен зи о не ри што
ква ли тет ни је и бо ље про ве ду жи вот у ста-
ро сти. Уста но вље но је чак и ме сто по моћ-
ни ка пред сед ни ка оп шти не за ду же ног за ту
област. Уз на ја ву да ће и убу ду ће на ста ви ти
са фи нан сиј ском по др шком пен зи о не ри ма,
Кар даш је ре као да кре ће ис пла та из оп-
штин ске ка се пр ве ра те јед но крат не по мо-
ћи од 4.000 ди на ра (уку пан из нос по мо ћи је
16.000 ди на ра) за 947 рум ских пен зи о не ра
ко ји при ма ју пен зи ју у ра спо ну од 15.000 до
18.000 ди на ра. Из оп штин ског бу џе та је за
ову на ме ну обез бе ђе но 3.792.000 ди на ра.

Ми лан Не на дић је ис та као да је по моћ ко-
ју пен зи о не ри до би ја ју у ра зним ви до ви ма
од ло кал них ор га на вла сти дра го це на, јер
они да нас ве о ма те шко жи ве. И Са вез, ре-
као је Не на дић, у скла ду са сво јим мо гућ но-
сти ма, че сто пру жа фи нан сиј ску по др шку
чла ни ца ма – оп штин ским ор га ни за ци ја ма
пен зи о не ра, ка ко би мо гле да функ ци о ни-
шу и по ма жу сво је члан ство.

Ми ро слав Мек те ро вић

СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

Обе ле же на три ју би ле ја

ПеПе ттарар Б ББа а абибибић ћ ћћ (с(с(с( тотототојијијии) ) ) ) 
чечестститита а јујубибилелејејеје п пририрр сусусутнтнтнимимимми ааа
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Ше зде се так чла но ва Асо-
ци ја ци је пен зи о не ра и 
ста рих из окру га Те ми-

швар 12. ок то бра сти гло је у уз-
врат ну по се ту вр шња ци ма из ки-
кинд ског удру же ња пен зи о не ра. 
Тог да на се у Ки кин ди одр жа вао 
цен трал ни део тра ди ци о нал не 
ту ри стич ке ма ни фе ста ци је Да ни 
лу да је, па је го сти ма из Ру му ни-
је пру же на при ли ка да на сту пе у 
про гра му при ре ђе ном у част бун-
де ве. У по лу сат ном пред ста вља њу 
из ве ли су и не ко ли ко пе са ма на 
срп ском је зи ку и по бра ли апла у-
зе по се ти ла ца. Успе шан на ступ на 

Да ни ма лу да је има ли су и њи хо ви 
до ма ћи ни из Кул тур но-умет нич-
ког дру штва „Сун ча на је сен”.

Те ми швар ски ве те ра ни по се ти-
ли су и На род ни му зеј у Ки кин ди, 
где су, уз филм о ма му ти ма, по-
гле да ли са чу ва не остат ке ма му-
ти це Ки ке и ње ну ре пли ку, али су 
са за ни ма њем раз гле да ли и бо га-
ту ко лек ци ју деч јих игра ча ка.

Об и шли су и пра во слав ну цр-
кву Све ти Ни ко ла, а сло бод но 
вре ме су ис ко ри сти ли да се упо-
зна ју и са дру гим кул тур но-исто-
риј ским зна ме ни то сти ма овог 
гра да. Дру же ње се на ста ви ло у 

До му пен зи о не ра, где су пред-
сед ни ци две ју ор га ни за ци ја
– Ве ли зар Сил ве стер, у име до-
ма ће, и Влад Ни ку, у име го сти ју,
раз ме ни ли здра ви це и по кло не.

Ова квим до че ком Ки кин ђа-
ни су се до стој но оду жи ли за
го сто прим ство ко је им је ма ја
ове го ди не ука за но у Те ми шва-
ру, ка да су, у част та мо шње про-
сла ве Да на Евро пе, по се ти ли
Ру му ни ју. Та да је и 58 пен зи о не-
ра из ки кинд ске оп шти не до би-
ло при ли ку да уче ству је у овим
све ча но сти ма. На рав но, ко ле ге
из Те ми шва ра и Ки кин де до го-
во ри ли су и но ва дру же ња и бу-
ду ће за јед нич ке ак тив но сти.

Са ва За ви шић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ НА ДА НИ МА ЛУ ДА ЈЕ У КИ КИН ДИ

По се та вр шња ка 
из Те ми шва ра

р

Наступ румунског хора на„Данима лудаје”

У Ни шу су уру че на при зна ња по бед ни ци-
ма Ме ђу на род ног кон кур са ка ри ка ту ра на
те му „Цар Кон стан тин Ве ли ки и Ми лан ски
едикт”, на ко ме су уче ство ва ла 53 ауто ра из
19 зе ма ља. Кон курс су по во дом 17 ве ко ва
Ми лан ског едик та ор га ни зо ва ли По крет
тре ћег до ба из Ни ша и Сек ци ја са ти ри ча ра
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је.

Гран при кон кур са осво јио је Го ран Ће-
ли ча нин из Вар ва ри на, а пет рав но прав них
ди пло ма до би ли су Вла ди мир Ка зни ев ски из

Укра ји не, Ро берт Ка сти љо Ро дри гез са Ку бе,
Лу ка Ла га тор из Цр не Го ре и Ва лен ти на Мар-
ти но вић и Сне жа на Чо мор из Ср би је.

Из ло жба иза бра них ка ри ка ту ра са кон-
кур са, пред ста вља ње ка та ло га и уру че ње
при зна ња одр жа ни су у Ре ги о нал ном цен тру
за обра зо ва ње у Ни шу, где је одр жан и Бал-
кан ски фе сти вал ху мо ра и са ти ре на ко ме су
уче ство ва ли пред став ни ци овог жан ра из
Ср би је – Дра гу тин Ми нић Кар ло, Сла во мир
Ва сић, Алек сан дар Чо трић и Љу бо драг Сто-

ја но вић, из Ма ке до ни је – Ва сил То лев ски, Ри-
сто Фил чев ски и Ми ле Ђор ђи јо ски, из Цр не
Го ре – Са во Мар ти но вић, и из Бу гар ске – Ган-
чо Са вов, Јор дан По пов и Ми ха ил Ве шим.

На гра де нај у спе шни јим уче сни ци ма Фе сти-
ва ла уру чио је пред сед ник По кре та тре ћег до-
ба Ни ша, Ми ло рад Сто шић. С. Јан ко вић

БАЛ КАН СКИ ФЕ СТИ ВАЛ ХУ МО РА И СА ТИ РЕ У НИ ШУ

На гра ђе ни ка ри ка ту ри сти 
– по бед ни ци кон кур са
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погледи

„До шла не ка мо да да ба ки це
ви ше во ле да се шврћ ка ју по са-
стан ци ма, не го да бу ду са уну ци-
ма и ужи ва ју у пен зи ји”, гла сио је
је дан од ко мен та ра на сај ту бе о-
град ског днев ног ли ста по во дом
ве сти да ће на че ло аме рич ке
цен трал не бан ке, Фе де рал них

ре зер ви, по чет ком иду ће го ди не
пр ви пут у сто го ди шњој исто ри-
ји ове ин сти ту ци је сту пи ти јед на
же на, 67-го ди шња Џе нет Је лен.

Сит не гра ђе и све де ног сти ла,
Је ле но ва из гле дом оди ста нај-
ма ње асо ци ра на не ког ко је ка-
ри је ру про вео у „ка ве зу са ла во-
ви ма”, ка ко се по сао у вр хо ви ма
аме рич ких фи нан си ја нај че шће
до жи вља ва у јав но сти, а са да
ће по ста ти „нај моћ ни ја же на на
пла не ти”, што би би ло још јед но
ти пич но гле да ње.

Ње но име но ва ње од стра не
пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме ни је,
ме ђу тим, пред ста вља ло из не-
на ђе ње у струч ним кру го ви ма,
с об зи ром на до са да шња за ду-
же ња и ре пу та ци ју бри љант ног
еко но ми сте, а по себ но об ра до-
ва на би ла је ње на при ја те љи ца,
Фран цу ски ња Кри стин Ла гард,
ге не рал на ди рек тор ка Ме ђу на-
род ног мо не тар ног фон да.

Са сво јих 57 го ди на Ла гар до ва
је из бе гла да бу де на зва на „ба ки-
цом”, у до мо ви ни је по пу лар на као
не ка да шња успе шна ми ни стар ка,
али је њен из бор за ру ко во де-
ћу по зи ци ју у ММФ-у ипак до че-

кан као пре се дан и уне ко ли ко је 
пред ста вљао од го вор на ње ну 
упор ну кри ти ку му шке до ми на ци-
је у мул ти на ци о нал ним бан ка ма 
ко ју је озна ча ва ла и као крив ца за 
гло бал ну кри зу 2008. го ди не.

Ка ко год, по лу ге мо не тар не 
мо ћи све та пре ла зе, по све му су-

де ћи, у ру ке же на, а ако се под се-
ти мо да европ ски ауто ри тет, без 
прем ца, при па да не мач кој кан це-
лар ки Ан ге ли Мер кел, за кљу чак 
ће би ти је дан је ди ни, и ис пра ван, 
а опет да ле ко од ре ал но сти.

Исти ни ти ју сли ку од пред-
ста ве о то ме да „же не вла да ју”, 
ство ре не на при ме ри ма по је-
ди нач них по стиг ну ћа и успе ха, 
пру жа ју го ди шњи из ве шта ји 
Свет ског еко ном ског фо ру ма 
о (не)јед на ко сти ме ђу по ло ви-
ма. Нај но ви ји ра порт, за 2013, 
об ја вљен је кра јем ок то бра, са 
ре зул та ти ма и оце на ма ста ња 
у 136 зе ма ља и збир ном кон-
ста та ци јом: јаз се сма њу је. При-
мет но, али не до вољ но, би ла би 
нео п ход на пра те ћа на по ме на.

Рав но прав ност се да нас по-
сма тра на но вим осно ва ма и у 
свим ди мен зи ја ма. У об зир су 
узе та че ти ри кључ на кри те ри-
ју ма – еко ном ска јед на кост, по-
ли тич ко уче шће, обра зо ва ње, 
здра вље, а за ни мљи во је да 
еко ном ски, иде о ло шки или де-
мо крат ски про фил не ке зе мље 
не од ре ђу ју ну жно и ни во рав-
но прав но сти.

До ду ше, пр во пла си ра ни 
Исланд, за јед но са три скан ди-
нав ска пре ко мор ска су се да ко ји 
сле де – Фин ском, Нор ве шком и 
Швед ском, упра во то де ман ту је, 
јер све су то зе мље где ви сок сте-
пен раз ви је но сти и де мо крат ских 
сло бо да чи ни под ра зу ме ва ју ћом 
и рав но прав ност из ме ђу же на и 
му шка ра ца.

Али, јед на пре бо га та Не мач ка 
ни је чак ни ме ђу пр вих де сет, већ 
је че тр на е ста, а Сје ди ње не Др жа-
ве су 23. Ру си ја, ко ја се у вре ме 
Со вјет ског Са ве за ди чи ла оства-

ре ном рав но прав но шћу, јер су 
же не би ле у пу ној ме ри рад но 
ан га жо ва не и за у зи ма ле ва жне 
функ ци је, са да је 61. по што су и 
кри те ри ју ми сло је ви ти ји.

Из не на ђу ју ће је за Фран цу ску 
да је тек 45. и сла би је је ран ги ра на 
од нас. Ср би ја је, на и ме, са 42. ме-
стом оства ри ла нај бо љи пла сман 
у ре ги о ну, на пре ду ју ћи за осам 
сте пе ни ка од прет ход ног ме ре ња 
и на ла зи се ис пред Хр ват ске (49), 
Ма ке до ни је (57), Ру му ни је (70), 
Ма ђар ске (87), док је Ал ба ни ја 
при кра ју ли сте као 108.

С дру ге стра не, ма ла и си ро ма-
шна Ни ка ра гва је де се та, што је 
нај бо љи ре зул тат и у Се вер ној и 
Ју жној Аме ри ци, а на ова кво ран-

ги ра ње ути цао је ви сок скор у по-
гле ду уче шћа же на у по ли тич ком 
жи во ту, где се ина че раз ли ке у нај-
ве ћој ме ри ис по ља ва ју. Из у зе тан 
на пре дак бе ле же и Фи ли пи ни, пе-
ти у све ту и нај бо љи у Ази ји, што је 
за слу га, ка ко се на во ди, оп се жних 
за хва та у до ме ну еко ном ског ста-
ту са, здрав стве не за шти те и до-
ступ но сти обра зо ва ња.

На кра ју ли сте је Је мен ко ји за-
о ста је у свим тач ка ма. По го то во
је по ра жа ва ју ћи би ланс у обра-
зо ва њу и здрав ству, смрт ност по-
ро ди ља је и да ље не до пу сти во

ви со ка, а тре ћи на
де вој чи ца од шест
до че тр на ест го ди-
на не иде у шко лу.

Ипак, по сле све га 
нај ви ше па да у очи
чи ње ни ца да је пот-
пу на рав но прав-
ност и да ље да ле ки
циљ чак и та мо где
су ре зул та ти им-
пре сив ни, па и на
Ислан ду ко ји је пр-
ви већ пет го ди на
за ре дом. Украт ко, и
та мо где је 2010. го-
ди не до нет про пис
да у ком па ни ја ма
са ви ше од 50 за по-
сле них на бар две
пе ти не ру ко во де-
ћих ме ста мо ра ју да

бу ду же не, по сто ји не јед на кост у 
пла та ма. Же не у про се ку за о ста-
ју за ко ле га ма за 10 од сто.

У Ве ли кој Бри та ни ји си ту а ци ја
је још го ра. Ма да су по след њих
го ди на за ра де ме на џер ки ра сле
бр же не го код му шка ра ца, раз-
ли ка је и да ље дра стич на. Пре ма
по да ци ма ко је је об ја вио лон дон-
ски „Гар ди јан”, рас ко рак из но си
у про се ку ви ше од де сет хи ља да
фун ти. Ако би тем по остао не про-
ме њен, же не би мо гле да оче ку ју
да ће кан це ла риј ске су пар ни ке
су сти ћи тек за сто го ди на, тач ни је
2109, ка ко су пе дант но из ра чу на-
ли струч ња ци бри тан ског Ин сти-
ту та за сер ти фи ка ци ју ме на џе ра.

Д. Дра гић

ПРИ ВИД НЕ И СТВАР НЕ ПРО МЕ НЕ У ОД НО СИ МА МЕ ЂУ ПО ЛО ВИ МА

По лу ге мо ћи у ру ка ма же на
Пи та ње рав но прав но сти по ста вља се на но вим осно ва ма, јаз се сма њу је, али оп ста ју раз ли ке
у ва жним жи вот ним сег мен ти ма, по ка зу је нај но ви ји из ве штај Свет ског еко ном ског фо ру ма

Џе нет Је лен

Кри стин 
Ла гард



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. новембар 2013. 19

Ка жу да је Ја пан у де мо граф ском по гле-ККду да нас оно што ће дру ги би ти су тра:ККна ци ја ста рих. Са да већ сва ки че твр тиКК
Ја па нац има 65 го ди на или ви ше, у том до бу
ће до 2025. би ти сва ки тре ћи, док ће сре ди-
ном ве ка у ка те го ри ји пен зи о не ра би ти 40
од сто ста нов ни ка.

Вла да у То ки ју тре нут но 
је, ме ђу тим, нај ви ше за бри-
ну та због чи ње ни це да ће у 
сле де ћих де сет го ди на број 
ста рих по ра сти за се дам 
ми ли о на. По што се здра во 
хра не (из мо ра је ду све осим 
под мор ни ца, ка же је дан ду-
хо ви ти опис), Ја пан ци да нас 
и нај ду же жи ве: оче ки ва ни 
жи вот ни век је 82 го ди не за 
же не и 79 за му шкар це, при 
че му има ју и нај ви ше сто го-
ди шња ка на све ту. За бри гу 
о ста ри ма би ло би по треб-
но око два ми ли о на но вих 
струч них про фе си о на ла ца 
за не гу ко јих ни да нас не ма 
до вољ но.

По што про блем не мо-
же да се от кло ни уво зом 
те рад не сна ге – Ја пан го-
ди шње из да је са мо 50.000 
рад них ви за, и то са мо за 
спе ци јал не про фе си је, по-
што је дру штво тра ди ци о-
нал но осе тљи во на при лив 
стра на ца – ре ше ње за рас-
ту ћи про блем по тра же но 
је у тех но ло ги ји. У „ро бо-
ти ма за дру же ње” − ма ши-
на ма ко је ста ри ма по ма жу 
да се кре ћу (да оду то то а-
ле та), пра те оне за бо рав не 
ко ји зна ју да од лу та ју, али 
и про из во де по зи ти ван 
пси хо ло шки ефе кат ти ме 
што мо гу да во де јед но-
став не раз го во ре о вре ме-
ну, на при мер, као и да ре а гу ју на по хва ле
или по ку де. Не ке од тих ро бо та опи су ју
као спо соб не да на сме ју и оне нај де пре-
сив ни је.

Вла да пре ми је ра Шин за Абеа, ко ји је то
по дру ги пут по стао у де цем бру про шле го-
ди не, ме ђу на род ни пу бли ци тет нај ви ше до-
би ја због свог еко ном ског про гра ма ко јим
на сто ји да на ци о нал ну еко но ми ју по кре не
из већ дво де це ниј ске ле тар ги је (по пу лар но
име му је „абе но ми ја”), у бу џе ту за те ку ћу
фи скал ну го ди ну (ко ја се та мо раз ли ку је од
ка лен дар ске) има став ку од 2,39 ми ли јар ди

је на (17,24 ми ли о на евра) за суб вен ци о ни-
са ње ових ро бо та за не гу.

Ми ни стар ство за тр го ви ну и ин ду стри ју –
MI TI, по зна то као ар хи тек та сво је вре ме ног
„ја пан ског чу да”, са сво је стра не је ода бра-
ло 24 ком па ни је ко је ће да про из во де јеф-
ти не „при ја те ље ста рих”, по це ни од из ме ђу
750 и 1.500 евра. Они су већ ушли у до мо-
ве за ста ре и, ка ко у ре пор та жи о овој те ми
пи ше днев ник „Џе пен тајмс”, при хва ће ни су
мно го лак ше не го што се оче ки ва ло.

Ја пан ци су би ли ме ђу пр ви ма ко ји су уве-
ли ро бо те у ин ду стриј ску про из вод њу, а

њи хо ве ве шти не да про из ве ду до бре елек-
трон ске уре ђа је, ком би но ва не са пре ци-
зном ме ха ни ком и ве штач ком ин те ли ген ци-
јом, са да им омо гу ћа ва ју да на пра ве ауто-
ма те и за по сло ве не ге ко је су до не дав но
оба вља ли ис кљу чи во љу ди.

За сад нај ве ћи ко мер ци јал ни успех по сти-
же је дан скро ман мо дел у
об ли ку играч ке: мла дун че

мор ске фо ке у при род ној
ве ли чи ни од пли ша, ко је
је, са осе тљи вим сен зо ри-
ма и моћ ним чи по ви ма, у
ста њу да ими ти ра жи во би-
ће и ста ри ма, на ро чи то же-
на ма, раз ве дри дан. „Па ро”,
ка ко је на зван, на ме њен је
та ко зва ној емо ци о нал ној
не зи – укла ња њу осе ћа ја
уса мље но сти, а у Ги ни со-
вој књи зи ре кор да је на-
ве ден као нај све стра ни ји
те ра пе ут ски ро бот.

Ма њак осо бља за не гу
из ну дио је још не ка ре ше-
ња: у то ку су екс пе ри мен ти
са мно го сло же ни јим „ам-
бу лант ним” ро бо ти ма за
раз не функ ци је, од по ди за-
ња и пре ме шта ња па ци је-
на та до њи хо вог ме ди цин-
ског над зо ра.

То ни су „ху ма но и ди” ка-
кви се ви ђа ју у на уч но-
фан та стич ним фил мо ви ма,
већ сло же не ма ши не ко је
јед но став но олак ша ва ју
оба вља ње не ких по тре ба
ста рим љу ди ма у окол но-
сти ма ка да за то не ма до-
вољ но про фе си о нал них
људ ских ру ку.

У Ја па ну се оче ку је да ће
до 2018. по ну да ро бо та за
не гу знат но по ра сти, уз пад
њи хо вих це на, та ко да ће

мо ћи да их при у шти ве ћи на оних ко ји ма су
по треб ни. „На сто ји мо да сва ка ку ћа има бар
по јед ног”, из ја вио је за „Џе пен тајмс” Аки фу-
ми Ки та ши ма, за ме ник ди рек то ра ком па ни-
је МЕ ТИ ко ја уче ству је у овом про јек ту.

Вла да ће до тле де фи ни са ти и ин ду стриј ске
и без бед но сне стан дар де за ове ма ши не.

Сви су, на рав но, све сни да људ ски кон-
такт и то пли на ко ју он до но си ни кад не мо-
же да бу де за ме њен не ком ма ши ном, али
кад то га не ма, до бро до шло је све што жи-
вот у по зном до бу мо же да олак ша, па ма-
кар то би ли и ро бо ти. М. Бе кин

ЈА ПАН ЦИ ТРА ЖЕ НО ВЕ НА ЧИ НЕ ЗА НЕ ГУ ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ро бо ти за дру же ње
Ма ши не ко је ста ри ма 
по ма жу да се кре ћу, па чак 
мо гу да во де и јед но став не 
раз го во ре, у цен тру су 
па жње ја пан ске ин ду стри је
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На ста вља ју ћи тра ди ци ју, ло-
кал на са мо у пра ва то плич ке оп-
шти не Бла це и Кул тур ни цен тар
„Дра и нац” и ове го ди не су ор га-
ни зо ва ли ма ни фе ста ци ју Злат на
свад ба за па ро ве ко ји су пре по ла
ве ка из го во ри ли суд бо но сно да.

– Од 170 бра ко ва скло пље-
них 1963. го ди не срећ не да не и
да ље про во ди за јед но 45 „злат-
них” су пру жни ка. На ово го ди-
шњој Злат ној свад би би ло је 25
па ро ва ко ји су до шли да обе ле-
же леп ју би леј – ка же ди рек тор
Кул тур ног цен тра „Дра и нац”,
Сло бо дан Си мић, за хва љу ју ћи
чијeм за ла га њу је, из ме ђу оста-
лих, Бла це са чу ва ло ову је дин-
стве ну ма ни фе ста ци ју.

Ова оку пља ња ина че има-
ју за циљ про мо ци ју бра ка и

за јед нич ког жи во та, што ме ђу 
мла ди ма да нас све те же функ-
ци о ни ше.

У име па ро ва ко ји су про сла-
ви ли по ла ве ка, ка ко се чу ло 

углав ном срећ ног бра ка, за-
хва ли ла је про фе сор ка Би сер-
ка Ђор ђе вић, ко ја је го во ри ла 
о ин сти ту ци ји бра ка и по зва-
ла мла де да при хва те са пу но 

љу ба ви брач ну за јед ни цу као 
осно ву сва ког дру штва.

– Пре 50 го ди на ста ње у др жа-
ви ни је би ло ни ла ко ни јед но-
став но. Вла да ла је и не ма шти на, 
али свад би је би ло на пре тек. 
Љу бав и же ља да се осну је по-
ро ди ца би ли су од пре суд ног 
зна ча ја. Мо же и да нас та ко – за-
кљу чи ла је Би сер ка Ђор ђе вић.

У оп шти ни Бла це да нас се
скла па све ма ње бра ко ва. На овај
ко рак је два да се од лу чи јед на
тре ћи на мла дих у од но су на број
од пре по ла ве ка. То је по ра жа ва-
ју ћи по да так, а број ста нов ни ка и
ро ђе не де це је све ма њи.

Пре по ла ве ка ов де је би ло
ви ше од 27.000 ста нов ни ка, а 
да нас их има упо ла ма ње.

Ж. Дим кић

БЛА ЦЕ: ПРО МО ЦИ ЈА БРА КА И ЗА ЈЕД НИЧ КОГ ЖИ ВО ТА

Злат на свад ба ше сти пут

Уса ли До ма кул ту ре „Ко тлу је вац” у За је-УУча ру одр жан је Дру ги фе сти вал ама те раУУтре ћег до ба „Сун ча на је сен 2013”, ко ји јеУУ
оку пио ви ше од сто ти ну ама те ра из Зве зда на,
Ве ли ког Из во ра и За је ча ра.

Јед но и по ча сов ни кул тур но-умет нич ки
про грам отво ри ли су здра ви чар Ти о сав Ћи-
рић и Зо ран Ми хај ло вић при год ним ре чи-
ма о Ме ђу на род ном да ну ста рих и ме се цу
со ли дар но сти са ста ри јим осо ба ма. Пу бли-

ка је ужи ва ла у ра зно вр сним на сту пи ма, а
нај ви ше апла у за по бра ли су со ли сти Де сан-
ка Стан ко вић и Ве ра Ди ми три је вић, ду ет
Мир ја на Пет ко вић – Ти о сав Ћи рић и жен ска
пе вач ка гру па КУД „Мла дост”.

У ка те го ри ји ин стру мен та ли ста нај бо љи
је био фру лаш Ми лан Пај кић, а од фол кло-
ри ста ме шо ви та фол клор на гру па КУД „Пен-
зи о нер” из За је ча ра.

На тра ди ци о нал ном на град ном ли те рар-
ном кон кур су „Мој де да пен зи о нер” од три
на гра ђе на ра да чак два су из ОШ „Де сан ка
Мак си мо вић” – на гра ђе не су Ми ли ца То-
шић и Ми ли ца Ђо рев (мен тор Се ле на Авра-
мо вић), као и Бо рис Ран чев из ОШ „Љу би ца
Ра до са вље вић На да”.

По ред кул тур но-умет нич ког про гра ма,
то ком ме се ца по све ће ног ста ри ји ма у Клу-
бу пен зи о не ра у До му кул ту ре „Ко тлу је вац” 
ор га ни зо ван је Ок то бар ски ша хов ски тур-
нир. На овом тур ни ру на гра де су при па-
ле пен зи о не ри ма из Ме сне ор га ни за ци је
Ко тлу је вац, Сто ја ну Ста но је ви ћу Ке шу и
Ча сла ву Ђор ђе ви ћу, а јед на од на гра да је
при па ла чла ну МОП-а МЗ Ка ра ђор ђев ве-
нац, Ђор ђу Ни ни ћу.

Мир ко Слав ко вић

ДРУ ГИ ФЕ СТИ ВАЛ АМА ТЕ РА ТРЕ ЋЕГ ДО БА У ЗА ЈЕ ЧА РУ

„Сун ча на је сен 2013” 
оку пи ла ве те ра не
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Удру же ње пен зи о-УУне ра бе о град скеУУоп шти не Ста риУУ
град ис ти че се не са мо
број ним ак тив но сти ма,
већ и по кре та њем но вих ак ци ја ко је обо га ћу ју
и опле ме њу ју жи вот у тре ћем до бу. Нај но ви ја
иде ја, ко ја је већ ре а ли зо ва на, је сте да за ин те-
ре со ва ни пен зи о не ри мо гу на сај ту удру же ња
из ло жи ти фо то гра фи је сво јих умет нич ких ра-
до ва. Про це ду ра је јед но став на, ауто ри тре ба
са мо да уред ни штву веб сај та до ста ве фо то-
гра фи је сво јих де ла, лич но у Удру же ње пен зи-
о не ра оп шти не Ста ри град, или на адре су Кра-
ља Пе тра бр. 54, Бе о град. Сви за ин те ре со ва ни

се ни о ри сво је ра до ве
мо гу по сла ти и меј лом
на адре су ured ni stvo @
up sbe o grad.rs.

На ме ра про јек та, ка-
ко ка жу у овом удру же њу, је сте да се ауто ри
број них умет нич ких де ла по ве жу и ме ђу соб-
но са ра ђу ју, као и да се ус по ста ви што бо ља
са рад ња пен зи о нер ских удру же ња ши ром
Ср би је ка ко би се ор га ни зо ва ле за јед нич ке
књи жев не ве че ри и про мо ци је, ли ков не ко-
ло ни је и дру ге ак тив но сти на по љу умет но сти.
Циљ је, на рав но, и под сти ца ње ства ра ла штва
и кре а тив ног ду ха при пад ни ка тре ћег до ба.

Уз фо то гра фи је, пен зи о не ри тре ба да до-

ста ве и по дат ке о свом де лу. Ако је реч о
умет нич кој фо то гра фи ји, по треб но је на-
ве сти њен на зив, име и пре зи ме ауто ра и
кон такт те ле фон, мејл, ме сто и пу но име
удру же ња пен зи о не ра. За сли кар ско де ло
тре ба до ста ви ти на зив сли ке, тех ни ку (уље
на плат ну, аква рел и др.), ди мен зи је сли ке,
име и пре зи ме ауто ра и на зив удру же ња чи-
ји је члан. Слич но је и за књи жев но де ло јер
аутор тре ба да на ве де на слов ну стра ну књи-
ге, име и пре зи ме, мејл, ме сто и адре су свог
удру же ња. Мо гу се до ста ви ти и фо то гра фи је
не ких дру гих умет нич ких де ла по ред ко јих
та ко ђе тре ба на ве сти њи хо ве ка рак те ри сти-
ке и по дат ке о ауто ру. Ј. Оцић

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА СТА РИ ГРАД ПО ВЕ ЗУ ЈЕ УМЕТ НИ КЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Ин тер нет из ло жбе

Љиљана Лукић, керамика Светозар Радоњић Рас, „Јутро на мору”

Ди рек то ри, но ви на ри, во ди те-
љи, тон ски ре а ли за то ри и ад ми-
ни стра тив ни рад ни ци обе ле жи-
ли су 27. ок то бра 43. го ди ну ра да 
рум ског Ра дио „Сре ма”. Ни шта не 
би би ло нео бич но да ову и не-
ко ли ко прет ход них го ди шњи ца 
у „овој по ста ви” не обе ле жа ва ју 
са мо бив ши рад ни ци, да ле ко од 
про сто ри ја у ко ји ма се при пре-
мао и еми то вао про грам.

Сла вље ни ци су се се ћа ли за-
јед нич ког ра да и ко ле га ко јих 
ви ше не ма, а са за до вољ ством 
су пре при ча ва ли и анег до те ве-
за не за про грам. Сла вљу је при-
су ство вао и не ка да шњи ди рек-
тор Ђор ђе Су бо тић, ко ји да нас 
жи ви у Но вом Са ду.

– По ред су сре та са дра гим љу-
ди ма, то су и под се ћа ња на вре-
ме на ка да је ве ћи ни би ло ва жно 
да се про грам и тех ни ка уна пре-
ђу ју. Ра дио „Срем” је пре 30 го-
ди на био ло кал ни, али ни ка да 
про вин ци јал ни, од те ма ко је је 
по кре тао, му зи ке ко ју је еми-
то вао до тех нич ке ре а ли за ци је 
про гра ма. О то ме све до че мно ге 
на гра де на ра зним так ми че њи ма 
– но ви на ри ма, уред ни ци ма, му-
зич ким са рад ни ци ма и тон ским 
ре а ли за то ри ма. По твр да до брог 
про гра ма би ла је и ве ли ка слу ша-
ност. Ра дио „Срем” је у то вре ме 
по слу жио као мо дел ефи ка сне и 
до бре ра дио-ста ни це оп шти на ма 
у окру же њу, ко је су има ле на ме-

ру да осну ју сво је. Са да по сто ји
са мо но стал ги ја за вре ме ном ка-
да се ра ди ло сло жно и ка да је тај
рад да вао ре зул та те – ре као је
Су бо тић за на ше но ви не.

Зо ри ца Ма ри чић је ра ди ла у
ад ми ни стра ци ји и пр ва је пен-
зи о нер ка Ра дио „Сре ма”. Увек је
би ла на сме ја на и оми ље на ме ђу
ко ле га ма.

– Здра вље ми ни је нај сјај ни је,
али то ни је раз лог да не до ђем и
ви дим се са љу ди ма са ко ји ма сам
про ве ла рад ни век. На ши су сре ти

ме учи не срећ ном и ути чу да за бо-
ра вим на бо лест – ка же Зо ри ца.

Не ка да шњи рад ни ци Ра дио
„Сре ма” рас та ли су се по сле ви-
ше ча сов ног дру же ња уз до го-
вор да ће се и сле де ће го ди не
оку пи ти 27. ок то бра.

Рум ски Ра дио „Срем” по стао
је ре ги о нал на ста ни ца пре при-
ва ти за ци је 2007. го ди не. Да нас
та мо ра де два од оних рад ни-
ка ко ји су се за те кли у мо мен ту
при ва ти за ци је. А би ло их је ви-
ше од два де сет. Д. Р.

43. РО ЂЕН ДАН РА ДИО „СРЕ МА”

Сла ви ли
не ка да шњи рад ни ци
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пензионерски кутак

РЕ КО ВАЦ

Си мул тан ка по во дом
Да на осло бо ђе ња

У обе ле жа ва њу Да на осло бо ђе ња Лев ча, 17. ок то бра, уче-
ство вао је и ве ле мај стор Не над Ри стић из Сме де рев ске Па-
лан ке, ко ји је у про сто ри ја ма ОШ „Све то зар Мар ко вић” од и-
грао си мул тан ку на 20 ша хов ских та бли.

Ри стић је по ре клом из Лев ча, из по зна те по ро ди це, а и сам
је био омла дин ски и се ни ор ски пр вак Ју го сла ви је.

Де ве де се то ми нут на си мул тан ка од и гра на је уз ве ли ки број
по сма тра ча, а ра ди по пу ла ри за ци је ове древ не игре, 12 игра-
ча су би ли уче ни ци а оста лих осам – се ни о ри.

Ве ле мај сто ра је по бе дио са мо Ми лић Јо ва но вић из Дра го-
ва, ко ји је ове го ди не по бе дио на отво ре ном пр вен ству Лев ча,
а ре ми зи рао је са Жи во ми ром – Жо ћом Ра ши ћем из Те чи ћа,
од бор ни ком СО Ре ко вац. Б. Р. Ј.

РУ МА

Је сен у зна ку ру же
Леп ок то бар ски дан мно-

ги ко ри сни ци Ге рон то ло шког
цен тра „Срем” ис ко ри сти ли су
за сад њу ру жа у пар ку уста но-
ве, а њи ма су се при дру жи ли
за по сле ни и го сти.

То ком ак ци је „Је сен у зна ку
ру же” на зе ле ним по вр ши на-
ма за са ђе но је 350 би ља ка,
та ко да је улеп шан парк ко јим
ста нов ни ци Цен тра ше та ју,
чи та ју на клу па ма, дру же се
или са мо ужи ва ју у по гле ду.

Ме ђу они ма ко ји су са ди ли
цве ће би ли су и Бран ка Лон-
ча ре вић и Цве ја Пе тро вић,

ко ји су се, ка ко ис ти чу, за во ле ли у ГЦ „Срем”.
– То су ру же на ше љу ба ви, ко је ће мо па зи ти и не го ва ти – ка-

жу Бран ка и Цве ја.
То га да на нај мла ђи рум ски там бу ра шки ор ке стар „Пла ви чу-

пе рак” одр жао је кон церт на отво ре ном, па је ужи так за ко ри-
сни ке, за по сле не и го сте у Ге рон то ло шком цен тру „Срем” био
пот пун. Д. Р.

ЗРЕ ЊА НИН

Из лет за пам ће ње
У окви ру ма ни фе ста ци је „Сун ча на је сен жи во та” ор га ни зо ван

је јед но днев ни из лет за ак ти ви сте ко ји по ме сним ор га ни за ци-
ја ма вред но уче ству ју у ра ду зре ња нин ског Цр ве ног кр ста.

– Ра но ују тру већ смо би ли на но вом ТВ тор њу на Ава ли, да
би смо у од ре ђе но вре ме, пре ма пла ну, мо гли да стиг не мо у

кра љев ски ком плекс на Де ди њу – ис ти че Алек сан дра Та на си-
је вић из Град ске ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста.

Го сти са Бе ге ја су нај пре про ше та ли по ве ле ле пом пар ку ко ји
окру жу је Кра љев ски и Бе ли двор, а он да су има ли при ли ку да се
срет ну и раз го ва ра ју са пре сто ло на след ни ком Алек сан дром II Ка-
ра ђор ђе ви ћем и прин це зом Ка та ри ном. За тим су раз гле да ли кра-
љев ски ком плекс, би бли о те ке, бо ра ви ли у Пла вом са ло ну, ви де ли
пр ву би о скоп ску дво ра ну у Ср би ји, ко ја је баш ов де отво ре на. Пре-
о ста ло вре ме до по врат ка ужи ва ли су у шет њи Ка ле мег да ном.

Пред сед ни ца Град ске ор га ни за ци је зре ња нин ског Цр ве ног
кр ста, др Со ња Пу шка рић Ка пе лер, ка же да је ру ко вод ство и
на овај на чин же ле ло да на гра ди нај вред ни је ак ти ви сте из
ме сних ор га ни за ци ја „До си теј Об ра до вић”, Зе ле но по ље, Еч-
ка, Му жља и Ба гљаш. И. П.

Бран ка Лон ча ре вић 
и Цве ја Пе тро вић

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

Ча ша во де са из во ра
Се дам де се то го ди шњем 

пен зи о не ру Ми о дра гу – Ми-
ки Ми ло са вље ви ћу из Ве ли-
ке Пла не не дав но је об ја вље-
на пр ва збир ка пе са ма под 
на зи вом „Ча ша во де са из во-
ра”. И не би би ло ни шта чуд но 
да Ми ло са вље вић ни је по чео 
да пи ше пе сме у по зним го-
ди на ма, не та ко дав не 2008. 
Та да је имао 65 го ди на, а пе-
сме су по че ле да се ни жу као 
на тра ци. Он не пи ше по е зи ју 
већ, ка ко сам ка же, са ста вља пе сми це. У ње го вим пе сма ма од-
зва ња ју зво на де тињ ства, лет пче ла, ми рис ба гре ма, сва чу да
не и мар ства, са пре по ру ком да се обо жа ва мо и умно жа ва мо
ка ко би смо тра ја ли, ре као је о збир ци пе са ма „Ча ша во де са
из во ра”, Ми ло рад Ми тро вић Мо рав ски, пе сник из Ве ли ке
Пла не. Збир ка је до бро при хва ће на код љу би те ља пи са не ре-
чи и бр зо је пла ну ла на са мој про мо ци ји. Сл. К.
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ВР ЊАЧ КА БА ЊА

Успе шне умет нич ке
сек ци је

Пре ма по след њим по да ци-
ма, у оп шти ни Вр њач ка Ба ња 
има око 6.000 пен зи о не ра. Две 
тре ћи не њих су чла но ви удру-
же ња у окви ру ко јег успе шно 
функ ци о ни ше 14 ме сних од-
бо ра. Удру же ње сва ке го ди-
не пен зи о не ри ма обез бе ђу је 
огрев и на мир ни це, бес плат не 
прав не са ве те, а у са рад њи са 
До мом здра вља ор га ни зу је ре-
дов не кон тро ле крв ног при ти-
ска и ни воа ше ће ра у кр ви.

– Пен зи о не ри су за и ста угро же ни и ми по ку ша ва мо на раз-
не на чи не да им олак ша мо жи вот. Из ме ђу оста лог, да је мо
по зај ми це у из но су од 12.000 ди на ра и ову мо гућ ност је од
по чет ка го ди не ис ко ри сти ло око 1.500 пен зи о не ра. У окви ру
на шег удру же ња успе шно ра де сек ци ја сли ка ра и сек ци ја же-
на, ту су и шах клуб и клуб књи жев ни ка „Вла де та Ву ко вић”, чи-
ји чла но ви уче ству ју на свим об ја вље ним кон кур си ма и че сто
су на гра ђи ва ни. Има мо до бру са рад њу са свим удру же њи ма
у зе мљи, као и са Са ве зом пен зи о не ра Ср би је. При кљу чи ли
смо се ор га ни за ци ји „По крет тре ћег до ба Ср би је”, а и да ље
ће мо по ма га ти угро же ним пен зи о не ри ма, на рав но у гра ни-
ца ма мо гућ но сти – ре као је др Све то лик Ми ле кић, пред сед-
ник Удру же ња пен зи о не ра Вр њач ка Ба ња. Д. И.
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СВР ЉИГ

Кроз По мо ра вље
Три де сет чла но ва Удру же ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг 

упу ти ло се 18. ок то бра на пут до Алек син ца и Адров ца, на 
цен трал ну при ред бу „Пе кар ских да на”. На тој већ тра ди ци о-
нал ној ма ни фе ста ци ји по све ће ној хле бу и слав ском ко ла чу 
сво је по га че су из ла га ле и чла ни це овог удру же ња, и за по ка-
за ни труд и на ступ од ор га ни за-
то ра до би ле за хвал ни цу.

На пу ту кроз По мо ра вље свр-
љи шки пен зи о не ри по се ти ли су и
Гор њи Адро вац и Ру ску цр кву, по-
диг ну ту 1903. у знак се ћа ња на хе-
рој ску бор бу пу ков ни ка Ра јев ског
у срп ско-тур ском ра ту. О овом до-
га ђа ју су го во ри ли исто ри ча ри, а
из лет ни ци га још пре при ча ва ју.

Пу то ва ња и но ва са зна ња су
увек ле па и ко ри сна. Ове го ди не из Свр љи га се пу то ва ло у Вр-
њач ку Ба њу, Со ко ба њу, Ди ми тров град и око ли ну, а би ће још 
из ле та, ка же То пли ца Ђор ђе вић, се кре тар Удру же ња пен зи о-
не ра ове оп шти не. И о њи ма ће све до чи ти број не фо то гра фи је 
и ви део сним ци, као чу ва ри ле пих успо ме на. С. Ђ.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

По моћ за  „Ма ле пче ли це”
Чла но ви Град ског удру же ња пен зи о не ра Кра гу јев ца са ку пи-

ли су по лов ну гар де ро бу и ле ко ве за око 900 ко ри сни ка ло кал-
ног За во да за збри ња ва ње од ра слих „Ма ле пче ли це”.

Ово је дру га ху ма ни тар на ак ци ја ко ју су кра гу је вач ки пен зи-
о не ри, пре ко ме сних од бо ра свог удру же ња, ор га ни зо ва ли за
ко ри сни ке овог за во да. У Град ском удру же њу пен зи о не ра Кра-
гу је вац на ја вљу ју но ве ху ма ни тар не ак тив но сти јер се већ при-
пре ма ју за ве ли ку про лећ ну ак ци ју, то ком ко је ће ви шак гар де-
ро бе и обу ће по кло ни ти у ху ма ни тар не свр хе. М. С.

Удру же ње но во сад ских пен зи-
о не ра обе ле жи ло је 26. ок то бра 
свој дан уз при год ну све ча ност. То-
ми слав Ја ко вље вић, пред сед ник 
Удру же ња, ре као је да оно тра је 
већ 67 го ди на и да ће се и убу ду ће 
бри ну ти о ин те ре си ма и по тре ба-
ма сво јих чла но ва. И да ље ће их, 
из ме ђу оста лог, ре дов но снаб де-
ва ти на мир ни ца ма и огре вом.

– То ком ове го ди не ис по ру чи ли 
смо на шим пен зи о не ри ма 12,5 то на смр зну тог по вр ћа, 2,8 то на
све жег ме са и су хо ме сна тих про из во да, 1,3 то не про из во да од

те ста, по ла то не ри бе, 500 куб них 
ме та ра огрев ног др ве та, а обез бе-
ди ли смо и да на ши чла но ви под 
по вољ ни јим це на ма на ба вља ју 
ле ко ве – на гла сио је Ја ко вље вић.

Скуп је по здра вио и Ми лан Не-
на дић, пред сед ник Са ве за пен зи-
о не ра Вој во ди не, ко ји је чла но ви-
ма удру же ња по же лео успе шан 
рад и још мно го та квих про сла ва.

Све ча ност су улеп ша ли и мла-
ди из фол клор ног удру же ња „Ве ли ко ко ло” из Ве тер ни ка, ко ји су 
при ка за ли сплет на род них ига ра. Д. К.

НО ВИ САД

Дан Удру же ња но во сад ских пен зи о не ра
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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

Пр вих де це ни ја про шлог ве ка кон ти нен тал на кли ма цен трал не Евро пе пре о вла-
ђи ва ла је на це лом Бал ка ну, са ло кал ним ва ри ја ци ја ма. Тем пе ра тур не вред но сти 
по ка зи ва ле су ути цај вру ћих ле та и хлад них зи ма. Из ме ђу 1920. и 1930. го ди не мак-
си мал не и ми ни мал не тем пе ра ту ре кре та ле су се из ме ђу −15,2 и 37,5 сте пе ни Цел-
зи ју со ве ска ле за Бе о град, а за Љу бља ну из ме ђу −15,7 и 33 сте пе на. Про сек За гре ба 
био је из ме ђу −12 и 34, а Са ра је ва −15,8 и 34 сте пе на. Сред ња вред ност у то ку те 
де це ни је из но си ла је 11,7 сте пе ни у Бе о гра ду и За гре бу, а 9,4 у Љу бља ни, у Мо ста ру 
15,5, Ту зли 9,3, Ужи цу 10,5 сте пе ни. Де це ниј ски про сек ре ла тив не вла жно сти за Бе-
о град из но сио је 71,9 про це на та, за Љу бља ну 81, Са ра је во 74 и За греб 75 про це на та. 
Оп шти ат мос фер ски усло ви по ка зи ва ли су да је Бе о град 1920–1930. го ди не у про се ку 
имао 135 ки шних и 23 сне жна да на. По ре ђе ња ра ди, За греб је имао 151 ки шни и 24 
сне жна да на, док је де вет да на био оба ви јен ма глом. Ве ће про бле ме са вре мен ским 
при ли ка ма од Бе о гра да и За гре ба има ла је Љу бља на са 162 ки шна, 26 сне жних и 126 
ма гло ви тих да на.

(Ју го сло вен ско дру штво из ме ђу два свет ска ра та, Љу бо мир Пе тро вић)

Нај ни жа днев на тем пе ра ту ра ва зду ха у Ср би ји у но вем бру 2012. го-
ди не из но си ла је −6,9°С, а из ме ре на је у Сје ни ци, 10. но вем бра. Пре-
ма ин фор ма ци ја ма о агро ме те о ро ло шким усло ви ма, на те ри то ри ји
Ре пу бли ке Ср би је пе ри од од 28. ок то бра до 3. но вем бра 2013. го ди не
био је обе ле жен ве о ма то плим и су вим вре ме ном. Мак си мал не тем-
пе ра ту ре ва зду ха су би ле из над про се ка и у ве ћи ни ме ста кре та ле су
се у ин тер ва лу од 20 до 28°С. Сред ње днев не тем пе ра ту ре су се кре-
та ле од 10 у ви шим пре де ли ма до 16°С у Ба на ту и Бач кој. Од сту па ња
од ових тем пе ра ту ра би ла су од 6°С у сли ву Ју жне Мо ра ве до 8,5°С на
се ве ру Вој во ди не.

Ина че, пре ма на род ном ве ро ва њу, на кон Ми хољ да на (12. ок то бар)
по чи ње пе ри од пра ве је се ни, а на ста вак то плих да на у је се њем ок то-
бар ском пе ри о ду на зи ва се ми хољ ско ле то. Ј. О.

Ми хољ ско ле то и у но вем бру

Вре ла ле та 
и хлад не зи ме

Ду го го ди шњи сам члан Удру же ња пен зи о не ра
оп шти не Па ли лу ла, ко је већ не ко ли ко го ди на, у
са рад њи са Град ском ор га ни за ци јом пен зи о не ра
Бе о гра да, као но си о цем про јек та, ор га ни зу је скуп
пре да ва ња под за јед нич ким на зи вом „Здрав стве-
на еду ка ци ја и под сти ца ње ства ра лач ке ак тив но-
сти ста рих ли ца”.

Јед но та кво пре да ва ње омо гу ће но нам је 12.
но вем бра ове го ди не, те ма је би ла „Ури нар не бо-
ле сти код ста рих”, а пре да ва чи вр хун ски струч ња-
ци из ове обла сти. Ин те ре со ва ње је би ло ве ли ко,
иако су у то ку сла ве, за ка за ни спе ци ја ли стич ки
пре гле ди на ко је се ме се ци ма че ка ло, ипак са ла је
би ла пре пу на. Не мам ре чи хва ле за са ма пре да ва-
ња и пре да ва че, као и за од го во ре на по ста вље на
пи та ња. И код ме не је при су тан овај здрав стве ни
про блем, јер сам ле тос от пу то ва ла на се ло са овог
бе о град ског уси ја ног ас фал та и, на рав но, на пла-

ни ни су ве че ри и но ћи до ста хлад ни је, а о то ме
ни сам во ди ла ра чу на. Та ко да ми је ово пре да ва-
ње би ло од ве ли ког зна ча ја.

На осно ву до са да шњег ве ли ког ин те ре со ва ња
и од лич ног ис ку ства са пре да ва чи ма, ми шље ња
сам да су ова пре да ва ња оправ да на и вр ло ко ри-
сна и да тре ба да их бу де што ви ше. На овом ску-
пу би ле су при сут не и две фар ма це ут ки ње ко је су
нам ура ди ле кон тро лу крв ног при ти ска, кон тро-
лу ше ће ра у кр ви, да ва ле раз не струч не са ве те,
пред ста вља ле но ве апа ра те и дру га по ма га ла.

Д. Жу нић,
Ка ра бур ма, Бе о град

Здрав стве на еду ка
пен зи о не ра
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Весна Вићентијевић

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

?Ме ри ма О., БиХ: Ро ђе на сам 1959. го ди не. Су пруг ми је по-
ги нуо 1991. го ди не, као офи цир ЈНА. У то вре ме смо би ли
у бра ку, без де це. Ни сам у рад ном од но су и до са да ни сам

под но си ла зах тев за по ро дич ну пен зи ју. Ко ја су мо ја пра ва и
шта тре ба да под не сем од до ку мен та ци је да бих оства ри ла
пра во на по ро дич ну пен зи ју. Да ли мо рам да имам др жа вљан-
ство Ре пу бли ке Ср би је, јер сам др жа вљан ка БиХ?

Пра во брач ног дру га про фе си о нал ног 
вој ног ли ца на по ро дич ну пен зи ју

Од го вор: Пре ма про пи си ма 
из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња ко ји су са да на сна зи, 
брач ни друг про фе си о нал ног 
вој ног ли ца ко је је по ги ну ло за 
вре ме деј ста ва пра во на по ро-
дич ну пен зи ју сти че не за ви сно 
од го ди на жи во та, под усло вом 
да ни је по но во скло пио брак. 
По ро дич на пен зи ја у овом слу-
ча ју од ре ђу је се у из но су 100% 
од пен зи је ко ја би при па да-
ла по кој ном про фе си о нал ном 
вој ни ку у ча су ње го ве смр ти и 

ускла ђе на до да на при зна ва-
ња пра ва на по ро дич ну пен-
зи ју. Из ово га про из ла зи да Ви
мо же те да под не се те зах тев за
по ро дич ну пен зи ју, а под овим
за кон ским усло ви ма то пра во
ће Вам и би ти при зна то. Што се
ти че др жа вљан ства, За ко ном о
ПИО ни је про пи са но да брач ни
друг мо ра би ти др жа вља нин Ре-
пу бли ке Ср би је. Ако ис пу ња ва-
те на ве де не про пи са не усло ве,
под не си те зах тев за по ро дич ну
пен зи ју.

По ро дич на пен зи ја

?Ми ро сла ва Алек сић, Бу ја но вац: Ко ри сник сам по ро дич-
не пен зи је по смр ти свог оца, на осно ву мог ин ва ли ди те-
та као сле по ли це 100% из де тињ ства. Ин те ре су је ме да

ли имам пра во на нов ча ну на док на ду за пе ри од од смр ти оца
1997. го ди не до оства ри ва ња пра ва на по ро дич ну пен зи ју, јер
ми она по ре ше њу при па да од ју на 2011. го ди не?

Од го вор: Пра во на по ро дич ну 
пен зи ју при па да нај ра ни је од пр-
вог на ред ног да на по сле смр ти 
оси гу ра ни ка или ко ри сни ка пен-
зи је, ако се зах тев за при зна ва ње 
пра ва на по ро дич ну пен зи ју под-
не се у ро ку од шест ме се ци по 
смр ти ко ри сни ка/оси гу ра ни ка. 
Ако се зах тев за по ро дич ну пен-
зи ју под не се по сле овог ро ка, 

пра во се мо же при зна ти нај ви ше 
шест ме се ци уна зад од под не тог 
зах те ва. Ка ко је зах тев за по ро-
дич ну пен зи ју у Ва шем слу ча ју 
под нет тек 5. 12. 2011. го ди не, то 
Вам је Фи ли ја ла Вра ње пра вил-
но при зна ла пра во на по ро дич ну 
пен зи ју од 5. 6. 2011. го ди не, са-
гла сно про пи си ма из пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња.

?Ми ло ван Па вло вић, Узов ни ца: Ра дио сам у руд ни ку до
1982. го ди не ка да сам се раз бо лео. За бра ни ли су ми да љи
рад и утвр ди ли про фе си о нал но обо ље ње због че га сам

пен зи о ни сан 1983. го ди не. При мао сам пен зи ју и раз ли ку до
мо је пла те над зор ни ка по суд ској пре су ди све до 2006. го ди не
док руд ник ни је про дат. Од та да не при мам раз ли ку иако по
за ко ну имам пра во до жи вот но на ту раз ли ку. Ко ме да се обра-
тим за сво ја пра ва и ко тре ба да ми пла ћа и да ље ову раз ли ку
од пен зи је до мо је пла те за ме сто над зор ни ка.

?Ј. М., До њи Ми ла но вац: Ја сам мир но доп ски вој ни ин ва-
лид. Као ин ва лид V гру пе, са 70% не спо соб но сти и III сте-
пе ном ор то пед ског до дат ка да ли имам пра во на ума ње ње

ра чу на за стру ју, ко му на ли је, ре ги стра ци ју во зи ла и дру го?

Ре гу ли са ње при ја ве на оси гу ра ње

?До бри ла Па вло вић, Па ра ћин: Пла ћа ла сам 11 го ди на по-
љо при вред но оси гу ра ње. Ро ђе на сам 1951. го ди не. Ка да 
сам на пу ни ла го ди не ста ро сти и по тра жи ла пен зи ју, Упра-

ва при хо да ме из ба ци ла и во ди ла од 1. 1. 1997. го ди не као пре-
ми ну лу, а да ја о то ме ни сам ни шта ни зна ла ни про ве ра ва ла. 
Мо лим да ми од го во ри те ка ква су мо ја пра ва на по љо при-
вред ну пен зи ју?

Од го вор: Ви сва ка ко има те 
до вољ но го ди на жи во та за при-
зна ва ње пра ва на ста ро сну пен-
зи ју. Ме ђу тим, да би сте ис пу ни-
ли за кон ске усло ве и у по гле ду 
ста жа оси гу ра ња, нео п ход но 
би би ло да има те ми ни мум 15 
го ди на по љо при вред ног ста-

жа, по што се це лог жи во та ба-
ви те по љо при вре дом. За по че-
так би тре ба ло да се обра ти те 
над ле жној фи ли ја ли Фон да 
ПИО ра ди ре гу ли са ња при ја ве 
на оси гу ра ње, јер Ви прак тич-
но ни ка да ни сте пре ста ли да се 
ба ви те по љо при вре дом. Исто-

На ста вак ис пла те рен те

Олак ши це за вој не ин ва ли де

Од го вор: Ва ше пи та ње не
спа да у област пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, али Ви си-
гур но по се ду је те до ку мент, нај-
ве ро ват ни је ре ше ње о оба ве зи
по сло дав ца да Вам ис пла ћу је
рен ту и до ка да. Про ме ном вла-
сни штва не би тре ба ло да се из-
гу бе оба ве зе прет ход ног по сло-

дав ца, јер се по ред вла сни штва
пре но се и сва пра ва и оба ве зе
прет ход ног по сло дав ца. По сту-
пак за на ста вак ис пла те рен те
тре ба за по че ти обра ћа њем са-
да шњем вла сни ку, па за ви сно
од ис хо да, у слу ча ју не у спе ха,
обра ти те се над ле жном су ду за
оства ри ва ње сво јих пра ва.

Од го вор: С об зи ром на то
да има те утвр ђен III сте пен те-
ле сног оште ће ња трај но, оно
за шта мо же те да се обра ти-
те Фон ду ПИО је сте за до би-
ја ње ца рин ских олак ши ца за
увоз мо тор ног во зи ла, као и за
олак ши це при ли ком ре ги стра-
ци је мо тор ног во зи ла. Ово су
зва нич ни раз ло зи због ко јих
оси гу ра ни ци мо гу да се обра те
Фон ду да им се утвр ди сте пен
те ле сног оште ће ња, о че му се

на кнад но из да је по твр да. За
све оста ле олак ши це мо ра те се
ин фор ми са ти код дру гих над-
ле жних ор га на ко ји их евен-
ту ал но про пи су ју. Ов де тре ба
на по ме ну ти да је за до би ја ње
олак ши ца при ли ком ре ги стра-
ци је во зи ла по треб но да се
те ле сно оште ће ње од но си на
до ње екс тре ми те те у ви си ни
од нај ма ње 60 одсто или да је
утвр ђе но те ле сно оште ће ње
од 80 одсто или ви ше.

вре ме но би Фонд ПИО тре ба ло 
да ре ши пи та ње та ко зва ног ми-
ро ва ња по љо при вред ног ста-
жа. Да би сте ство ри ли усло ве 
за при зна ва ње пра ва, мо ра ли 
би сте да упла ти те још нај ма ње 
че ти ри го ди не ста жа оси гу ра-

ња, а оста ле го ди не до Ва ших 
60 го ди на жи во та мо же те да 
упла ти те, али ако то не учи ни-
те тре ба да бу де те спрем ни да 
ће Вам се од пен зи је на име не-
у пла ће них до при но са од би ја ти 
1/3 пен зи је.
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шареница шареница
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ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

СТ. ДУБРОВ.
ПИСАЦ, ВИЦЕ

ОЗНАКА ЗА 
ТРСТЕНИК

ЗВУК, ГЛАС
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КОПЉЕ

ИМЕ ПЕВ.
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ГЛУМАЦ, 

БАД

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ГРАД 
У РУСИЈИ
СТРАНА

БИЛАНСА

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

ИМЕ ПИСЦА
ФРАНСА

ГРАД У
РУМУНИЈИ

ИНИЦИЈАЛИ 
ПУШКИНА

СИМБОЛ ЗА
РУБИДИЈУМ
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(СКР.)
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ИТАЛИЈИ

ЖЕНСКО ИМЕ

РУСКИ 
ФИЗИЧАР, 

ИГОР

СВЕЧАНА 
ИГРАНКА

ЗАДУЖБИНАР 
МАНАСТИРА

И ПОРЕД 
СВЕГА

ПОКАЗНА
ЗАМЕНИЦА

БЛАГЕ КАЗНЕ

ВРХУНСКИ
УМЕТНИК

РОБА
У ТРГОВИНИ

(МН.)

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ОЗНАКА 
ДРЖАВЕ
ЛЕСОТО

ЈАПАНСКО
МУШКО ИМЕ
ИНДУСТРИЈА 

ТЕПИХА

ИМЕ РАНИЈЕ
ГУМИЦЕ

БЛАЈТ

ОЗНАКА ЗА 
ЗАЈЕЧАР

ГРАФИЧКА
ТЕХНИКА
ВИСОКЕ 
ШТАМПЕ

СТАРО ДОБА, 
АНТИКА

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: станати, калемар, криваја, одати, стасито, л,
ив, април, ч, вретена, каматар, осанити, шкрипац, так, ала, ит, пси, мина, тг, а, 
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СКАНДИНАВКА
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Н
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Кар та ње
Тек ка да су са чи ни ли имо вин ску кар ту, јед ни су 

схва ти ли шта све има ју, а дру ги – шта не ма ју.
Кар та др жа ве Ср би је ни је ни шта пре ма ње го вој имо-

вин ској ко ја се про сти ре и ван европ ског кон ти нен та.
Имо вин ске кар те на ших се ла: на хе ре не ку ће, за пу-

ште не њи ве, стар ци и ста ри це... ако су још жи ви.
Ни ка да ле га ли зу је мо објек те ди вље град ње ни ко не 

га ран ту је да ће мо по ста ти њи хо ви пи то ми ко ри сни ци.
За ову би се мо гло ре ћи: До бра ри ба! Кон ста то ва-

ше два дру га ра по што су сма за ли кон зер ву ту ње ви-
не.

Пре се као сам се. Ка да су ми пре до чи ли пре сек са да-
шњег ста ња.

Ми лош Ми лић

(Ах)фо ри зми 
Ње го во ја је то ли ко ве ли ко, да је пред њим он та ко ма ли!
Пр во су му уста би ла пу на на ро да, а по сле ка ви ја ра.
Не пра вим бу да лу од се бе! Не ма ту шта да се пра ви.
Об рао сам бо стан! Од за ра де ни шта, са мо мо дри це.
Мно го је про пу то вао. Од не ми ла до не дра га!
Је де кад мо ра, пи је кад га по ну де, а пла ту при ми 

кад га се се те.
Про ме нио је же ну! Од на сме ја не же не по ста ла је очај на.
У раз ли ка ма је бо гат ство – свих на ших сва ђа.
Жи вот не ма це ну, све док не оде те код ле ка ра.
На род ни нов ча ни ци су пу ни. Па у чи не!
Кри ми нал је у до зво ље ним гра ни ца ма. За ши ру упо-

тре бу! Не вен Ши ја ков

Мат у два по те за

Ша хов ски про блем

Ре ше ње из про шлог бро ја:
1. Дб3! Од ли чан пр ви по тез 
са че ти ри ле па ма та.

Фе дор Ро го жин

„Про блем”, 1977.

Ре ше ње про бле ма 
у сле де ћем бро ју.



27ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. новембар 2013.

Да ли сте зна ли ...

– да је хо ланд-

ска KLM нај ста ри ја 

свет ска ави о ком-

– да је 21. ок то бра 

па ни ја ко ја и да ље 

1921. осно ван пр ви 

ра ди? На ста ла је 

„Срп ски аеро клуб”, ко-

1919. под истим на зи вом као и да нас – Ko nin klij ke Luc htva-

јји 1924. го ди не пре ра-
ста у Кра љев ски аеро-

клуб Ју го сла ви је „На ша кри ла”, на чи ју ини ци ја ти ву се 17. ју на 

1927. фор ми ра пр ва до ма ћа ком па ни ја „Аеро-пут”, као нај ста-

ри ја ре ги о нал на и ше сна е ста ави о ком па ни ја у Евро пи? Два-

де сет го ди на ка сни је из ње је на ста ла на ци о нал на ави о ком-

па ни ја „Ју го сло вен ски аеро тран спорт”.

бренд – пла ве ави о не са сти ли зо ва ном кру ном.

art Ma atschap pij (Кра љев ска ави о ком па ни ја). Са да је део 

Air Fran ce-KLM си сте ма, али је за др жа ла свој пре по зна тљив 

– да је пре ма 
нај но ви јем ис-

тра жи ва њу ко је 
се ба ви ис пи ти-

– да се обич но пра ви не ко ли ко раз ли чи тих ли ста нај ве ћих 

 – да је ЈАТ ва жио за 

свет ских ави о ком па ни ја јер по сто ји ви ше на чи на да се из ме-

 јед ну од нај бе збед ни јих 

ри ве ли чи на јед не ком па ни је? Ипак, пре ма ве ћи ни па ра ме та-

ком па ни ја са са мо две 

 ра (бро ју пре ве зе них пут ни ка, бро ју пре ле те них ки ло ме та ра, 

не сре ће са смрт ним ис-

ве ли чи ни фло те), нај ве ћа ави о ком па ни ја на све ту је аме рич-

хо дом у сво јој це ло куп-

ка Del ta Air Li nes.

ној исто ри ји; да су ЈАТ-

 ове стју ар де се но си ле уни фор ме ко је су на из бо ри ма у Па ри зу 
по бе ђи ва ле као нај е ле гант ни је, а обро ци ко ји су пут ни ци ма 

ва њем ква ли те та 
услу га ави о пре во зни ка, нај бо ља ави о ком па ни ја на све ту Asi-

 a na Air li nes, за ко јом сле де Sin ga po re Air li nes и Qa tar Air ways? 
ТТо ком де сет ме се ци ис тра жи ва ња ис пи та но је ви ше од 17 ми-

 ли о на пут ни ка у 100 др жа ва, а ме ђу пр вих де сет на ли сти су 
углав ном ком па ни је из Ази је. Не ма ни јед ног аме рич ког ави о-
пре во зни ка а са мо је дан је европ ски – Tur kish Air li nes.

де ље ни то ком ле та сма тра ни су то ли ко бо љим од оста лих да 
јје ова ком па ни ја 1967. ра ди ла ке те ринг за „Ер Франс”?

Мо зга ли це
До био сам по трес мо зга. Стра шна ми сао па ла ми је на па-

мет.
Срп ски је свет ски је зик. Кад псу је мо сва ко нас раз у ме.
Ка фа на је мо ја дру га ку ћа. У ко ју год да свра тим до че ка ме

га ла ма. И ра чу ни ко је мо рам да пла тим.
Мој по ку шај да се са њим на ша лим уро дио је пло дом: јед ном

соч ном шљи вом ис под ока.
На ши кри ми нал ци не же ле да за о ста ју за ко ле га ма у ино-

стран ству. Озбиљ но ра де свој по сао.
Кре ну ли смо – зна мо ку да. Ка да ће мо сти ћи – ви де ће мо. Ка ко

ће мо... – ла ко ће мо.
Да им брак не би био ве ли ки не спо ра зум, скло пи ли су ма-

ли пред брач ни до го вор.
Мо ја су пру га има не ке див не осо би не, али пра ви и не мо гу ће

глу по сти. Ка да све са бе ре и оду зме, оце на јој је – по зи тив на ну-
ла.

Ако већ до зво ља ва те ко је шта, ду ши до зво ли те ши ри ну,
ма шти бр зи ну, по гле ду ду би ну, бу дућ но сти да љи ну. 

Мар ко Че лар

Укруп ни тај сит ниш
Чим укљу чиш ра зум, ис кљу че те из све га.
Но вац ни ка да ни је до вољ но пр љав да би од ње га опра ли

ру ке.
Не кад сам на зе мљи. Не ка да па ла с Мар са. Све у све му, на ла зим

се у Сун че вом си сте му.
Гри зем са вест, да не би она ме не.
Сре ћа да ми кр че цре ва и за глу шу ју бу ку у гла ви.
У овом на шем крем дру штву сви на ма за ни!
Док смо че ка ли пра во вре ме, про шао нам рок тра ја ња.
Ако сте из гу би ли образ, гла ву го ре. Увек мо же те по ка за ти

сво је на лич је!
Има на де за ве ру. Осим ако је не ме ња ју за ве че ру.
Је сте да нам је ка пи тал мр тав, ал’ бар су нам па ре опра не.
Му ке мо је ни ко не зна. И ја се пра вим да их не по зна јем.
Ди жем кре дит да бес плат но шко лу јем де цу.
По зо ри ште у мо јој ку ћи спа да у ни ско бу џет на из да ња.

Де а на Са и ло вић
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