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Ко је, ка да и где пр ви пут по ве зао по јам
ша ле са пр вим апри лом, ни је по зна то,
али чи ни се да овај дан по след њих го ди-

на све ви ше гу би на зна ча ју. Раз лог за то нај-
ве ро ват ни је тре ба тра жи ти у по ве ћа њу сва ко-
днев ног при ти ска и убр за ном рад ном и жи вот-
ном тем пу, али и у са вре ме ним тех но ло ги ја ма
ко је ко му ни ка ци ју ужи во сво де на ми ни мум.

Не ки ве ру ју да ве за пр вог апри ла са ху мо ром
по ти че још из Ста рог Ри ма јер су Ри мља ни то-
га да на за ба ва ма и ор ги ја ма сла ви ли пра зник
бо ги ње Ве не ре, али има и дру гих раз ли чи тих
ту ма че ња.

Ка ко год би ло, из ве сно је да су у ра ним да-
ни ма пр во а прил ског под ва љи ва ња ша ле из-
гле да ле са свим дру га чи је не го да нас. Онај ко
је био ме та по ша ли ца слат је, ре ци мо, на да лек
пут да узме не што што уоп ште не по сто ји. У 17.
и 18. ве ку ва жи ла су ја сна дру штве на пра ви ла
ко ји ма су се во ди ли и они ко ји су сми шља ли
по ша ли це за сво је при ја те ље, па су та ко од ра-
сли сме ли да се ша ле са де цом, али де ца ни су
увек то сме ла да ра де са од ра сли ма.

По пут мно гих дру гих тра ди ци ја, и април ске
ша ле су се бит но про ме ни ле, а са раз во јем са-
вре ме не тех но ло ги је и на стан ком но вих ме ди-
ја и оне су углав ном ве за не за овај вид ко му-
ни ка ци је. Та ко ће мо на дан ша ле евен ту ал но
би ти пре ва ре ни са мо од ме ди ја не ким ла жним

ве сти ма, а већ су ле ген дар ни по ста ли три ко ви 
Би-Би-Си ја. Пр вог апри ла 1957. го ди не та те ле-
ви зи ја је из ве сти ла о же тви шпа ге та у гра ди ћу 
Те си ну у Швај цар ској. За па ње ни (та да, до ду ше, 
рет ки) гле да о ци су на екра ну мо гли да ви де ка-
ко швај цар ски се ља ци ски да ју шпа ге те са др-
ве ћа.

Ве ли ку уз бу ну је у апри лу 2007. го ди не иза-
зва ла и вест да је „Ха ос”, ком пју тер ски клуб, 
про на шао ви рус „тро ја нац” ко ји при ват не по-
дат ке о по ре зу ша ље аме рич ком Са ве зном 
кри ми нал ном уре ду.

Сми сао за ху мор се очи глед но раз ли ку је 
и по зе мља ма и ме ри ди ја ни ма, па је та ко, на 
при мер, пр вог апри ла 2010. у Ко пен ха ге ну по-
ста вљен ске лет на ме сту где сто ји ста туа Ма ле 
си ре не, ју на ки ње исто и ме не бај ке Хан са Кри-
сти ја на Ан дер се на.

Фран цу зи, пак, ову тра ди ци ју не гу ју до да на-
шњих да на на нео би чан на чин. Они 1. апри ла 
увек по ку ша ва ју да не ко ме на ле ђа за ле пе па-
пир са на пи са ном по ру ком, по пут „ру жан” или 
„уда ри ме”.

Али, ка ко ре ко смо, љу ди при ти сну ти бри га-
ма и про бле ми ма све ма ње на ла зе раз лог за 
смех и ша лу. Струч ња ци, пак, стал но под се ћа ју 
да је ху мор нај по треб ни ји упра во у нај те жим 
вре ме ни ма и да се тре ба сме ја ти што ви ше. 
Смех је нај бо љи „вен тил” ко ји нас осло ба ђа на-
пе то сти, а по зи тив не емо ци је ја ча ју иму но ло-
шки си стем. Док се сме је мо, ка жу струч ња ци, 
ак ти ви ра се око 300 ми ши ћа по це лом те лу, 
од ми ши ћа ли ца, до тр бу шних, по не кад чак и 
ми ши ћи ру ку и но гу. До ка за но је чак и то да су 
де сна и ле ва стра на мо зга бо ље ко ор ди ни са не 
код осо ба ко је се че сто сме ју и има ју раз ви јен 
сми сао за ху мор.

Да кле, смеј те се што ви ше. Мо жда ће та по-
зи тив на енер ги ја „за ра зи ти” и оне ко ји вас 
окру жу ју.

При пре ми ла В. А.

Смехом 
до 
здравља
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На два де сет че твр тој сед-
ни ци, одр жа ној 19. мар-
та ове го ди не, Управ ни 

од бор Ре пу блич ког фон да ПИО 
усво јио је пред лог Пра вил ни ка о 
рас по ла га њу не по крет но сти ма 
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње, као и 
ак те ко је је Фонд био у оба ве зи 
да усво ји по пре по ру ка ма Др-
жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је.

До но ше ње Пра вил ни ка о 
рас по ла га њу не по крет но сти ма 
по ка зу је, ка ко је ис так ну то на 

сед ни ци, на ме ру ру ко вод ства 
Фон да да пр ви пут от ка ко по-
сто ји ова ин сти ту ци ја упра вља-
ње имо ви ном до би је нор ма-
тив ни оквир и уре ди се јед ним 
ак том. Пра вил ни ком је уре ђе но 
ко ри шће ње имо ви не на исти 
на чин, по истим прин ци пи ма, 
пра ви ли ма и про це ду ра ма као 
што др жа ва уре ђу је рас по ла га-
ње јав ном сво ји ном, за ко ном 

и под за кон ским ак ти ма. Сми-
сао и циљ овог Пра вил ни ка је 
утвр ђи ва ње ја сних и пре ци зних 
усло ва и про це ду ра при рас по-
ла га њу не по крет ном имо ви ном 
Фон да, што обез бе ђу је тран-

спа рент ност у од лу чи ва њу, без 
об зи ра на то ко ји ор ган Фон да 
до но си од лу ку.

Пра вил ни ком је пред ви ђе-
но да се не по крет но сти Фон да 
мо гу да ти у за куп, на ко ри шће-
ње, раз ме ни ти и оту ђи ти. Сва-
ки вид рас по ла га ња де таљ но је 
уре ђен, а по сту пак се спро во ди 
у скла ду са ак том Вла де о усло-
ви ма при ба вља ња и оту ђе ња 
не по крет но сти не по сред ном 
по год бом, да ва њем у за куп 
ства ри у јав ној сво ји ни и по-
ступ ци ма јав ног над ме та ња и 
при ку пља ња пи сме них по ну да. 
По слов ни про стор се да је на 
ко ри шће ње др жав ним ор га ни-
ма, асо ци ја ци ја ма ко је пар ти ци-
пи ра ју у ор га ни ма упра вља ња 

Фон дом и ре пре зен та тив ним
удру же њи ма ко ри сни ка пра ва,
под усло вом да на име на кна-
де сно се све тро шко ве те ку ћег
одр жа ва ња, та ко да Фонд као
вла сник не ма ни ка квих тро шко-

ва у ве зи са тим про сто ром, ко ји
се на тај на чин чу ва и одр жа ва.
Од на ве де них ко ри сни ка, са мо
се ре пре зен та тив ним удру же-
њи ма пен зи о не ра омо гу ћа ва да
део про сто ра мо гу да ти у за куп
ра ди сти ца ња при хо да за по-
кри ва ње јав них и ко му нал них
оба ве за и тро шко ва за те ку ће
одр жа ва ње, а пре о ста ли део
мо гу ко ри сти ти за ак тив но сти
ко је су од ин те ре са за све пен-
зи о не ре. Услов је да ре дов но
из ве шта ва ју Фонд о на мен ском
ко ри шће њу сред ста ва. 

Ова кво ре ше ње је пред ви ђе-
но због то га што је про стор ко ји
ко ри сте ова удру же ња пен зи о-
не ра гра ђен још 70-их и 80-их
го ди на про шлог ве ка сред стви-

ма пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, ко ја су та да шњим
про пи си ма би ла из два ја на за
за шти ту и по бољ ша ње ма те ри-
јал ног и со ци јал ног по ло жа ја
ко ри сни ка пен зи ја. Ова сред-

ства су ко ри шће на за из град њу
ста но ва за ре ша ва ње стам бе-
них по тре ба пен зи о не ра, уста-
но ва за сме штај пен зи о не ра,
клу бо ва и про сто ра за днев ни
бо ра вак пен зи о не ра, за њи хов
од мор, опо ра вак и ре кре а ци ју,
за тим за јед но крат не нов ча не
по мо ћи, као и за ак тив но сти
пен зи о нер ских ор га ни за ци ја
у спро во ђе њу ових ме ра дру-
штве ног стан дар да.

По зна то је да се и по ред те-
шке еко ном ске си ту а ци је у зе-
мљи За ко ном о пен зиј ском и
ин ва лид ском оси гу ра њу и са да
из два ја ју по себ на сред ства за
за шти ту стан дар да пен зи о не ра,
ко ја се ис кљу чи во ко ри сте за
бањ ски опо ра вак и фи нан си ра-

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

Усво јен Пра вил ник о 
рас по ла га њу не по крет но сти ма
Ко ри шће ње имо ви не Фон да уре ђе но на исти на чин, по истим прин ци пи ма и про це ду ра ма 
као што др жа ва уре ђу је рас по ла га ње јав ном сво ји ном

Имо ви на 
Фон да
Укуп на не по крет на имо ви на

Фон да ПИО из но си 109.000 

ква драт них ме та ра, од че га

је 44.000 ква дра та про стор

ко ји ко ри сти Фонд за основ-

ну де лат ност. Пре о ста ли 

про стор од 63.200 ква дра-

та, ко ји је фи нан си ран из

сред ста ва за дру штве ни

стан дард пен зи о не ра, дат 

је на ко ри шће ње удру же-

њи ма пен зи о не ра, ге рон то-

ло шким цен три ма, укљу чу-

ју ћи и ста но ве ко ри сни ка 

пен зи ја. По слов ни про стор

од 1.800 ква дра та ко ри сте 

др жав ни ор га ни и ор га ни-

за ци је и асо ци ја ци је ко је 

пар ти ци пи ра ју у ор га ни ма 

упра вља ња Фон дом.

Дра га на Ка ли но вић, директорка РФ ПИО, и Славко Имрић, директор ПФ ПИО
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актуелно

ње ак тив но сти пен зи о нер ских
ор га ни за ци ја у спро во ђе њу
по ступ ка упу ћи ва ња пен зи о не-
ра на опо ра вак. То зна чи да се
у Ср би ји и те ка ко бри не о за-
шти ти и уна пре ђе њу стан дар да
ко ри сни ка, по себ но има ју ћи у
ви ду да су са да шње ге не ра ци је
пен зи о не ра у нај ве ћој ме ри из-
гра ди ле ка пи тал не објек те у зе-
мљи, што је са свим у скла ду са
прин ци пи ма ме ђу ге не ра циј ске
со ли дар но сти на ко ји ма по чи ва
наш пен зиј ски си стем.

Усво је ни Пра вил ник о рас-
по ла га њу не по крет но сти ма не
да је ди рек то ру Фон да ни ка ква
овла шће ња у ве зи са рас по ла-
га њем и упра вља њем имо ви-
ном, већ са мо оба ве зу да ре а-
ли зу је од лу ке Управ ног од бо ра
ко је се од но се на упра вља ње
имо ви ном, и то по утвр ђе ној
про це ду ри.

На сед ни ци УО је на гла ше но
и да Фонд не ма уго вор ни од нос
са ПУПС-ом, ни ти са би ло ко јом
дру гом пар ти јом, и да усло ви
Пра вил ни ка не омо гу ћа ва ју да
по слов ни про стор ко ри сте по-
ли тич ке пар ти је, као што то ни
до са да по слов на по ли ти ка и
пот пи са ни уго во ри ни су омо-
гу ћа ва ли. Ди рек тор ка Фон да,
Дра га на Ка ли но вић, ис та кла је
да ни је члан ни јед не по ли тич ке
пар ти је.

О на чи ну ко ри шће ња имо ви-
не Фон да ПИО Управ ни од бор
је ви ше пу та де таљ но ин фор ми-
сан и са гла ша вао се са ма те ри-
ја лом ко ји је при пре ма ла струч-
на слу жба. На гла ше но је и да је
на чин упра вља ња и рас по ла га-
ња имо ви ном Фон да исти ви ше
де це ни ја уна зад и да су сви ор-
га ни упра вља ња би ли упо зна ти
са тим, те су, ако су сма тра ли
да не што ни је у ре ду, мо гли да
ре а гу ју сви до са да шњи пред-
став ни ци асо ци ја ци ја ко је уче-
ству ју у ра ду Управ ног од бо ра.
Исто вре ме но, ка ко је ре че но,
ди рек тор ка ни ка да ни је би ла
упо зо ре на на не за ко ни тост и
не пра вил ност у ко ри шће њу
ове имо ви не.

За Пра вил ник о рас по ла га њу
не по крет но сти ма РФ ПИО гла-
са ли су сви чла но ви Управ ног
од бо ра, осим пред став ни ка Уни-
је по сло да ва ца. Пра вил ник о
рас по ла га њу не по крет но сти ма
Фон да се об ја вљу је у Слу жбе ном
гла сни ку РС и под ло жан је оце ни
јав но сти. Г. О.

Тренд ста ре ња ста нов ни-ТТштва у Ср би ји, еви ден ти ранТТјош сре ди ном про шлог ве-ТТ
ка, до би ја на убр за њу, а то до во-
ди у пи та ње и одр жи вост пен зиј-
ског си сте ма ко ји функ ци о ни ше
по прин ци пу „ме ђу ге не ра циј ске
со ли дар но сти”. Про јек ци ја ма
ста ња и мо гу ћим ре ше њи ма ба-
ви ли су се уче сни ци ску па „Ста-
ро сна струк ту ра ста нов ни штва и
пен зиј ски и здрав стве ни си стем
у Ср би ји”, ко ји је ор га ни зо вао Да-
нас кон фе ренс цен тар. 

Пред ста вља ју ћи нај но ви је
де мо граф ске по дат ке Гор да на
Бје ло брк, ше фи ца Од се ка за де-
мо гра фи ју Ре пу блич ког за во да
за ста ти сти ку, ис та кла је да је Ср-
би ја у пр вих пет зе ма ља на све ту
са из у зе то ста ром по пу ла ци јом.

Зо ран Ми ло ше вић, по моћ ник
ми ни стра ра да, за по шља ва ња и
со ци јал не по ли ти ке, ре као је да
по ре ме ћај ста ро сне струк ту ре
ста нов ни штва зах те ва пре и спи-
ти ва ње ви ше обла сти, као што
су со ци јал на за шти та, за шти та
по ро ди це, со ци јал но оси гу ра-
ње.

– Та ко озбиљ ни про бле ми зах те ва ју кон ти ну и ран 
рад. Ве ћи на европ ских зе ма ља се су о ча ва са про-
ме ном струк ту ре ста нов ни штва. Ду жи жи вот ни век 
је сва ка ко по зи ти ван ре зул тат еко ном ског раз во ја, 
али се про цес ста ре ња ста нов ни штва не по сред но 
од ра жа ва на си стем пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња. Наш пен зиј ски си стем, као си стем те ку ћег 
фи нан си ра ња, ду го је по чи вао на мла дом ста нов ни-
штву, ве ли ком бро ју за по сле них и ма лом бро ју пен-
зи о не ра, али су ти од но си с вре ме ном на ру ше ни, 
па да нас има мо око 1,4 оси гу ра ни ка на јед ног пен-
зи о не ра. На та ква кре та ња др жа ва је од го ва ра ла 
ре фор ма ма ко је су за по че те 2003. Ста ро сна гра ни-
ца за од ла зак у пен зи ју по диг ну та је за пет го ди на, 
по о штре но је и оства ри ва ње пра ва на ин ва лид ску 
пен зи ју, као и усло ви за оства ри ва ње пра ва на по-
ро дич ну пен зи ју и бе не фи ци ра ни рад ни стаж. Уче-
шће му шка ра ца ко ји су се пен зи о ни са ли са ма ње од 
65 го ди на па ло је са 52 про цен та у 2011. на 45 од сто 
у 2012. Број же на ко је су се пен зи о ни са ле са ма ње 
од 60 го ди на жи во та у истом пе ри о ду пао је са 46 на 
34 од сто. Све то је има ло ефек те на сма ње ње де фи-
ци та у бу џе ту – об ја снио је Ми ло ше вић.

Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор ка Сек то ра за од-
но се са јав но шћу Ре пу блич ког фон да ПИО, ре кла 
је да оп ти ма лан од нос бро ја пен зи о не ра и за по-

сле них тре ба да из но си је дан
пре ма три, да би си стем пен зиј-
ског оси гу ра ња био фи нан сиј-
ски ста би лан. Тре нут ни од нос
бро ја пен зи о не ра и оси гу ра ни-
ка је 1:1,38, што је не до вољ но,
те се по тен ци јал ни ри зик не до-
стат ка сред ста ва пре ва зи ла зи
га ран ци ја ма др жа ве.

– Пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње је еко ном ска, а не со ци-
јал на ка те го ри ја. Сред ства ко ја
из два ја рад но ак тив но ста нов-
ни штво кроз до при но се се не
ка пи та ли зу ју већ се од мах упо-
тре бља ва ју за ис пла ту пен зи ја.
Пра во пен зиј ско-ин ва лид ског
оси гу ра ња тре нут но ко ри сти
1.722.649 пен зи о не ра. Нај ви ше је
ста ро сних – ско ро 60 од сто, ин ва-
лид ских је око 19, а по ро дич них
око 21 про це нат. Број пен зи о не-
ра са мо стал них де лат но сти бе ле-
жи тренд ра ста, док се број ко ри-
сни ка по љо при вред них пен зи ја
убр за но сма њу је, због из у зет но
не по вољ не де мо гра фи је се ла.
Уку пан број пен зи о не ра се го ди-
шње по ве ћа ва за 1,2 од сто већ
10-15 го ди на уна зад. Го ди шње

око 100.000 ко ри сни ка пр ви пут оства ри пра во на
пен зи ју, а број пре ми ну лих пен зи о не ра кре ће се
око 80.000 – ка за ла је Ти мо ти је ви ће ва.

Пре ма ње ним ре чи ма, еко ном ска кри за, не а де-
кват на за кон ска ре гу ла ти ва и не по вољ на де мо-
граф ска кре та ња узро ко ва ли су озбиљ не про бле-
ме ко ји ути чу на си стем пен зиј ског оси гу ра ња.

– Чи ње ни ца је да се број ак тив них оси гу ра ни-
ка кон стант но сма њу је, пред у зе ћа се за тва ра ју,
а број пен зи о не ра по ве ћа ва. Ови про бле ми ре-
ша ва ни су ре фор ма ма пен зиј ског си сте ма, али
су из о ста ла си стем ска ре ше ња усме ре на ка по-
бољ ша њу при ход не стра не. Про блем, да кле, не
мо же да се ре ши са мо ре стрик тив ним ме ра ма на
рас ход ној стра ни. Ре фор ма при ход не стра не је
нај це лис ход ни је ре ше ње за одр жи вост пен зиј-
ског си сте ма, а по сти же се убр за ним при вред ним
ра стом, ра стом БДП-а, по ве ћа њем бро ја об ве зни-
ка до при но са, чвр шћом фи скал ном ди сци пли-
ном, ви шим сте пе ном на пла те до при но са. Та ко се
ства ра бо ља струк ту ра фи нан си ра ња, по ве ћа ва ју
се из во ри при хо да Фон да и сма њу је уче шће др-
жа ве у ис пла ти пен зи ја, што и је сте ко на чан циљ
– за кљу чи ла је Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор ка
Сек то ра за од но се с јав но шћу РФ ПИО.

В. Ана ста си је вић

НЕ ГА ТИВ НИ ДЕ МО ГРАФ СКИ ТРЕН ДО ВИ И ПЕН ЗИЈ СКИ СИ СТЕМ

Нео п ход на ре фор ма 
при ход не стра не Фон да

Про блем не мо же
да се ре ши са мо

ре стрик тив ним ме ра ма
већ се мо ра ра ди ти 

на по ве ћа њу при хо да
РФ ПИО

Је ли ца Ти мо ти је вић
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На за јед нич кој те мат ској сед ни ци
Управ ног и Над зор ног од бо ра Фон да
ПИО, одр жа ној 24. мар та, ко ја је би-

ла по све ће на рас пра ви о ра ду Фон да кроз
при зму за ко ни то сти, од го вор но сти, на че ла
ефи ка сно сти и еко но мич но сти, усво јен је
из ве штај струч не слу жбе о по сло ва њу Фон-
да у ко ме је, кроз упо ред не по ка за те ље,
пред ста вљен ве ли ки на пре дак оства рен у
пе ри о ду 2010–2013. го ди на. Ис так ну то је
да је про це нат ре ше ња о пра ви ма из ПИО
до не тих у за кон ском ро ку по ве ћан са 60 на
90 од сто, а исто вре ме но је по ве ћан и ни во
ква ли те та услу га Фон да.

У 2013. го ди ни, ре ци мо, 
при мље но је ви ше од 519.000 
зах те ва за оства ри ва ње не-
ког од пра ва из ПИО, од че га 
је 94 од сто ре ше но у ка лен-
дар ској го ди ни (90 од сто у 
за кон ском ро ку), а број зах-
те ва ко ји је пре нет на на ред-
ну го ди ну знат но је ма њи од 
при мље ног бро ја зах те ва на 
ме сеч ном ни воу. По стиг ну ти 
ква ли тет ра да огле да се и у 
ви со ком сте пе ну ујед на че-
но сти ра да свих ор га ни за ци-
о них је ди ни ца, та ко да не ма 
ве ли ке раз ли ке у ажур но сти, 
јер су све фи ли ја ле при бли-
жне по бро ју до не тих ре ше-
ња, пре не тих зах те ва, под не-
тих жал би и сл. Исто вре ме но, 
број жал би ре ше них у за кон-
ском ро ку по ве ћан је са 25,76 
по сто у 2010. на 98,17 од сто у 2013. го ди ни. И
у по сло ви ма ме ди цин ског ве шта че ња је очи-
гле дан на пре дак, јер је то ком 2013. оба вље-
но ви ше од 110.000 пре гле да и оце на рад не
спо соб но сти, уз скра ће ни пе ри од че ка ња на
ве шта че ње до 30 да на и све де но уче шће ин-
ва лид ских пен зи о не ра (334.040) у укуп ном
бро ју ко ри сни ка (1.722.649) на 19,39 од сто
и низ ре дов них и ван ред них кон тро ла ко је
ели ми ни шу мо гућ ност зло у по тре бе у овом
про це су. У оста лим по слов ним про це си ма,
фи нан сиј ском упра вља њу, ин тер ној ре ви зи-
ји, по сло ви ма ин фор ма ци о них тех но ло ги ја,
прав ним и оп штим по сло ви ма, као и у укуп-
ном ко ри снич ком сер ви су Фон да, за бе ле же-
ни су про гре сив ни про цен ти и, ге не рал но
по сма тра но, углед Фон да у јав но сти и по ве-
ре ње ко је су гра ђа ни сте кли – на ви со ком је
ни воу.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке Фон да, Дра га-
не Ка ли но вић, ко ја је ини ци ра ла овај са ста-
нак и пред ста ви ла ре зул та те ра да РФ ПИО,
са ова квим по стиг ну тим ни во ом по сло ва-
ња у основ ној де лат но сти, ко ја про из ла зи
из за кон ских про пи са, сте кли су се пред-
у сло ви да се у на ред ном пе ри о ду струч на
слу жба ви ше ба ви упра вља њем имо ви ном.
Ово ме у при лог иду и од лу ке су да о по твр-
ђе ној сво ји ни Фон да на шест обје ка та. На-
и ме, до са да је суд ским од лу ка ма Фон ду
по твр ђе но пра во сво ји не на хо те лу „Здра-
вљак” у Со ко ба њи и спе ци јал ним бол ни ца-

ма „Жу бор” у Кур шу млиј ској ба њи, „Зла тар” 
у Но вој Ва ро ши, „Мер кур” у Вр њач кој Ба њи,
„Чи го та” на Зла ти бо ру и Ба њи Ко ви ља чи.

По зах те ву чла но ва Управ ног и Над зор-
ног од бо ра, пред став ни ци струч не слу жбе
обра зло жи ли су све окол но сти пре у зи ма-
ња ак ци ја „Енер го про јек та” од стра не др-
жа ве, ак цен ту ју ћи на во де из за кљу ча ка
Вла де ко ји ни су оста вља ли мо гућ ност дру-
га чи јег од лу чи ва ња, што су у то вре ме раз-
ма тра ли и о че му су од лу чи ва ли Управ ни и
Над зор ни од бор Фон да. У крај њем ис хо ду
пре у зи ма ње ак ци ја пред ста вља не у трал ну
тран сак ци ју за Фонд, јер ће ак ци је или би-
ти вра ће не Фон ду или про да те на тр жи шту
хар ти ја од вред но сти, а Фон ду упла ће на
екви ва лент на на кна да у мо мен ту про да је.

Не ис ко ри шће но пра во Фон да из 1990.
го ди не ра ди из град ње стам бе но-по слов ног

бло ка на пар це ла ма у Дал ма тин ској ули ци
у Бе о гра ду, ко је је Уни ји по сло да ва ца би ло
крун ски до каз за ме диј ско им пу ти ра ње ко-
руп тив них рад њи са да шњем ме наџ мен ту
Фон да (иако ве ћи на пред став ни ка Уни је
по сло да ва ца ни је оста ла до кра ја сед ни це),
де таљ но је обра зло же но кроз ге не зу пред-
у зе тих рад њи то ком про те кле 23 го ди не и
мо гућ ност уви да у ком плет ну до ку мен та ци-
ју. По што су сва пи та ња и ди ле ме ре ше ни
струч ним и ар гу мен то ва ним од го во ри ма,
пред став ни ци Управ ног и Над зор ног од бо-
ра, из у зи ма ју ћи Уни ју по сло да ва ца, кон ста-

то ва ли су да струч на слу жба
Фон да у пе ри о ду од 2009.
до 2014. го ди не сво јим ак-
тив но сти ма ни је на не ла
ште ту Фон ду. Ор га ни упра-
вља ња су оста ли при ста ву
и од лу ка ма ко је су до не ли
пре го ди ну да на раз ма тра-
ју ћи де таљ но ову те му, да
струч на слу жба на ста ви да-
ље ан га жо ва ње на ре а ли за-
ци ји пра ва ко ри шће ња на
пар це ла ма у Дал ма тин ској
ули ци.

Ка ко је на гла ше но на
овом са стан ку ор га на упра-
вља ња, и ка да би би ло мо-
гу ће ре а ли зо ва ти пра во ко-
ри шће ња Фон да на пар це-
ла ма у Дал ма тин ској, Фонд
би, у скла ду са за ко ном и
про пи си ма ко ји ре гу ли-
шу ову ма те ри ју, ис кљу чи-

во мо гао да ис ко ри сти пра во за из град њу
стам бе ног про сто ра за пен зи о не ре, чи ји је
на чин ко ри шће ња ре гу ли сан Пра вил ни ком
о ре ша ва њу стам бе них по тре ба ко ри сни ка
пен зи ја. То зна чи да се не мо же го во ри ти о
ште ти у ми ли о ни ма евра ко ју Фонд тр пи,
јер ти ста но ви не би мо гли да бу ду пред мет
тр жи шне про да је и оства ри ва ња до дат них
при хо да за Фонд, ка ко Уни ја по сло да ва ца
по ку ша ва да пред ста ви у јав но сти.

Чла но ви Управ ног и Над зор ног од бо ра
су кон ста то ва ли и да је по је ди нач но обра-
ћа ње ме ди ји ма ко је се ти че де лат но сти и
ра да Фон да су прот но усво је ним на че ли ма
и ста во ви ма ових ор га на упра вља ња, ко ји
се убу ду ће огра ђу ју од би ло ка квих исту-
па ња по је ди на ца о те ма ма о ко ји ма се ни је
рас пра вља ло на ин сти ту ци о на ли зо ван на-
чин. Г. О.

СА ОП ШТЕ ЊЕ УПРАВ НОГ И НАД ЗОР НОГ ОД БО РА ФОН ДА ПИО

Ве ли ки на пре дак 
у про те клом пе ри о ду

РФРФРФ П ППППППППИОИОИООИОИОИОИООО ССССССССССС ССССССССССлллуллулулулулллллллулулуууууууууужбжбжбжба а а а I,I,I,I, Н Н Н ННововоовово и ии и БеБеБеБеБеееБеееееБ огогогггграрарарарар ддддддддддддддддддддддддд
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поводи

Ис пла та свих ино стра них пен зи ја и
оста лих пра ва из пен зиј ског и ин ва-
лид ског оси гу ра ња ко ри сни ци ма ко-

ји има ју пре би ва ли ште, од но сно стал ни бо-
ра вак ван Ср би је ре а ли зу је се под усло ви ма
пред ви ђе ним ме ђу на род ним спо ра зу мом, а
ако кон вен ци ја са том зе мљом ни је пот пи-
са на – он да под усло ви ма ре ци про ци те та.
Ка да је реч о бив шој СФРЈ, Ср би ја има пот пи-
са не спо ра зу ме са свим др жа ва ма, не ка да-
шњим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма. Уку пан
број ко ри сни ка ко ји ма се пен зи ја ис пла ћу је
по ме ђу на род ним уго во ри ма у др жа ва ма ко-
је су би ле у са ста ву СФРЈ је 40.616. Нај ви ше
их је у Ре пу бли ци Срп ској – 10.688, за тим у
Хр ват ској – 9.147, у Фе де ра ци ји БиХ 7.281, у
Цр ној Го ри 5.324 ко ри сни ка, у Ма ке до ни ји
5.228 и у Сло ве ни ји 2.948.

С дру ге стра не, ако је осо ба ра ди ла у ино-
стран ству, укљу чу ју ћи и бив ше ју го сло вен-

ске ре пу бли ке, о пра ву на тај део пен зи је
од лу чу је се по про пи си ма те зе мље. До но-
си мо украт ко усло ве ко ји ове го ди не ва же у
ре пу бли ка ма бив ше СФРЈ.

Та ко за кон Ре пу бли ке Срп ске про пи су је
сле де ће усло ве за оства ри ва ње пра ва на ста-
ро сну пен зи ју: за му шкар ца 65 го ди на жи во-
та и 15 го ди на ста жа оси гу ра ња, од но сно 56
го ди на и 4 ме се ца жи во та и 40 го ди на пен зиј-
ског ста жа, док је же на ма по треб на 61 го ди на
и 8 ме се ци жи во та и 15 го ди на ста жа оси гу-
ра ња, од но сно 56 го ди на и 4 ме се ца жи во та и
40 го ди на пен зиј ског ста жа, или 54 го ди не и 4
ме се ца жи во та и 35 го ди на ста жа оси гу ра ња.

У Фе де ра ци ји БиХ и му шкар цу и же ни за
ста ро сну пен зи ју је по треб но 65 го ди на жи-
во та и 20 го ди на пен зиј ског ста жа, од но сно

40 го ди на пен зиј ског ста жа без об зи ра на
го ди не жи во та, али је у Фе де ра ци ји мо гу ће
оства ри ти пра во на та ко зва ну пре вре ме ну
пен зи ју: за му шкар це је у том слу ча ју по-
треб но 60 го ди на жи во та и 35 го ди на пен-
зиј ског ста жа (уз то сле ди трај но ума ње ње
из но са пен зи је је дан од сто за сва ку го ди ну
ра ни јег од ла ска у пен зи ју пре на вр ше них
65 го ди на жи во та), док је же ни по треб но 55
го ди на ста ро сти и 30 го ди на пен зиј ског ста-
жа (трај но ума ње ње из но са пен зи је 0,5% за
сва ку го ди ну ра ни јег од ла ска у пен зи ју пре
на вр ше них 65 го ди на жи во та).

У Хр ват ској, пак, му шкар цу је за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју по треб но
65 го ди на жи во та и 15 го ди на пен зиј ског
ста жа, а же ни 61 го ди на жи во та и 15 го ди на
пен зиј ског ста жа. И ова др жа ва има мо гућ-
ност од ла ска у пре вре ме ну пен зи ју за ко ју
му шка рац мо же под не ти зах тев са 60 го ди-
на жи во та и 35 го ди на пен зиј ског ста жа, а
же на са 56 го ди на жи во та и 31 го ди ном пен-
зиј ског ста жа, а на оства ре ни из нос пен зи је
при ме њу је се про пи са но ума ње ње. Та ко ђе,
у Хр ват ској за кон пред ви ђа и за ду го го ди-
шње оси гу ра ни ке пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју без ума ње ња, за ко ју је услов 60 го-
ди на жи во та и 41 го ди на пен зиј ског ста жа.

Што се ти че Цр не Го ре, и у тој др жа ви су
усло ви за оства ре ње пра ва на пен зи о ни са-
ње дру га чи ји не го код нас. На и ме, му шка рац
сти че пра во на ста ро сну пен зи ју са 65 го ди-
на и 2 ме се ца жи во та и 15 го ди на пен зиј ског
ста жа, а за пре вре ме ну пен зи ју са 62 го ди не
жи во та и 15 го ди на пен зиј ског ста жа, док же-
на има пра во на ста ро сну пен зи ју са 60 го ди-
на и 3 ме се ца жи во та и 15 го ди на пен зиј ског
ста жа, или са 55 го ди на и 3 ме се ца жи во та и
35 го ди на и 3 ме се ца ста жа оси гу ра ња. Што
се ти че ста ро сне пен зи је, у Цр ној Го ри по сто-

је још две спе ци фич но сти, а то је да пра во на
ову вр сту пен зи је са на вр ше них 20 го ди на
ста жа оси гу ра ња, без об зи ра на го ди не ста-
ро сти, има је дан од ро ди те ља ко ји има де те
са те шким смет ња ма у раз во ју ко је је ко ри-
сник лич не ин ва лид ни не, без об зи ра на го-
ди не жи во та де те та, као и да оси гу ра ник сти-
че пра во на ста ро сну пен зи ју са на вр ше них
30 го ди на ста жа оси гу ра ња, од че га нај ма ње
20 го ди на ефек тив но про ве де них на рад ним
ме сти ма у руд ни ци ма на ко ји ма се стаж оси-
гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.

У Ма ке до ни ји му шка рац са на вр ше них 64
го ди не жи во та и 15 го ди на пен зиј ског ста-
жа мо же да под не се зах тев за ста ро сну пен-
зи ју, а же на са 62 го ди не жи во та и 15 го ди на
пен зиј ског ста жа.

Му шка рац у Сло ве ни ји мо же оства ри ти
пра во на ста ро сну пен зи ју са 65 го ди на жи-
во та и 15 го ди на пен зиј ског ста жа, од но сно
са 64 го ди не жи во та и 20 го ди на пен зиј ског
ста жа, или са 58 го ди на и 8 ме се ци жи во та
и 38 го ди на и 8 ме се ци пен зиј ског ста жа. Да
би же на оства ри ла пра во на пен зи ју у Сло-
ве ни ји по треб но је да има 65 го ди на жи во та
и 15 го ди на пен зиј ског ста жа, од но сно 64
го ди не жи во та и 20 го ди на пен зиј ског ста-
жа, или 58 го ди на и 8 ме се ци жи во та и уз то
38 го ди на и 8 ме се ци пен зиј ског ста жа.

Ка да је реч о ис пла ти пен зи ја и оста лих
пра ва из ПИО ино стра них но си ла ца ко-
ри сни ци ма у Ср би ји, Ма ке до ни ја, пре ма
по да ци ма из 2009. го ди не, ис пла ћу је из-
но се за 3.500 ко ри сни ка, док, пре ма по да-
ци ма из 2012, Хр ват ска ис пла ћу је из но се
за 42.471 ко ри сни ка са пре би ва ли штем у
Ср би ји, Ре пу бли ка Срп ска за 16.756, Фе де-
ра ци ја БиХ за 15.013, Сло ве ни ја за 6.765, а
Цр на Го ра за 3.541 ко ри сни ка са пре би ва-
ли штем у Ср би ји. Је ле на Оцић

СПО РА ЗУ МИ О СО ЦИ ЈАЛ НОМ ОСИ ГУ РА ЊУ СА БИВ ШИМ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКИМ РЕ ПУ БЛИ КА МА

Услови за пензионисање 
различити ББББаБаБааБББаББаБаБББББББ њањањањањааааањалулууулулуулулулулулуууукакакакккакакакккаккакаа

Јед но ча сов ни 
штрајк упо зо ре ња

За по сле ни у Ре пу блич ком фон ду ПИО 
одр жа ли су 27. мар та јед но ча сов ни штрајк 
упо зо ре ња са зах те вом да се из ме ни Уред-
ба о ко е фи ци јен ти ма за об ра чун и ис пла ту 
пла та рад ни ка у јав ним слу жба ма.

По вод за миран штрајк, ко ји је одр-
жан у свим ор га ни за ци о ним де ло ви ма 
Фон да, би ло је сма ње ње за ра да за по-
сле ни ма за 30 од сто, на осно ву пре по-
ру ке Др жав не ре ви зор ске ин сти ту ци је. 
Од лу ку о штрај ку до нео је Од бор син ди-
ка та за по сле них у РФ ПИО. Г. О.
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Ве ћи на пен зи о не ра, ка да 
до би ју при вре ме но ре-
ше ње, пр во по ми сле да 

су по ста ли ко ри сни ци пен зи је 
на од ре ђе но вре ме, од но сно да 
њи хо во ре ше ње има „рок тра-
ја ња” и да ће им по про то ку тог 
ро ка пре ста ти ис пла та пен зи је.

Тер мин „при вре ме но” ипак не-
ма та кво зна че ње у овом слу ча ју 
и озна ча ва да је ре ше ње о пен зи-
ји до не то у си ту а ци ји ка да ни је 
би ло мо гу ће утвр ди ти све чи ње-
ни це ко је су од зна ча ја за од ре ђи-
ва ње пен зи је. Ис пла та пен зи је се 
не до во ди у пи та ње и вр ши ће се 
по при вре ме ном ре ше њу све док 
се не стек ну усло ви да се но вим 
ре ше њем од лу чи о ко нач ном 
из но су пен зи је. За што се до но си 
при вре ме но ре ше ње?

Го ди не ко је су за на ма и еко-
ном ска си ту а ци ја у ко јој жи ви-
мо ути ца ли су и на ре ша ва ње 
зах те ва за пен зи је и у знат ној 
ме ри до при не ли ве ли ком бро ју 
при вре ме них ре ше ња. 

На и ме, ка шње ње и не ис пла-
ћи ва ње за ра да, не при ја вљи-
ва ње на оси гу ра ње и упла та 
до при но са на ни жу осно ви цу 
од ствар не, сва ко дне ви ца су ве-
ли ког бро ја за по сле них. Упра во 
ова кав од нос по сло да ва ца пре-
ма сво јим оба ве за ма ути цао је 
на то да мно гим рад ни ци ма стаж 
ни је по ве зан, иако ни су има ли 
пре ки де у за по сле њу. Пре ма 
за ко ну ко ји се при ме њу је још 
од 2003. го ди не, из нос пен зи је 
од ре ђу је се на осно ву оства ре-
них за ра да у пе ри о ду од 1970. 
го ди не па све до да на од ла ска 
у пен зи ју. Ка да оси гу ра ник под-
не се зах тев за пен зи ју, оба ве за 
је Фон да да утвр ди све те по дат-
ке, све ста же ве и све оства ре не 
за ра де. Да би се стаж и за ра де 
утвр ди ли, основ ни пред у слов је 
да је рад ник у од ре ђе ном пе ри-
о ду за по сле ња био при ја вљен 

на оси гу ра ње, да су за тај пе ри-
од пла ће ни до при но си, као и да 
је ње гов по сло да вац ре дов но 
пре да вао М-4 обра сце, од но-
сно по дат ке о ње го вом ста жу и 
оства ре ној за ра ди за сва ку ка-
лен дар ску го ди ну.

При од лу чи ва њу о зах те ву за 
пен зи ју, стаж се утвр ђу је са мо 
на осно ву по да та ка ре ги стро-
ва них у ма тич ној еви ден ци ји 
Фон да, због че га не мо же да се 
при зна стаж ко ји ни је на овај 
на чин по твр ђен. Рад на књи жи-
ца и из ја ве све до ка, иако мо гу 
да се ко ри сте као до ка зи ко ји у 
по ступ ку олак ша ва ју утвр ђи ва-
ње ста жа, не мо гу пред ста вља-
ти је ди ни до каз о ста жу, од но-
сно стаж не мо же да се при зна 
са мо на осно ву рад не књи жи це, 
или из ја ве.

Не до ста так по да та ка у ма тич-
ној еви ден ци ји за по је ди не пе-
ри о де не мо же да се за не ма ри 
чак ни ка да ти по да ци ни су услов 
за при зна ва ње пра ва и због то-

га, у по ступ ку ко ји се спро во ди
по слу жбе ној ду жно сти, Фонд
по ку ша ва да кон так ти ра по сло-
дав ца ко ји ни је бла го вре ме но
ис пу нио сво ју оба ве зу и да на
тај на чин до ђе до по да та ка ко ји
не до ста ју. Не ка да се у по сту пак

утвр ђи ва ња ста жа укљу чу је и
са ма стран ка, ка ко би се што бр-
же и јед но став ни је при ба ви ли
сви по да ци, а у по је ди ним слу-
ча је ви ма је по дат ке нео п ход но
тра жи ти од исто риј ских ар хи ва.
Не рет ко, по да ци се на ла зе код
по сло да ва ца чи је је се ди ште у
не кој од др жа ва на ста лих на те-
ри то ри ји Ју го сла ви је и они се
при ба вља ју уз по моћ ино стра-
них но си ла ца оси гу ра ња.

На жа лост, не ка да по дат ке ко-
ји не до ста ју ни је мо гу ће утвр-
ди ти у ра зум ном ро ку и та да се,
у скла ду са за кон ским про пи си-
ма (члан 207 За ко на о оп штем
управ ном по ступ ку), при бе га ва
до но ше њу при вре ме ног ре ше-
ња, од но сно пен зи ја се од ре-

ђу је на осно ву по да та ка ко ји
су у то ку по ступ ка утвр ђе ни, а
у ре ше њу се оба ве зно на во де
раз ло зи ова кве од лу ке, од но-
сно ко ји су то по да ци ко ји ни-
су мо гли да бу ду утвр ђе ни. На
овај на чин омо гу ћа ва се бр жи
по че так ис пла те пен зи је, ка ко
се но ви пен зи о нер не би до вео
у те шку ма те ри јал ну си ту а ци-
ју, од но сно ка ко би се пе ри од у
ко ме он не ма ре дов не при хо де
што ви ше скра тио.

До но ше њем при вре ме ног
ре ше ња, оба ве за Фон да не пре-
ста је. При вре ме на ре ше ња за-
ме њу ју се по слу жбе ној ду жно-
сти, од но сно не по сто ји оба ве за
ко ри сни ка пен зи је да под но си
зах тев за до но ше ње ре ше ња
о ко нач ном из но су пен зи је.
Ипак, ка ко је број ко ри сни ка по
при вре ме ним ре ше њи ма ре ла-
тив но ве ли ки, ни је на од мет да
пен зи о нер по вре ме но про ве ри
ста ње по да та ка у ма тич ној еви-
ден ци ји ка ко би се уве рио у то
да ли је не ки од по да та ка ко ји
су не до ста ја ли у ме ђу вре ме ну
ре ги стро ван, а сво јим ин те ре-
со ва њем на шал те ри ма Фон-
да мо же и да, услов но ре че но,
под се ти слу жбе ни ке на то да
ко ри сти пен зи ју по при вре ме-
ном ре ше њу и да је по треб но
да се про ве ри да ли је мо гу ће
до не ти но во ре ше ње. Про ве ру
по да та ка у ма тич ној еви ден ци-
ји пен зи о нер мо же да оба ви на
шал те ри ма Фон да, а мо же и да
за тра жи ЛИБ (лич ни иден ти фи-
ка ци о ни број, од но сно пин код)
ко ји ће му по слу жи ти као при-
ступ на ши фра ка ко би убу ду ће
мо гао да их про ве ра ва и од ку-
ће, пу тем ин тер не та. Прак са је
по ка за ла да не ка да и не по сре-
дан кон такт са по сло дав цем мо-
же оси гу ра ни ку да по мог не да
се сви по да ци што бр же утвр де.

Ми ро слав Ми рић

ПРИ ВРЕ МЕ НА РЕ ШЕ ЊА (1)

Ис пла та пен зи је се 
не до во ди у пи та ње
У си ту а ци ји ка да ни је мо гу ће утвр ди ти све чи ње ни це ко је су од зна ча ја
за од ре ђи ва ње пен зи је, до но си се при вре ме но ре ше ње Ми ро слав Ми рић

реч струке
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поводи

КАКО ДА ПЕНЗИОНЕРИ ОТПУТУЈУ НА ОДМОР

Летовање
на рате
Фонд ПИО обновио уговоре са бањама
о плаћању на рате, од пензије, „Рекреатурс” 
и „Треће доба” омогућавају одложено плаћање 
и за летовање на мору

Не мо гу сви ко ји су у пен-
зи ји сва ке го ди не бес-
плат но у не ку од срп ских 

ба ња, без об зи ра на то што је, 
си гур ни смо, то сви ма нео п ход-
но, и што од мор о свом тро шку 
у ба њи или на мо ру спа да у лук-
суз за нај ве ћи број ко ри сни ка 
пен зи ја. Ка ко он да при у шти ти 
се би бар де се так да на го ди шње 
од мо ра и про ме не око ли не? 
Је дан од од го во ра је, на рав но, 

пла ћа њем на ра те. Фонд ПИО 
са мно гим ба ња ма у Ср би ји има 
уго во ре ко ји се об на вља ју сва-
ке го ди не, а то за пен зи о не ре 
зна чи да мо гу у се зо ни, или ка-
да им нај ви ше од го ва ра, да оду 
на од мор уз те ра пи је ко је њи хо-
во здрав стве но ста ње зах те ва, а 
да са пла ћа њем на ра те (од три 
до два на ест, за ви сно од ба ње) 
са че ка ју до по врат ка ку ћи.

За ин те ре со ва ни пен зи о не ри
тре ба да из ра чу на ју ко ли ки је
из нос ко ји мо гу да из два ја ју не-
ко ли ко ме се ци, а он да да ода бе-
ру ба њу и ин фор ми шу се о це-
на ма. За тим по зи ва ју ба њу ра ди
до го во ра о од го ва ра ју ћем тер-
ми ну и те ра пи ја ма ко је же ле да
ко ри сте. Из ба ње ће на њи хо ву
кућ ну адре су сти ћи обра зац ко-
ји тре ба да ове ре у ма тич ној фи-
ли ја ли Фон да (пре ко ко је при-

ма ју пен зи ју) и по ша љу у ба њу.
При ли ком при ја ве на ре цеп ци-
ји иза бра ног од ма ра ли шта, уз
лич ну кар ту, тре ба при ло жи ти и
по след њи чек од пен зи је.

Це не у ба ња ма са ко ји ма је
Фонд скло пио уго во ре о пла ћа-
њу на ра те углав ном се од но се
на та ко зва ни бе о дан, што зна-
чи пун пан си он са три обро ка
днев но, у дво кре вет ној со би,

У ДИ РЕК ЦИ ЈИ ПФ ПИО У НО ВОМ СА ДУ

Обу ка за 
ло кал не 
ко ор ди на то ре
УДи рек ци ји По кра јин скогУУфон да ПИО у Но вом Са-

ду не дав но је, у скло пуУУ
уво ђе ња ИСО стан дар да у РФ
ПИО, одр жа на обу ка ло кал них
ко ор ди на то ра за ква ли тет и
без бед ност из вој во ђан ских
фи ли ја ла Фон да и Ди рек ци је
ПФ.

О при пре ма ма за пред сто-
је ћу сер ти фи ка ци ју за ИСО
9001 и 27001 го во ри ла је Ика
Ми тро вић, члан Опе ра тив ног
ти ма, на ја вив ши ко ле ге ко ји
су као чла но ви Опе ра тив ног
ти ма и гру па уче ство ва ли у
из ра ди про це ду ра и пра те ћих
до ку ме на та. Зо ра Кан ка раш,
та ко ђе члан Опе ра тив ног ти-
ма, де таљ ни је је из ла га ла о не-
у са гла ше но сти ма и ко рек тив-
ним и пре вен тив ним ме ра ма.

Иако већ об у че ни у ко ри-
шће њу пор та ла ИСО стан дар-
да, по ла зни ци су са ве ли ким
ин те ре со ва њем пра ти ли пре-
зен та ци ју Ива на Ку ли ћа, ауто-
ра пор та ла и чла на гру пе за
софт вер ску по др шку, о при ме-

ни си сте ма и о мо гућ но сти ма
при сту па до ку мен та ци ји.

О си стем ским про це ду ра-
ма упра вља ња без бед но шћу
ин фор ма ци ја го во рио је Ми-
хај ло Ми ли ћев, члан гру пе за
ИТ без бед ност, док је Фе ренц
Се ке реш из гру пе за без бед-
ност ин фор ма ци ја пред ста вио
обра сце ко ји се ко ри сте у про-
це ду ри опе ра тив них по сло ва
ИТ.

Го во ре ћи о мо гу ћим прет-
ња ма кон ти ну и те ту по сло ва-
ња, Ку лић је ука зао на на чи не
њи хо вог от кла ња ња или убла-
жа ва ња на ста лих по сле ди ца,
а по ла зни ке је те сти рао Алек-
сан дар Дра жић, члан гру пе за
кон ти ну и тет по сло ва ња.

Ве ли ки број кон крет них пи-
та ња то ком свих пре зен та ци-
ја и на кон по пу ња ва ња те ста,
као и ви со ка оце на уче сни ка
обу ке, го во ре о за ин те ре со ва-
но сти за по сле них за при ме ну
ИСО 9001 и ИСО 27001 стан-
дар да.

М. Мек те ро вић

ПрПрПррПрПррриипипиппппппипппппппппппппиппрррреререрреееееерееееерремаммамамамаммамамама ззззз ззз з зааа аа а аа сесесесесесесесертртртртртртртртртрр ифифифифифифифифифффикикикикикиккикацацацацаацацццијијијијијјјууууууууу

ВрВрњањачкчкаа БаБањања



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2014. 9

1.
Луковска бања
Беодан: 3.600 динара са три терапије, попуст за пензионере пет одсто

027/385-999

2.
„Боро Шкорић”, Бања Бадања
Беодан: 2.680 динара за десет уплаћених дана, још пет дана гратис у свим месецима сем јула и августа

015/863-190

3.
Специјална болница „Агенс”, Матарушка бања
Беодан: 2.700 динара

036/5412-124

4.

Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви „Ивањица”, Ивањица. Двокреветне собе са
купатилом и терасом, у свакој соби ТВ са сателитским програмом. Цена је иста током целе године, плаћање
на шест до 12 месечних рата административном забраном од пензије, у зависности од висине пензије и
договора са корисником услуга.
Беодан: 2.404 динара

032/662-261

032/661-690

5.
Завод за рехабилитацију „Бања Јунаковић”, Апатин
Беодан: од 2.845 до 3.393 динара

025/772-311

6.
Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача”, Бања Ковиљача
Беодан: од 3.650 до 7.750 за апартман (цене исте као и прошле године)

015/818-270

7.
Завод за специјализовану рехабилитацију „Гејзер”, Сијаринска бања
Беодан: 2.904 динара

016/895-128

8.
Здравствена установа за специјализовану рехабилитацију „Врело”, Бујановачка бања
Беодан: 2.560 динара

017/653-459

9.
Завод за специјализовану рехабилитацију „Гамзиград”, Гамзиградска бања
Беодан: 3.030 динара

019/450-447

019/450-444

10.
Завод за специјализовану рехабилитацију „Бања Кањижа”, Кањижа
Беодан: 3.600 динара, плус 1.500 динара први преглед, боравак у трокреветној соби

024/875-357

11.
Специјална болница за ортопедска, коштано-зглобна и дегенеративна обољења, Рибарска бања
Беодан: 3.890 динара до 4.640 динара

037/865-270

12.
Специјална болница за неуролошка обољења „Др Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен
Беодан: 2.560, на три месечне рате

022/2591-127

022/2591-077

13.
Специјална болница „Сокобања”
Беодан: 2.600 динара, попуст за пензионере 10 одсто

018/830-367

14.

Институт за рехабилитацију „Селтерс”, Младеновац
Чековима грађана на четири месечне рате
Беодан: 3.100

011/824-1425

011/823-6898

15.
Институт „Радон”, Нишка бања
Беодан: 3.710 динара

018/502-046

018/502-010

16.
Специјална болница „Меркур”, Врњачка Бања
Беодан: 3.940 динара. Од 1. 5. 2014. г. 4.220, плус 150 динара боравишна такса

036/611-147

036/611-626

17. 
Завод за специјализовану рехабилитацију дегенеративног реуматизма „Врањска бања”, Врањска бања
Беодан: 2.630 динара

017/546-284

18.
Специјална болница „Русанда”, Меленци
Беодан: 2.900, плус 1.500 динара за специјалистички преглед (до девет месечних рата)

023/731-050

023/732-152

19.
Специјална болница за лечење мишићних болести „Новопазарска бања”, Нови Пазар
Беодан: 2.700 динара

020/371-559

20.
Природно лечилиште „Бањица”, Сокобања
Беодан: 2.390 динара (на осам рата)

018/830-224

21.
Завод за рехабилитацију „Пролом бања”, Пролом бања
Беодан: 3.600 динара, попуст за пензионере 10 одсто

027/8388-111

Цене беодана у двокреветној соби (важе до краја јуна и у септембру, у пуној сезони су нешто више)

уз све вр сте те ра пи ја ко је ба ња 
ну ди. Мо гу ће је упла ти ти и са мо 
пун пан си он, без те ра пи ја, и то 
је он да не што јеф ти ни је од це на 
да тих у та бе ли. Те ра пи је се, уко-
ли ко су по треб не, до го ва ра ју са 
бањ ским ле ка ром.

По сто је и мо гућ но сти за од-
мор на мо ру или пла ни ни, та-
ко ђе на ра те. „Ре кре а турс” и ове 
го ди не у по ну ди има све ба ње 
у Ср би ји, уз ви ше мо гућ но сти 
пла ћа ња на ра те: кре дит ним 
кар ти ца ма, че ко ви ма или пре-

ко удру же ња пен зи о не ра и РФ 
ПИО, од би ја њем од пен зи је. У 
објек ти ма „Ре кре а тур са” у Ча њу, 
Ра фа и ло ви ћи ма, на Ко па о ни ку, 
у Ива њи ци и на Сре бр ном је зе-
ру пен зи о не ри ма се одо бра ва и 
по пуст.

У скло пу По тро шач ко-услу-
жне за дру ге „Пен зи о нер” из Бе-
о гра да ра ди и ту ри стич ка аген-
ци ја „Тре ће до ба” ко ја за пен зи-
о не ре обез бе ђу је ре гре си ра не 
це не и од ло же но пла ћа ње. 
Услу ге аген ци је мо гу да ко ри сте 

сви пен зи о не ри и чла но ви њи-
хо вих по ро ди ца.

– Има мо уго во ре са хо те ли-
ма и ле чи ли шти ма у ско ро свим
ба ња ма Ср би је та ко да за сво је
кли јен те пен зи о не ре до би ја мо
ре гре си ра не це не и мо гућ ност
од ло же ног пла ћа ња. Пен зи о нер
ко ји од лу чи да пре ко на ше аген-
ци је оде на од мор или опо ра вак
има ће, за ви сно од то га где иде,
и до 20 од сто по пу ста у од но су
на ко мер ци јал не це не. У по ну-
ди су Си ја рин ска, Вр њач ка, Со-

ко ба ња, Ри бар ска, Ни шка, Ба ња
Ју на ко вић, Ба ња Ко ви ља ча, Сел-
терс, Ма та ру шка, Бо гу то вач ка,
Про лом ба ња, Ба ња Љиг, Гор ња
Треп ча и Врд ник, за тим Ива њи-
ца и Зла ти бор. Ну ди мо и ле то ва-
ња на мо ру, та ко ђе по ре гре си-
ра ним це на ма за пен зи о не ре, на
шест ме сеч них ра та или че ко ви-
ма гра ђа на или ад ми ни стра тив-
ном за бра ном од пен зи је – ка же
Ду ши ца Цвет ко вић, ди рек тор ка
за дру ге „Пен зи о нер”.

В. Ана ста си је вић
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На са стан ку Ко ле ги ју ма
ре пу блич ког Со ци јал но-
еко ном ског са ве та сре-

ди ном ја ну а ра, ко јем су, из ме ђу
оста лих, при су ство ва ли и чел-
ни ци ре пу блич ке вла де Иви ца
Да чић и Алек сан дар Ву чић, до-
не та је од лу ка да На црт из ме на
За ко на о ра ду бу де до ра ђен и
да ње го ву но ву вер зи ју тре ба
да при пре ми но ва рад на гру па.
Недавно је Са вез са мо стал них
син ди ка та Вој во ди не пред ста-
вио јав но сти ре зул та те пре го-
во ра са со ци јал ним парт не ри ма
ко ји су оства ре ни до 6. мар та.

Го ран Ми лић, пред сед ник
Са ве за са мо стал них син ди ка-
та Вој во ди не, том при ли ком је,
у свој ству чла на пре го ва рач ког
ти ма син ди ка та, из ја вио да су за-
ступ ни ци рад ни ка од пет прав-
них ин сти ту та ва же ћег За ко на
о ра ду (рад на од ре ђе но вре ме,
от прем ни не, ми ни мал не за ра де,
раз ло зи за от каз уго во ра о ра ду
и ко лек тив ни уго во ри), у че ти-
ри по ну ди ли но ва ком про ми сна
ре ше ња. Пре ма ње го вим ре чи-
ма, ре пре зен та тив ни син ди ка ти
су у пре го ва ра њу са со ци јал ним
парт не ри ма спрем ни на из ве сна
по пу шта ња и уступ ке – у скла ду
са ре ал но шћу, али не на ште ту
рад ни ка, та ко да по сто ји гра ни-

ца ис под ко је не ће ићи. У том 
сми слу су по ну ди ли и ком про-
ми сна ре ше ња код од ред би ва-
же ћег За ко на о ра ду ко је се од-
но се на рад на од ре ђе но вре ме, 
от прем ни не, ми ни мал ну за ра ду 
и от каз уго во ра о ра ду.

При хва ти ли су, та ко, да се 
тра ја ње ра да на од ре ђе но вре-
ме про ду жи са 12 на 24 ме се ца, 
и да на тај на чин мо же да ра ди 
нај ви ше 20 од сто за по сле них у 
фир ми. Та ко ђе, и да у од ре ђе-
ним слу ча је ви ма – за ме њи ва ња 
при вре ме но од сут них с по сла 
(или ра да на од ре ђе ним про јек-
ти ма) не за по сле ним рад ни ком 
ко ме до ис пу ње ња јед ног од 
усло ва за оства ри ва ње пра ва 
на ста ро сну пен зи ју не до ста је 
до пет го ди на, нај ду же до ис пу-
ње ња усло ва итд. – тај пе ри од 
мо же тра ја ти и до 36 ме се ци. 

Ка да су у пи та њу от прем ни-
не, ре пре зен та тив ни син ди ка-
ти пред ла жу да се за по сле ни-
ма при ли ком од ла ска у пен зи ју 
ис пла те нај ма ње три про сеч-
не за ра де – упр кос зах те ви ма 
по сло да ва ца да то бу ду три 
основ не за ра де, јер на тај на чин 
бу ду ћи пен зи о не ри не би до би-
ја ли знат но ума ње не из но се от-
прем ни на при ли ком пре стан ка 
рад ног од но са. Ме ђу тим, при-

хва та ју да по сло да вац ис пла-
ти рад ни ци ма, ко ји оста ну без 
по сла као тех но ло шки ви шак, 
от прем ни ну са мо за пе ри од ко-
ји су ра ди ли код њих, али не и 
за го ди не ра да про ве де не код 
дру гих по сло да ва ца. За ступ ни-
ци рад нич ких ин те ре са при хва-
ти ће и да се ви си на ми ни мал не 
за ра де утвр ђу је јед ном го ди-
шње, до 31. ок то бра, уме сто два 
пу та као што се то са да оба вља 
– због пла ни ра ња ре пу блич ког 
бу џе та, уз услов да ми ни мал на 
за ра да не мо же би ти ни жа од 70 
од сто вред но сти ми ни мал не по-
тро шач ке кор пе. Не пред ви ђа ју 
ни ве ће из ме не ка да су у пи та-
њу од ред бе ве за не за раз ло ге 
за от каз, али би при хва ти ли да 
се, уме сто по сло дав ца, за по сле-

ни обра ти син ди ка ту у за ко ном 
пред ви ђе ном ро ку код от ка за 
уго во ра о ра ду.

Син ди ка ти сма тра ју да про-
ши ре но деј ство ко лек тив них 
уго во ра не мо же би ти пред мет 
пре го во ра и да у том де лу за кон
не тре ба да се ме ња, али да по-
сто ји мо гућ ност да сва ко ре сор-
но ми ни стар ство свом гран ском 
син ди ка ту да је про ши ре но деј-
ство ко лек тив ног уго во ра.  

Го ран Ми лић је на кра ју ре-
као да ће син ди ка ти на ста ви ти 
пре го во ре са со ци јал ним парт-
не ри ма, али из ра зио је и сум њу 
да ће се они за вр ши ти до ма ја – 
ка ко је пред ви ђе но, због вре ме-
на по треб ног за кон сти ту и са ње 
но ве Вла де Ре пу бли ке Ср би је. 

Ми ро слав Мек те ро вић

СИН ДИ КАТ ПРЕД СТА ВИО СВО ЈЕ ПРЕД ЛО ГЕ ЗА ИЗ МЕ НУ ЗА КО НА О РА ДУ 

По ну ђе на ком про ми сна
ре ше ња
Тра ја ње ра да на од ре ђе но вре ме да се про ду жи 
са 12 на 24 ме се ца

ГоГо р рраннн ММи илилиилићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћ

(у срередидинини))

Као и ра ни јих го ди на, ин те ре со ва ње за 
бес плат ну ре ха би ли та ци ју у ба ња ма би-
ло је из у зет но ве ли ко. Пре ма оквир ним 
по да ци ма, при ја вље но је ви ше од 40.000 
пен зи о не ра, што је око че ти ри пу та ви ше 
од бро ја ко ји ће мо ћи да оде у ба њу. У Бе-
о гра ду је та ко ђе при ја вљен мно го ве ћи 
број, ско ро осам хи ља да ко ри сни ка, док 
ће ово пра во мо ћи да ис ко ри сти не што 

ма ње од три хи ља де бе о град ских пен зи-
о не ра.

Да би им при ја ва би ла при хва ће на, сви су
мо ра ли да ис пу не основ не усло ве: да има ју
пен зи је ма ње од 24.170 ди на ра ме сеч но и да
прет ход них пет го ди на ни су ко ри сти ли ову
по год ност. Пре ма ово го ди шњој ди на ми ци,
оче ку је се да пр ве ранг ли сте бу ду об ја вље-
не у удру же њи ма пен зи о не ра већ сре ди ном

апри ла, по сле че га ће уследити осам да на 
рока за жал бу. На кон утвр ђи ва ња ко нач них 
ранг ли ста, ко је ће та ко ђе би ти об ја вље не 
у удру же њи ма где су ко ри сни ци пен зи ја и 
кон ку ри са ли, за се да ће ле кар ска ко ми си ја 
ко ја ће пре ма ме ди цин ској до ку мен та ци ји 
од лу чи ти ко ће у ко ју ба њу оти ћи. Пр ве по-
зи ве на ре ха би ли та ци ју пен зи о не ри у Ср би-
ји мо гу да оче ку ју већ то ком ма ја. В. А.

ЗА ВР ШЕ НО ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ЗА БЕС ПЛАТ НУ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ У БА ЊА МА

По зи ви већ то ком ма ја

актуелно
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поводи

Мре жа Ху ма наС, ко ја је на ста ла на ини-
ци ја ти ву Цр ве ног кр ста Ср би је, обе-
ле жа ва де се то го ди шњи цу по сто ја-

ња. Ху ма наС оку пља 15 ор га ни за ци ја: Цр ве ни
крст Ср би је, Ге рон то ло шко дру штво Ср би је,
Ка ри тас, Amity, Вик то ри ју, Ла ста ви цу, Ко ло
срп ских се ста ра, До бро твор ни фонд Срп ске
пра во слав не цр кве „Чо ве ко љу бље”, Дру штво
за бри гу о ста ри ма, На ци о нал ну фон да ци ју
за ху ма ну ста рост, Са вез пен зи о не ра Ср би је,
Мре жу уни вер зи те та за тре ће до ба, Хри шћан-
ско ху ма ни тар но удру же ње „Хлеб жи во та”,
„Окри ље” и „Ро су”.

У ЦК Ср би је ка жу да је то ком де се то го ди шњег
ра да мре жа Ху ма наС по ку ша ла да об у хва ти све
аспек те ста ре ња и да осве тли све про бле ме
ста ри јих у Ср би ји, као и да се о тим про бле ми ма
раз го ва ра са до но си о ци ма од лу ка. Пр ви циљ
био је убла жа ва ње си ро ма штва нај у гро же ни-
јих ста ри јих осо ба за сту па њем уво ђе ња со ци-
јал них пен зи ја. Свет ске и до ма ће ста ти сти ке по-
ка зу ју да су ста ри ји јед на од нај си ро ма шни јих

ка те го ри ја ста нов ни-
штва, а ис тра жи ва ње
Цр ве ног кр ста ука за-
ло је да у Ср би ји има
бар 100.000 ста ри јих
ко ји не ма ју пен зи ју,
ни ти дру ге ре дов не
из во ре при хо да.Ис-
ку ства зе ма ља ко је су
уве ле со ци јал не пен-

зи је по ка зу ју ви ше стру ке по зи тив не ефек те.
Ове пен зи је би, на во де у ЦК, обез бе ди ле очу ва-
ње основ ног људ ског до сто јан ства у ста ро сти,
сма њи ле за ви сност ста ри јих осо ба од дру гих
чла но ва по ро ди це и по ве ћа ле здрав стве ну
бри гу и ре дов ну ку по ви ну ле ко ва ме ђу ста ри-
ји ма. Исто вре ме но би до ве ле и до ве ће рав но-
прав но сти ме ђу по ло ви ма јер су ста ри је же не
ви ше по го ђе не си ро ма штвом.

Дру ги циљ био је по бољ ша ње ква ли те та жи-
во та ста ри јих кроз еду ка ци ју и ин фор ма тив не
кам па ње. Мно ге од тих кам па ња ини ци ра ли су
са ми ста ри ји, и то не са мо они из гра до ва, већ
су не ке кам па ње по те кле и од ста ри јих ко ји
жи ве на се лу. 

Мре жа Ху ма наС је пр ва по че ла отво ре но да
го во ри о на си љу и дис кри ми на ци ји, да еду ку је
ста ри је и да сен зи би ли ше јав ност на те му ко ја
је ду го го ди на и на гло бал ном ни воу би ла та-
бу. Не ко ли ко ис тра жи ва ња да ло је основ да
се, у парт нер ству са По ве ре ни ком за за шти ту
рав но прав но сти, Вла ди упу те пре по ру ке за

сма ње ње дис кри ми на ци је и на си ља над ста-
ри ји ма.

У Цр ве ном кр сту под се ћа ју да су Ује ди ње не
на ци је Ре зо лу ци јом 66/127 из де цем бра 2011.
зва нич но пре по зна ле зло ста вља ње ста ри јих
као јав но-здрав стве ни и со ци јал ни про блем
ко ји угро жа ва здра вље ста ри јих и кр ши њи-
хо ва људ ска пра ва, од но сно као про блем ко-
ји зах те ва ре а го ва ње ме ђу на род не за јед ни це.
Због то га је од лу че но да се 15. јун обе ле жа ва
као свет ски Дан бор бе про тив на си ља над ста-
ри ји ма.

У окви ру кам па ње „Ста ре ње зах те ва ак ци ју”,
ко ја се у све ту ор га ни зу је од 2007. го ди не под
по кро ви тељ ством Help Age In ter na ti o nal, Ху-
ма наС је Ср би ју укљу чио у по крет у ко ме уче-
ству је ви ше од 60 зе ма ља. Ор га ни зу ју се су сре-
ти пред став ни ка ста ри јих са пред став ни ци ма
Вла де и ло кал них вла сти ка ко би ди рект но
мо гли да им пре до че сво је про бле ме. Ср би ја
је од по чет ка укљу че на у ову кам па њу кроз ан-
га жо ва ње ста ри јих из це ле зе мље.

Ак тив ни, све сни ста ри ји гра ђа ни про ис те-
кли су из ја ча ња и еду ка ци је у окви ру гру па и
по све ће ни су за го ва ра њу сво јих пра ва, али и
по бољ ша њу ква ли те та жи во та свих уз ра сних
гру па у за јед ни ци, а то је из град ња „дру штва
за све ге не ра ци је”.По во дом де се то го ди шњи це
по сто ја ња Ху ма наС ће це лу 2014. обе ле жи ти
ни зом ак тив но сти и до га ђа ја у ци љу по бољ-
ша ња ква ли те та жи во та ста ри јих у Ср би ји.

Ј. Оцић

Гра до на чел ник Но вог Са да, 
Ми лош Ву че вић, отво рио је Кан-
це ла ри ју за ста ри је осо бе, сво-
је вр сни цен тар за услу ге ко ји ће 
об је ди ња ва ти рад свих ор га ни за-
ци ја и удру же ња на ни воу гра да 
ко ји пру жа ју по моћ ста ри ји ма.

– Ве о ма сам по но сан што смо 
пр ва ло кал на са мо у пра ва у зе-
мљи ко ја је осно ва ла ова кву кан-
це ла ри ју. Пре ма ста ти стич ким 
по да ци ма, у Но вом Са ду жи ви 
ви ше од 70.000 љу ди ста ри јих од 
60 го ди на, ко ји су ра ди ли и ства-
ра ли за овај град, и на ша је оба-
ве за да во ди мо бри гу о њи хо вим 
по тре ба ма – ис та као је Ву че вић.

Гра до на чел ник је под се тио да 
је не дав но по че ла да ра ди и Кан-

це ла ри ја за осо бе са ин ва ли ди-
те том и на ја вио ско ро отва ра ње 
Кан це ла ри је за здра вље.

Пре ма ре чи ма Ја дран ке Но ва-
ков, ко ор ди на тор ке Кан це ла ри је 
за ста ри је, овај цен тар ће би ти 
и кров на ор га ни за ци ја ко ја ће 
ин сти ту ци о нал но по ве за ти сва 
удру же ња и ор га ни за ци је на ни-
воу гра да, ра ди ефи ка сни јег пру-
жа ња по мо ћи и по бољ ша ња ква-
ли те та жи во та ста ри јих осо ба.

– Вој во ди на има нај ста ри је 
ста нов ни штво у Ср би ји, а ка ко 
је тај тренд у по ра сту, упра во 
ана ли за, ор га ни зо ва ње и уна-
пре ђе ње у обла сти бри ге о ста-
ри ма тре ба да бу де циљ свих 
нас ко ји пру жа мо услу ге ста-

ри јим ли ци ма – ис та кла је Ја-
дран ка Но ва ков и до да ла да су-
гра ђа ни мо гу да ва ти при мед бе
и пред ло ге о нај по треб ни јим
услу га ма.

Кан це ла ри ја за ста ри је осо бе,
ко ја се на ла зи у при зе мљу Град-

ске ку ће, ра ди од 7.30 до 15.30
ча со ва сва ког рад ног да на. Гра-
ђа ни се мо гу ја ви ти и пу тем те-
ле фо на на број 021/4807-763,
или меј лом на адре су kan ce la ri-
ja za sta re @no vi sad.rs.

Дра ган Ко раћ

У НО ВОМ СА ДУ ОТВО РЕ НА КАН ЦЕ ЛА РИ ЈА ЗА СТА РИ ЈЕ

Бри га о нај ста ри ји ма

Ста ре ње 
зах те ва ак ци ју
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кроз Србију

Уор га ни за ци ји Са ве за са мо стал них
син ди ка та гра да Но вог Са да сре ди-
ном мар та одр жа но је тра ди ци о нал но

пред ста вља ње по ну де ре ха би ли та ци о них
цен та ра, ба ња, хо те ла и ту ри стич ких аген-
ци ја из Ср би је.

Сво је по ну де са по пу сти ма и по год но-
сти ма за чла но ве син ди ка та и пен зи о не-
ре пред ста ви ли су ове го ди не Спе ци јал на
бол ни ца „Мер кур” из Вр њач ке Ба ње, Ин-
сти тут за ре ха би ли та ци ју Бе о град, „Пла-
нин ка” из Про лом ба ње, Спе ци јал на бол-
ни ца за ре ха би ли та ци ју „Врањ ска ба ња”,
„Ви ла Жу нић” на Зла ти бо ру, Спе ци јал на
бол ни ца за ре ха би ли та ци ју Ба ња Ко ви-
ља ча, Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли-
та ци ју „Ру сан да” у Ме лен ци ма, Спе ци јал-
на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју Ива њи ца,
Спе ци јал на бол ни ца за ре ха би ли та ци ју
„Ју на ко вић” у Апа ти ну, Спе ци јал на бол ни-
ца за ре ха би ли та ци ју „Геј зер” у Си ја рин-
ској ба њи, Спе ци јал на бол ни ца Ри бар ска
ба ња, Спе ци јал на бол ни ца „Ба њи ца” у Со-
ко ба њи, При род но ле чи ли ште и од ма ра-
ли ште „Ма та ру шка и Бо гу то вач ка ба ња”,
хо тел „Ју ни ор” на Ко па о ни ку, „Мол тра вел” 
у Мо лу, хо тел „Ме та лург” у Ига лу и „Гранд
турс” ДОО Но ви Сад.

Љи ља на Крец, пред став ни ца Спе ци јал-
не бол ни це за ре ха би ли та ци ју „Ју на ко вић” 
из Апа ти на, ре кла је да они тра ди ци о нал но
уче ству ју на овој ма ни фе ста ци ји у ор га ни-
за ци ји син ди ка та и да за ту при ли ку ну де
чла но ви ма син ди ка та и пен зи о не ри ма ши-

ри асор ти ман ван стан дард них ко мер ци јал-
них по ну да.

– За пен зи о не ре и син ди кал не ак ти ви сте
ове го ди не има мо у по ну ди 20 од сто јеф ти-
ни је аран жма не у од но су на на ше ре дов не
це не. На и ме, ну ди мо им пун пан си он већ
од 1.870 ди на ра, или бе о дан од 2.400 ди на-
ра, што под ра зу ме ва пре глед ле ка ра и три
те ра пи је днев но. Да би ис ко ри сти ли ову
по год ност, до вољ но је да за ин те ре со ва ни
пен зи о не ри по зо ву број те ле фо на ре цеп-
ци је на ше ба ње и да се до го во ре за сло-
бо дан тер мин, а при ли ком до ла ска у ба њу
тре ба да по не су по след њи чек од пен зи је.
На осно ву ње га се ди рект но на ре цеп ци ји
пра ви и пот пи су је уго вор, без би ло ка квих
дру гих ком пли ка ци ја – об ја сни ла је Љи ља-
на Крец.

Зо ра Кан ка раш, са вет ни ца ди рек то ра По-
кра јин ског фон да ПИО, ко ја је при су ство ва-
ла овој ма ни фе ста ци ји, ре кла је да су сва ке
го ди не ви дљи ви ефек ти ова квих пре зен та-
ци ја у ор га ни за ци ји ССС Но вог Са да, на ко-
ји ма се пред ста вља ју но ви, јеф ти ни ји асор-
ти ма ни услу га и дру ге по год но сти, из ме ђу
оста лих и за пен зи о не ре, ко ји ма је омо гу-
ће на и от пла та на ви ше ра та, па су по ну де и
за њих ве о ма по вољ не. М. Мек те ро вић

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ ПО НУ ДЕ РХ ЦЕН ТА РА И БА ЊА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ССС ГРА ДА НО ВОГ СА ДА

По пу сти за син ди ка те
и пен зи о не ре

Зора Канкараш и Љиљана Крец

НО ВИ САД ДЕО ПРО ЈЕК ТА ЗА ИН КЛУ ЗИ ЈУ РО МА

Ин те гра ци ја ром ских 
за јед ни ца

Алек сан дар Пе тро вић, шеф ка би не та гра до на чел ни ка Но вог Са да,
пот пи сао је, ис пред град ске упра ве, ме мо ран дум о са рад њи на ре а ли за-
ци ји про јек та „Тех нич ка по др шка за ин клу зи ју Ро ма”. Ти ме се Но ви Сад,
за јед но са још не ким ло кал ним са мо у пра ва ма, оба ве зао да ће по др жа ти
спро во ђе ње стра те ги је Вла де Ср би је за по бољ ша ње по ло жа ја Ро ма.

Два де сет гра до ва и оп шти на Ср би је пот пи са ло је ме мо ран дум о
са рад њи из ме ђу ло кал них са мо у пра ва и Ор га ни за ци је за европ ску
без бед ност и са рад њу (ОЕБС) на ре а ли за ци ји про јек та ин клу зи је Ро-
ма, ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја, у вред но сти од 4,8 ми ли о на евра.
Глав ни циљ про јек та, ко ји ће тра ја ти до 20. ју на 2015, је сте уна пре ђе ње
жи вот них усло ва ло кал них ром ских за јед ни ца и до при нос њи хо вој ин-
те гра ци ји у дру штво.

Но ви Сад се оба ве зао да ће ус по ста ви ти тим ло кал них пру жа ла-
ца услу га у ко јем ће би ти здрав стве ни ме ди ја тор, пе да го шки аси стент,
пред став ник Цен тра за со ци јал ни рад, пред став ник НСЗ, као и ло кал ни
ром ски ко ор ди на тор. Је дан од за да та ка овог ти ма би ће и по се та ром-
ским на се љи ма ра ди ин фор ми са ња и обу ке ром ске по пу ла ци је о пра-
ви ма ко је мо гу оства ри ти пред над ле жним ин сти ту ци ја ма. Д. Ко раћ

БЕОГРАД

Најмлађи у посети
до мо ви ма УГЦБ

Уста но ва Ге рон то ло шки цен тар Бе о град (УГЦБ) у сво ја
че ти ри до ма ор га ни зу је кон цер те, го сто ва ња кул тур но-
умет нич ких дру шта ва, хо ро ва, пе ва ча, глу ма ца, али и де-
це из основ них шко ла и вр ти ћа.

По во дом Да на же на де ца вр ти ћа „Пла ви чу пе рак” и
„Би се ри” об ра до ва ла су ко ри сни ке Ста ци о на ра на Ка ра-
бур ми по се том, а уче ни ци дру гог раз ре да ОШ „Ве се лин
Ма сле ша” из ве ли су про грам за ста на ре До ма Во ждо вац.
На кон што је деч ји хор Ко ли бри из вео све ча ни кон церт
у До му на Бе жа ниј ској ко си, и уче ни ци Сред ње шко ле за
ин фор ма ци о не тех но ло ги је по се ти ли су Дом на Бе жа ни-
ји. Ови сред њо школ ци су 14. мар та при су ство ва ли филм-
ском да ну и про јек ци ји фил ма по све ће ног ли ку и де лу
Све тог Са ве „На ста вљај те мо ја де ла, то је сла ва не у ве ла” 
(на гра ђи ва но де ло уче ни ка и про фе со ра ове шко ле). За-
хва љу ју ћи до бром рас по ло же њу, дру же ње се у при јат ној
ме ђу ге не ра циј ској ат мос фе ри на ста ви ло и по сле про јек-
ци је. Ј. О.
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СА ВЕЗ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Го ди на ју би ле ја

По во дом обе ле жа ва-
ња сто го ди шњи це
Ме ђу на род ног да на

же на, у Скуп шти не АП Вој-
во ди не одр жа на је кон фе-
рен ци ја под на зи вом „Рад-
на и со ци јал на пра ва же на”,
ко ју је ор га ни зо ва ла Жен-
ска пар ла мен тар на мре жа
Скуп шти не АП Вој во ди не у
са рад њи са По кра јин ским
се кре та ри ја том за при вре-
ду, за по шља ва ње и рав но-
прав ност по ло ва, По кра јин ским ом буд сма ном и По кра јин ским за-
во дом за рав но прав ност по ло ва.

Пот пред сед ни ца Скуп шти не АПВ, Ана То ма но ва Ма ка но ва, на гла-
си ла је да род на рав но прав ност мо ра би ти при о ри тет сва ке вла сти 
и сва ког дру штва.

– Мо же мо ре ћи да, упр кос то ме што иза нас сто је за вид ни ре-
зул та ти, пре по зна ти и ван гра ни ца на ше зе мље, и де се то го ди шњи 
му ко тр пан и успе шан рад на ус по ста вља њу ин сти ту ци ја и ме ха ни-
за ма род не рав но прав но сти, не мо же мо у пот пу но сти би ти за до-
вољ ни по ло жа јем же на. Же на ма се мо ра по све ти ти ве ћа па жња 
јер су про бле ми са ко ји ма се сва ко днев но су о ча ва ју ве ли ки и ви-
ше де це ниј ски. Пи та ње род не рав но прав но сти је ве о ма зна чај но, а 
то нај бо ље по твр ђу је чи ње ни ца да смо око ње го вог ре ша ва ња сви 
ује ди ње ни – ре кла је Ана То ма но ва Ма ка но ва.

Кр ше ње пра ва же на огле да се и у чи ње ни ци да су оне да нас у 
Ср би ји ма њи део рад ног ста нов ни штва, да су че сто из ло же не дис-
кри ми на ци ји на по слу и при ли ком за по шља ва ња, да је ма ло же-
на на ру ко во де ћим по ло жа ји ма и да те же од му шка ра ца за по чи њу 
соп стве ни по сао.

Пре зен ту ју ћи по дат ке из ис тра жи ва ња ко је је 2012. спро вео По-
кра јин ски ом буд сман ме ђу же на ма за по сле ним у јав ним пред у зе-

ћи ма и ор га ни ма упра ве Вој во ди не, Да ни ца
То до ров, за ме ни ца по кра јин ског ом буд сма-
на, ре кла је да чак 62 од сто ис пи та ни ца сма-
тра да код нас пол ути че на за по шља ва ње.
Ве ћи на њих ми сли да му шкар ци има ју ве ће
шан се да се за по сле и да до по сла лак ше до-
ла зе мла ђе же не. Сма тра ју да ста ри је же не
(по себ но оне у пе тој де це ни ји) го то во да
и не ма ју шан су да се за по сле у по ме ну тим
ор га ни за ци ја ма, од но сно да је уоч љи во да
тр пе дис кри ми на ци ју при ли ком за по шља-
ва ња. Ка да је реч о ис ку стви ма са зло ста-
вља њем, две тре ћи не ис пи та ни ца је на ве ло
да ни су лич но до жи ве ле зло ста вља ње, али
да су њи хо ве ко ле ги ни це би ле зло ста вља не
на рад ном ме сту, што го во ри да им је лак ше
да при зна ју за дру ге же не да су би ле зло ста-
вља не, не го за се бе.

Љи ља на Стој шић, на чел ни ца Ин спек ци је
ра да за Ју жно бач ки округ, из не ла је по да так

да се у про шлој го ди ни 30 же на ја ви ло Ин спек ци ји ра да у Но вом
Са ду ра ди ин сти ту ци о нал не за шти те при ли ком оства ри ва ња пра ва
на на кна ду за по ро диљ ско од су ство. На кон ин спек циј ског над зо ра
њих 22 су оства ри ле сво је пра во, а у шест слу ча је ва по сло дав ци су
се од лу чи ли да за тво ре фир му и та ко им ус кра те ово пра во.

Ипак, на кон фе рен ци ји је кон ста то ва но да је у на шем дру штву по-
след њих го ди на при ме ћен на пре дак у си стем ској по др шци же на ма,
пре све га у фор мал но-прав ној за бра ни род не дис кри ми на ци је, уз на-
по ме ну да је по треб но да др жа ва уло жи још мно го на по ра да та по др-
шка до ве де до ствар не рав но прав но сти по ло ва. М. Мек те ро вић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О РАД НИМ И СО ЦИ ЈАЛ НИМ ПРА ВИ МА ЖЕ НА

Жене те же до по сла

Са вез ин ва ли да ра да Вој во ди-
не је, у скло пу ре дов них ак тив-
но сти, то ком фе бру а ра и мар та 
ор га ни зо вао еду ка тив не са стан-
ке у 23 оп штин ске ор га ни за ци је у 
Вој во ди ни, на ко ји ма су чла но ви 
упо зна ти са За ко ном о ПИО и За-
ко ном о про фе си о нал ној ре ха би-
ли та ци ји и за по шља ва њу осо ба 
са ин ва ли ди те том.

Пред сед ни ца Са ве за, Ста на 
Сви ла ров, ка же да је на са стан-
ци ма би ло ре чи о то ме ко ли ко 
је ин ва ли да ра да до би ло по сао, 
ко ли ко је до би ло од го ва ра ју ћа 
рад на ме ста, о за кон ској оба ве-
зи по сло да ва ца да за по шља ва-
ју ОСИ, о то ме ка ко пред у зе ћа 
ша љу сво је за по сле не на ко ми-

си ју за про це ну рад не спо соб-
но сти и о дру гим пи та њи ма.

Пре ма ре чи ма Сви ла ров, 
Са вез пре ко ООИР ак тив но 
уче ству је у ра ду ко ми си ја фи-
ли ја ла РФ ПИО за сла ње пен-
зи о не ра на ре ха би ли та ци ју у 
ба ње, а тре нут но се спро во де 
и из бор не ак тив но сти у ООИР 
као при пре ма за ре дов ну го ди-
шњу Скуп шти ну Са ве за.

Са вез ин ва ли да ра да Вој во-
ди не ове го ди не обе ле жа ва 50 
го ди на по сто ја ња, и тај зна ча-
јан ју би леј ће пра ти ти раз не 
ак тив но сти пре све ча не про-
сла ве ко ја ће се одр жа ти 3. де-
цем бра.

Дра ган Ко раћ
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здрав живот

Нај ра до сни ји хри шћан-
ски пра зник Ус крс сла ви
се у знак се ћа ња на вас-

кр се ње Ису са Хри сто са. То је
по крет ни пра зник ко ји се увек
про сла вља у не де љу, и то у пр-
ву не де љу по сле пу ног ме се ца,
од но сно про лећ не рав но дне-
ви це. Ус крс мо же да пад не из-
ме ђу 22. мар та и 25. апри ла по
но вом, гре го ри јан ском ка лен-
да ру, од но сно из ме ђу 4. апри ла
и 8. ма ја по ста ром, ју ли јан ском
ка лен да ру. Пра зну је се увек по-
сле је вреј ске Пас хе, ко ја па да у
су бо ту уочи Хри сто вог вас кр се-
ња, та ко да ни пра зник уста но-
вљен у спо мен на овај до га ђај
не мо же би ти пре овог је вреј-
ског пра зни ка.

При пре ме за про сла ву Ус кр са
по чи њу ви ше да на уна пред. Не-
де љу да на пре Ус кр са је Ла за ре-
ва су бо та, ко ја се у на ро ду зо ве
Вр би ца. Тог да на се у цр кви де ле
осве шта не гра не вр бе. У не де-
љу, дан по сле Ла за ре ве су бо те,
пра зну ју се Цве ти, ка да се бе ре
ли вад ско цве ће од ко га се пле ту
вен чи ћи. На Ве ли ки пе так, ко ји
обе ле жа ва ју сви хри шћа ни јер
је то дан ка да је Исус Хри стос
ра за пет на Гол го ти, фар ба ју се
ја ја. Пр во цр ве но офар ба но ја је
чу ва се до сле де ћег Ус кр са као
за штит ник ку ће, чу вар ку ћа.

У ра зним зе мља ма Ус крс се
про сла вља на раз ли чи те на чи-
не. Али, без об зи ра на ком кра ју
све та се сла ви, то је пра зник ко-
ји оку пља по ро ди цу и ко јем се
нај ви ше ра ду ју де ца.

И ја ја се укра ша ва ју на раз-
ли чи те на чи не. Је дан од нај ста-
ри јих и нај по пу лар ни јих је сте 
ку ва ње у љу сци цр ве ног лу ка. 
Мо же се ку ва ти та ко што се на 
ја ја ста вља ју ра зни ли сто ви, ве-

зу ју се у не ку про зир ну тка ни ну 
(на при мер нај лон ча ра пу) и та-
ко ку ва ју.

Одав но је по зна то и осли ка-
ва ње во ском – во сак се ото пи и 
по ла ко на но си уз по моћ чач ка-

ли це или пе ра, увек по вла че ћи
ли ни ју ка се би. Овај по сту пак
тра жи до ста вре ме на и стр пље-
ња. Ме сто на ко јем се на ла зи
во сак не ће се офар ба ти, већ ће
оста ти као сли ка.

Ша ре но ја је ће мо до би ти ако 
у ма њу нај лон ке су ста ви мо по
пар ка пи сва ке бо је и у то ува-
ља мо то пло ску ва но ја је. Још
је дан на чин је сте да се ја је пре
ума ка ња у бо ју об мо та гу ми ца-
ма за те гле.

Ево још иде ја за де ко ра ци ју: 
шта пи ћем за уши на већ офар-

ба но ја је на не су се тач ке од бе-
лан це та; у та њи ри ће се си па ју 
не мле ве ни мак и гриз, па се у
то ува ља ју ја ја. Мак и гриз ће се
за ле пи ти на ме сти ма где је бе-
лан це.

Ја ја се мо гу фар ба ти и бо ја-
ма ко је нам ну ди при ро да. На
при мер, у спа на ћу, ко при ви,
ма слач ку, со ку цве кле. Сва ку
од тих би ља ка тре ба по то пи ти
у во ду и оста ви ти пре ко но ћи
(цве клу исец ка ти). Су тра дан ку-
ва ти пет на е стак ми ну та, па он-
да ста ви ти и ја ја да се ку ва ју у
том со ку.

При пре ми ла

 Со фи ја До ми ни ко вић

УУс крс (Вас крс, Ва зам, с крс (Вас крс, Ва зам, 
Пас ха, Ве лик ден)Пас ха, Ве лик ден)

Чо ко лад на
ја ја 
Де ца се, из гле да, ипак 

нај ви ше ра ду ју чо ко лад-

ним ја ји ма, ко ја се пра ве у

нај ра зли чи ти јим об ли ци ма,

а нај че шће у об ли ку зе ца. 

Ова ја ја су вр ло по пу лар на 

по след њих го ди на, а ма ње

је по зна то да су мај сто ри

чо ко ла де у Евро пи пр во чо-

ко лад но ја је на пра ви ли још

у 19. ве ку.
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Ex cel 2010 (2)

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2014.

Рад на по вр ши на

Ка да уђе мо у про грам Ex cel, ви ди мо рад ну књи гу (Bo ok) у окви-kk
ру ко је се на ла зе рад ни ли сто ви (She et) ко јих има оно ли ко ко ли ко t
нам ме мо ри ја ра чу на ра до зво ља ва, а на зи ва ју се She et1, She et2... 
Рад ни ли сто ви се са сто је из рад них стра ни ца ко је су де фи ни са не 
ко ло на ма и ре до ви ма. Ко ло не су озна че не сло ви ма, и то абе цед-
ним ре дом, и има их укуп но 16.384, што зна чи да је пр ва ко ло на A, 
а по след ња је озна че на као XFD; ре до ви су озна че ни бро је ви ма од 
1 до 1.048.576.

Пре сек сва ке ко ло не и ре да на зи ва се ће ли ја (по ље). Ће ли ја је 
ре зул тат пре се ка ко ло не чи ја озна ка сто ји у за гла вљу из над рад не 
по вр ши не (A, B, C...) и ре да чи ја озна ка сто ји у за гла вљу ле во од рад-
не по вр ши не (1, 2, 3...). Сва ка ће ли ја у окви ру рад не стра ни це има 
сво ју адре су. Та адре са се фор ми ра ком би на ци јом име на ре до ва и 
ко ло на.

Та ко ће ли ја ко ја се на ла зи у пре се ку ше сте ко ло не (озна ка ове 
ко ло не је F) и тре ћег ре да (озна ка овог ре да је 3) има адре су F3.

По ка зи вач ће ли је је у об ли ку бе лог кр сти ћа ко ји се по ја вљу је 
пре ко ће ли је на стра ни ци. По ка зи вач ко ри сти мо да би смо иза бра-
ли би ло ко ју ће ли ју у окви ру стра ни це. До ве де мо по ка зи вач на же-
ље ну ће ли ју и клик не мо. Иза бра на ће ли ја на зи ва се ак тив на ће ли-
ја и пре по зна је мо је по то ме што је уокви ре на де бе лим окви ром. 
Од ре ђе ну гру пу ће ли ја на зи ва мо Ran ge. Ran ge мо же би ти:

1. са мо јед на ће ли ја;
2. је дан ред;
3. јед на ко ло на;
4. ком би на ци ја ко ло на и ре до ва.
Пр ви еле мент у ко ор ди на та ма ску па по да та ка је ло ка ци ја гор ње 

ле ве ће ли је у ску пу. Дру ги еле мент је ло ка ци ја по след ње де сне ће-
ли је. Дво тач ка (:) одва ја ова два еле мен та.

Нпр. A1:C3
об у хва та ју сле-
де ће ће ли је:
A1, A2, A3, B1,
B2, B3, C1, C2,
C3. Рад на стра-
ни ца је мно го
ве ћа не го што екран мо же од јед ном да при ка же.

Кре та ње по рад ној стра ни ци
Ка да уђе мо у про грам Ex cel, отва ра се рад на стра ни ца у ко ју тре ба

да упи су је мо по дат ке. Да би смо сме сти ли по дат ке у би ло ко ју ће ли ју
на рад ној стра ни ци, мо ра мо да се кре ће мо по же ље ној ло ка ци ји. Има
мно го на чи на за кре та ње по рад ној стра ни ци. Мо же мо да ко ри сти мо
стре ли це, та сте ре, као и њи хо ве ком би на ци је да би смо се кре та ли са
јед не ће ли је на дру гу. Пр во ода бе ре мо ће ли ју у ко ју же ли мо да упи ше-
мо по да так, до ве де мо кур сор ми ша на њу, па клик не мо ле вим та сте-
ром. Око ће ли је ће се по ја ви ти ли ни ја што зна чи да је она ак тив на.

Ка да упи ше мо пр ви по да так,
при ти сне мо та стер En ter да би-
смо иза шли из те ће ли је. Стре-
ли ца ма или опет по мо ћу ми ша
кре ће мо се по рад ној стра ни ци
и да ље упи су је мо по дат ке.

Кре та ње по рад ној стра ни ци уз ко ри шће ње ми ша
Ово је нај бр жи и нај по пу лар ни ји на чин кре та ња по рад ним стра-

ни ца ма. По сту пак кре та ња је:
1. кур сор ми ша (у об ли ку бе лог кр сти ћа) до ве де мо на ће ли ју у

ко ју же ли мо да уне се мо по да так;
2. клик не мо ле вим та сте ром ми ша на же ље ну ће ли ју;
3. ће ли ја се уокви ри де бе лим цр ним окви ром што зна чи да је

мар ки ра на.
Уко ли ко на рад ној по вр ши ни не ви ди мо иза бра ну ће ли ју, ко ри сти-

мо вер ти кал ни или хо ри зон тал ни кли зач, у за ви сно сти од по ло жа ја
ће ли је, ка ко би смо је до ве ли у вид но по ље. С де сне стра не екра на
на ла зи се вер ти кал ни кли зач ко ји има стре ли це ко је, у за ви сно сти од
из бо ра, по ме ра ју рад ну стра ни цу на го ре или на до ле. У до њем де сном
углу екра на на ла зи се хо ри зон тал ни кли зач ко ји има стре ли це ко је, у
за ви сно сти од из бо ра, по ме ра ју рад ну стра ни цу уде сно или уле во.

Ком би на ци је та сте ра за кре та ње кроз рад ну стра ни цу
Ле ва стре ли ца или Shift + Tab – по ме ра оквир за јед ну ће ли ју

уле во;
де сна стре ли ца или Tab – по ме ра оквир за јед ну ће ли ју уде сно;
гор ња стре ли ца или Shift + En ter – по ме ра оквир за јед ну

ће ли ју на го ре;
Ho me – по ме ра оквир на пр ву ће ли ју ре да у ко ме се на ла зи мо;
End – по ме ра оквир на по след њу ће ли ју ре да у ко ме се на ла зи мо;
Ctrl + Ho me – по ме ра оквир са би ло ко је ће ли је на рад ној стра-

ни ци на по чет ну ће ли ју A1;
Ctrl + End – по ме ра оквир са би ло ко је ће ли је на рад ној стра ни-

ци на по след њу ће ли ју у ко ју су уне се ни по да ци;
Pa ge Up – по ме ра оквир за не ко ли ко ће ли ја на го ре што за ви си

од ве ли чи не про зо ра рад не стра ни це (да ли је мак си мал не ве ли-
чи не или не);

Pa ge Down – по ме ра оквир за не ко ли ко ће ли ја на до ле што за-
ви си од ве ли чи не про зо ра рад не стра ни це (да ли је мак си мал не
ве ли чи не или не). Пре драг Јо ва но вић

Крај
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кроз Србију

У из да њу Цен тра за ту ри зам,
кул ту ру и спорт оп шти не Свр-
љиг и уз фи нан сиј ску
по моћ Ми ни стар ства
кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке
Ср би је, не дав но је 
из штам пе иза шла 
к њ и  г а - к а  т а  л о г 
„Ан тич ки и сред-
њо ве ков ни но вац 
из Му зеј ске збир ке у 
Свр љи гу” ауто ра Сла ви ше
Ми ли во је ви ћа.

– У овој књи зи пи ше се о ста-
ром нов цу го ди на ма бри жљи во
са ку пља ном у свр љи шкој обла-

сти, ко ји је ка та ло шки об ра ђен 
и на уч но раз ма тран. Ну ми-

зма тич ки на ла зи ујед но 
све до че о ста ро сти 

оста та ка по је ди них 
ар хе о ло шких це-
ли на и о сте пе ну 
раз ви је но сти тр-
го ви не и ко му ни-

ка ци ја са су сед ним 
али и уда ље ним под-

руч ји ма по пут Ја дра на, 
Ита ли је, Па но ни је, Еге је или 

Пон та. Об ра ђен је 431 при ме рак 
нов ца из пе ри о да од пр вог ве ка 
пре на ше ере па све до 13. ве-
ка, а има око 10.000 при ме ра ка 

раз ли чи тог нов ца. Сав но вац је 
при ку пљен за де вет го ди на кроз 
ар хе о ло шка ис тра жи ва ња и ис-
ко па ва ња, не ки при мер ци су 
до би је ни на по клон, а не ки су и 
от ку пље ни – ка же Ми ли во је вић. 

На ме ра ауто ра ни је би ла да 
се ба ви упо треб ном вред но шћу 
древ ног нов ца, већ је он истин-
ски чу вар тра ди ци је и тра го ва 
про шло сти сво га за ви ча ја. Но-
вац се на ла зи у са ло ну Цен тра 
за кул ту ру, ту ри зам и спорт – 
Му зеј ска збир ка. У пла ну је да 
се ре но ви ра и опре ми згра да у 
цен тру Свр љи га ко ја би по ста ла 
За ви чај ни му зеј за шта су нео п-

ход на и сред ства до на то ра. На 
мол бу проф. др Вла ди ми ра П. 
Пе тро ви ћа пре сто ло на след ни-
ку Алек сан дру II да пру жи по-
др шку про јек ту „Ар хе о ло шка 
ис тра жи ва ња ло ка ли те та и ко-
му ни ка ци ја у свр љи шкој обла-
сти”, пре сто ло на след ник је са 
ве ли ким за до вољ ством при хва-
тио по кро ви тељ ство. Та ко ће и 
овај зна ча јан про је кат ус пе ти да
до при не се очу ва њу на ших кул-
тур них до ба ра за бу ду ћа по ко-
ле ња. С. Ђор ђе вић

МУЗЕЈСКА ЗБИРКА У СВР ЉИГУ ЧУВАР ТРАГОВА ПРОШЛОСТИ

Ан тич ки и сред њо ве ков ни но вац

Удру же ње ин ва ли да ра даУУгра да Ни ша са бли зу шестУУхи ља да чла но ва, ор га ни-УУ
зо ва них у 40 ме сних од бо ра, и
тра ди ци јом ду гом шест де це ни ја
спа да у ред нај ста ри јих удру же ња
у Ср би ји. Ше зде се то го ди шњи ца
ра да обе ле же на је не дав но при-
год ним ак тив но сти ма и же љом да
се скре не па жња на ор га ни за ци ју
чи је члан ство за вре ђу је ин те ре со-
ва ње ши ре дру штве не за јед ни це.

– Су шти на на ших ак тив но сти
ве за на је за рад у ме сним од бо-
ри ма од ко јих нај број ни ји, „Цр-
ве на зве зда”, има 480 чла но ва, а
нај ма њи од бор два де сет чла но-

ва. По ста ла је прак са да се нај ма-
ње два пу та го ди шње оде у по се-
ту сва ком чла ну Удру же ња, што 
прак тич но зна чи 12.000 по се та 
у то ку са мо јед не го ди не – ка же 
Пе тар Сте ва но вић, пред сед ник 
Удру же ња ин ва ли да ра да Ни ша.

Бо ле сним и со ци јал но угро-
же ним чла но ви ма по кла ња се 
по себ на па жња и на те ре ну то 
оба вља ју ме сни од бо ри. У скла-
ду са оби ча јем да се у по се ту не 
иде пра зних ру ку, нај че шће се 
по не се не што од пре храм бе них 
про из во да. При Удру же њу по-
сто ји Ко ми си ја за со ци јал на пи-
та ња ко ја има де ли ка тан по сао 

да, у окви ру мо гућ но сти, по мог-
не та мо где је нај по треб ни је.

У Удру же њу ка жу да ме ђу чла-
но ви ма има ју и те шке бо ле сни-
ке, ве за не за по сте љу, па је по се-
та и оби ла зак тих осо ба по се бан 
за да так и оба ве за и Удру же ња 
и ме сних од бо ра. Са ло кал ном 
за јед ни цом има ју ко рект не од-
но се, на и ла зе на раз у ме ва ње 
и, у скла ду са ма те ри јал ним мо-
гућ но сти ма, град фи нан си ра 
по је ди не ак тив но сти. Не за до-
вољ ни су што на ши рем пла ну 
ин ва ли ди ра да не ма ју ни ди на ра 
по мо ћи др жа ве Ср би је јер ни су 
ре пре зен та тив на ор га ни за ци ја, 

иако пре ма гру бим про це на ма у 
Ср би ји има бли зу 400.000 ин ва-
ли да ра да. То је пи та ње о ко ме 
би у на ред ном пе ри о ду тре ба ло 
озбиљ ни је раз го ва ра ти, сма тра-
ју у ни шком удру же њу.

Упр кос чи ње ни ци да је еко ном-
ска си ту а ци ја те шка, да има мно-
го про бле ма, ак тив но сти Удру же-
ња ин ва ли да ра да Ни ша не сво де
се са мо на со ци јал ну по моћ и
оби ла зак бо ле сних. То нај бо ље
илу стру је по да так да је про шле
го ди не на бес плат ну ре ха би ли-
та ци ју у ба ње и РХ цен тре Ср би-
је упу ће но 76 ин ва ли да, и да је
на из ле те, оби ла зак ма на сти ра и
исто риј ских зна ме ни то сти ре ги-
о на ишло ви ше сто ти на чла но ва
Удру же ња. Ва ља по ме ну ти и тра-
ди ци о нал не су сре те и дру же ња
по во дом 8. мар та и 3. де цем бра,
Свет ског да на ин ва ли да ра да. То
су да ту ми ко је ни шко Удру же ње
сва ке го ди не обе ле жа ва при год-
ним про гра ми ма ка да се, ма кар
на крат ко, за бо ра ви на су мор ну
сва ко дне ви цу. Љ. Гло го вац

УДРУ ЖЕ ЊЕ ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ГРА ДА НИ ША

Шест де це ни ја ра да 
и по сто ја ња

НННиННишш
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новости из света

Планета пензионера

Шко тлан ђа ни из ла зе на би ра-
ли шта 18. сеп тем бра ове го ди-
не да би се из ја сни ли да ли су 
за то да по но во бу ду не за ви сна 
зе мља, од но сно иза ђу из Ује ди-
ње ног Кра љев ства Ве ли ке Бри-
та ни је. Ди ле ме за и про тив су 
те шке: не за ви сно шћу се не што 
до би ја, али и гу би (из ме ђу оста-
лог и члан ство у ЕУ), а на не га-
тив ној стра ни је и мо гућ ност да 
они ко ји већ при ма ју бри тан ске 
др жав не пен зи је – или на њих 
ра чу на ју – оста ну при кра ће ни.

На ово су у Лондону у 
одвојеним изјавама упозорили 
бивши и садашњи премијер 
Гордон Браун и Дејвид Камерон, 
што би мно ге у сеп тем бру мо гло 
да на те ра да још јед ном раз ми-
сле да ли је бо ље да жи ве са мо-
стал но или у за јед нич кој др жа-
ви. Ис тра жи ва ња, на и ме, по ка-
зу ју да шест од де сет Шко тлан-

ђа на ви ше во ли да им се пен-
зи је ис пла ћу ју из фон до ва ко ји
се фор ми ра ју у це лој Бри та ни ји,
не го са мо у њи хо вом де лу.

Бив ши пре ми јер Бра ун је био
не дво сми слен: „Ви с пра вом оче-
ку је те да ће те до би ја ти бри тан ске
пен зи је, јер сте до при но се упла-
ћи ва ли це лог жи во та, пла ћа ли сте
и дру ге по ре зе, али ако бу де не-

за ви сно сти све то ће би ти об у ста-
вље но” (и пре пу ште но на бри гу
са мо стал ној шкот ској др жа ви).

У „Бе лом па пи ру” шкот ске
вла де обе ћа но је да ће по сто-
је ћим пен зи о не ри ма пен зи је
би ти ис пла ћи ва не „на вре ме и у
це ли ни” и по сле не за ви сно сти,
али ни је обра зло же но ка ко ће
то би ти фи нан си ра но.

Ка на ђа ни ко ји су пред пен зи јом уве ре-
ни су да има ју до вољ но нов ца да за др же
жи вот ни стил ко ји су во ди ли док су ра ди-
ли, али нај но ви је ис тра жи ва ње о то ме по-
ка за ло је да уства ри не зна ју ко ли ка ће им
би ти пен зи ја, а ко ли ко ће да би за др жа ли
ста ри стан дард мо ра ти да до да ју из соп-
стве них ре зер ви.

Се дам од де сет уче сни ка ан ке те ко ју је
по ру чи ла јед на ин ве сти ци о на гру па ци ја
сма тра да ће им пен зи ја по кри ти тро шко-
ве жи во та, али ка да су упи та ни ко ли ка
при ма ња оче ку ју по сле пен зи о ни са ња,
чак 42 од сто је из ја ви ло да то не зна. Упр-
кос то ме, ве ћи на на пен зи ју ра чу на као на
пр вен стве ни из вор при хо да.

БиХ: Са мо 1,13
за по сле них 
на јед ног 
пен зи о не ра

Од нос за по сле них и пен зи-
о не ра у Бо сни и Хер це го ви ни
опао је на 1,13 пре ма 1, што је
нај не по вољ ни ја (не)сра зме ра
у бив шој Ју го сла ви ји, из ве стио
је не дав но са ра јев ски „Днев ни
аваз”. У Сло ве ни ји је тај од нос
1,27, у Хр ват ској 1,23, у Ср би ји
1,40, док Ма ке до ни ја у том по-
гле ду сто ји нај бо ље: 1,76:1.

Пре ма ста ти сти ци БиХ, за по-
сле но је са мо око 690.000 гра ђа-
на, док је број пен зи о не ра (кра-

јем 2013) про це њен на 620.000. 
М. Б.

ПОР ТУ ГА ЛИ ЈА:
До ма ћи про тив
Евро пља на

АПР – удру же ње ко је за сту-
па се ни о ре Пор ту га ли је и има 
6.000 чла но ва, оп ту жи ло је 
не дав но вла ду у Ли са бо ну да 
пен зи о не ре из Евро пе тре ти ра 
„кра љев ски” – за њих се гра де 
лук су зна на се ља – док се пре-
ма до ма ћим по на ша као пре-
ма „улич ним чи ста чи ма”. АПР 
је ина че по ја чао сво ју кри ти ку 
на ра чун вла де и по ка зу је све 
сна жни ји от пор ње ним ме ра ма 
штед ње, ме ђу ко ји ма је и сни жа-
ва ње по чет ног из но са пен зи је 
на ко ји ће се пла ћа ти „ван ред ни 
со ли дар ни по рез” са 1.350 евра 
на 1.000 евра ме сеч но, што ће 
по го ди ти тач но 79.862 пен зи-
о не ра. Тај по рез се за ра чу на ва 
по сто пи од 3,5 до 10 од сто, за-
ви сно од ви си не пен зи је.

У Де тро и ту, не ка да про спе ри-
тет ном цен тру аме рич ке ауто-
мо бил ске и дру гих ин ду стри ја, 
ко ји је про шле го ди не про гла-

сио сте чај, упра во је об ја вљен 
план ка ко да се на ми ре оба ве зе 
пре ма пен зи о не ри ма, не ка да-
шњим рад ни ци ма мно го број-

них град ских слу жби. Тај план
пред ви ђа сма ње ње њи хо вих
пен зи ја чак за 34 од сто. По тој
ра чу ни ци, не ко ко је имао пен-
зи ју од 2.500 до ла ра ме сеч но,
убу ду ће би при мао 850 до ла ра
ма ње.

Пен зи о не ри ма ко ји су ра-
ди ли у по ли ци ји и ва тро га сној
слу жби би ће за ки ну то ма ње:
са мо 10 од сто. План уз то уки да
ускла ђи ва ње пен зи ја са ин фла-
ци јом.

Пр ве ре ак ци је ни су же сто ке
бу ду ћи да је у мо мен ту ка да је Де-
тро ит бан кро ти рао оче ки ва но да
ће сви ко ји су та мо ра ди ли оста ти
без пен зи ја у це ли ни. План ко ји је
обе ло да њен са чи њен је по сле
до го во ра са по ве ри о ци ма.

ШКОТ СКА: Не за ви сност без бри тан ских пен зи ја

САД: Дај шта даш у Де тро и ту

КА НА ДА: Нео ба ве ште ни шта их че ка
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погледи

Са мац. Го ди на ма, ова јед на
реч би ла је до вољ на да
за ме ни чи тав текст. Сам

из раз је не по гре ши во асо ци рао
на све оно што не же ли мо да бу-
де мо, сре до веч ни, уса мље ни,
не си гур ни, за тво ре ни, ма те ри-
јал но ску че ни, стам бе но нео-
бе збе ђе ни, пре пу ште ни се би и
сво јој под ста нар ској, ту га љи вој
ег зи стен ци ји.

На овај опис, ста ри ји ће се
ве ро ват но се ти ти ли ка го спо ди-
на Фо ке у ту ма че њу Сло бо да на
Пе ро ви ћа, из исто и ме не ТВ дра-
ме Гор да на Ми хи ћа, пи са не још
ше зде се тих го ди на, а не дав но
об но вље не на по зо ри шној сце-
ни упра во због уни вер зал но сти
по ру ке о људ ској уса мље но сти.

Од не ка да шњег сте ре о ти па,
по сма тра но у ши рим раз ме-
ра ма, и мен тал ним и про стор-
ним, ипак је ма ло шта оста ло.
Са мач ки жи вот пре тво рио се у
но ви со ци о ло шки обра зац, за-
штит ни знак мла дих, успе шних,
ам би ци о зних, дру штве но ве о ма
ак тив них и, под ра зу ме ва ју ће,
при стој но си ту и ра них.

У Евро пи, Аме ри ци, Ази ји
про це нат до ма ћин ста ва са јед-
ним чла ном не пре кид но ра сте
(у ве ли ким аме рич ким гра до ви-
ма по сто так из но си 40 од сто, на
Мен хет ну или у Па ри зу свих 50,
а у Сток хол му чак 60 од сто), а
број љу ди ко ји са ми жи ве ве ћи
је не го икад у исто ри ји, на во ди
у аутор ском члан ку у „Њу јорк
тај мсу” аме рич ки со ци о лог Ерик
Кли нен берг, про фе сор на Њу-
јор шком уни вер зи те ту и пи сац
књи ге „Со ли ра ње: из не на ђу ју ћа
при влач ност са мач ког жи во та”,
ко ја га је лан си ра ла у ор би ту
све ме диј ског ин те ре со ва ња.

За ни ма ње за ово де ло не је-
ња ва ни две го ди не од ње го вог
по ја вљи ва ња упра во за то што
убе дљи во кон три ра свим до са-
да шњим чи ње ни ца ма и пред-
ста ва ма о са мо ва њу, а пре све га
де ман ту је нај ра спро стра ње ни ју
и нај ду го трај ни ју за блу ду да жи-
ве ти сам зна чи и би ти сам.

У да на шње вре ме са мо ћа је
и ина че пот пу но ре ла ти ви зо-
ван по јам. Ре во лу ци ја у ко му-

ни ка ци ја ма, елек трон ске ве зе, 
дру штве не мре же, феј сбук, пре-
но си ужи во са би ло ког де ла 
пла не те, 24-ча сов на до ступ ност 
све га и ода свуд, чи не ко му ни ка-
ци о не ка на ле отво ре ним за све, 
па је у том сми слу кла сич ни са-
мач ки мо дел прет по ста вље не 
изо ло ва но сти пот пу но пре ва-
зи ђен. На рав но, у пи та њу су са-
мо спољ не ма ни фе ста ци је, док 
је ин тим ни до жи вљај по је дин ца 
дру га ствар, ме ђу тим, по не кад 
је и при вид ва жан, а то је бар 
оно што се сва ком ну ди.

Ка ко про фе сор Кли нен берг 
твр ди, на осно ву де се то го ди-
шњег ис тра жи ва ња и раз го во-
ра са ви ше од 300 ис пи та ни ка, 
са мач ки ста тус је под сти ца јан за 
дру штве ну ин тер ак ци ју и пред-
ста вља сво је вр сну по вла сти цу. 

Док је не кад и са ма по ми сао 
на та кав жи вот иза зи ва ла не мир 
и нај цр ње ми сли о та во ре њу, 
од ба че но сти и уса мље но сти, да-

нас, ка же он, нај при ви ле го ва ни-
ји љу ди ко ри сте сво је ре сур се 
да се из дво је од дру гих, обез бе-
де при ват ност, лич ни про стор за 
се бе. Украт ко, ку пе сло бо ду.

Сло бо да је и нај че шће ко-
ри шће на реч у ис ка зи ма про-
фе со ро вих са го вор ни ка. Не ки 
ће при зна ти да то што го во ре 
зву чи се бич но, али за њих не ма 
це ну чи ње ни ца да у сво јој ку ћи 
мо гу се би да уга ђа ју, жи ве ка ко 
хо ће, је ду, спа ва ју, чи та ју, гле да-
ју ТВ кад и ко ли ко им се прох те, 
да им за хва љу ју ћи то ме „ни кад 
ни је до сад но” (ка ко је по себ но 
ис та кла јед на ис пи та ни ца), не 
мо ра ју ни ко ме да се при ла го-
ђа ва ју и чи не уступ ке, без ко јих 
би ло ка ква за јед ни ца јед но став-
но ни је мо гу ћа.

И упра во та кви, не ис тро ше-
ни сва ко днев ним сит ним стре-
со ви ма, кућ ним за да ци ма и за-
вр зла ма ма, они су пу ни ела на 
за ак ци је на дру штве ној сце ни. 

Сву да их има, сти жу на све зна-
чај не до га ђа је, по се ћу ју из ло-
жбе, пре да ва ња, успе ва ју да 
се дру же и ви ђа ју са љу ди ма, 
јер јед но став но, у од су ству по-
ро дич них оба ве за, има ју ви ше 
сло бод ног вре ме на.

Исто вре ме но, мо же се ре ћи
да им је и ма те ри јал на под ло га 
чвр шћа. Јер зна се, ста ро је пра-
ви ло, да жи вот „у јед ни ни” увек 
иза ђе ску пље не го кад се тро-
шко ви де ле из ме ђу ви ше осо ба. 
Не мо же сва ко да при у шти се би 
да се одво ји. Мла ди ма, од но сно 
мла ђој од ра слој по пу ла ци ји то 
по ла зи за ру ком бар у оном пе-
ри о ду кад већ ре ла тив но при-
стој но за ра ђу ју, а још се не ре-
ша ва ју на брак, ме ђу тим, ни су 
они је ди ни ко ји да ју пред ност 
са мо ва њу.

Из не на ђу ју ће је да и ста ри ји
љу ди, по сле раз во да или смр ти 
су пру жни ка, у ве ћем про цен ту 
не го ра ни је на ста вља ју са мо-
стал но, не тра же ћи ре ше ње у 
но вом бра ку или пре се ље њу 
код де це. Аутор на во ди по да-
так да је по чет ком 20. ве ка 70 
од сто удо ви ца жи ве ло са де-
цом, а да нас 20 од сто. На ро чи ту 
од луч ност да оста ну са ми по-
ка зу ју раз ве де ни. По сле ло шег 
ис ку ства, они су без ди ле ме да 
је то пра вил ни ји из бор, јер „не 
по сто ји ни шта го ре од жи во та 
са по гре шном осо бом”.

Пре ма ста ти сти ци Еуро мо ни-
тор ин тер не ше не ла, фир ме за 
тр жи шна ис тра жи ва ња са се ди-
штем у Лон до ну, број са ма ца у 
свет ским раз ме ра ма је уз ле тео 
у по след њих 15 го ди на за 80 
од сто, са 153 ми ли о на 1996. на 
277 ми ли о на 2011. У Швед ској 
47 од сто до мо ва на ста њу је јед-
на осо ба, у Нор ве шкој 40 од сто, 
Бри та ни ји 34, Укра ји ни за је дан 
по сто так ма ње, у Ја па ну 31, Сје-
ди ње ним Др жа ва ма и Ка на ди 
27 од сто.

За нас је сва ка ко за ни мљи во
и то да се на ли сти од 27 зе ма ља
на ла зи и Ср би ја, на 18. ме сту, са 
про цен том од 22 од сто. На жа-
лост, до при нос мла дих у на шем 
слу ча ју ни је до ми нан тан. По ло-
ви ну чи не ста рач ка до ма ћин-
ства, а од то га је зна тан број у 
уда ље ним, на пу ште ним се ли ма. 
На њих се сва ка ко не од но си 
она при ча од ма ло пре о ин тер-
не ту и дру гим по год но сти ма и 
удоб но сти ма са мо ва ња.

Д. Дра гић

У СВЕ ТУ И КОД НАС СВЕЕ ВИ ШЕЕ ЈЈЕДЕДДДН Н ННО ЧЛА НИХ Х ДОДОДОДО М М А АА ЋЋИН СТА ВА

Не ки но

ССввввве е е е нен  ка ададададда шшње
прпреддед стата ве

о „сса мом  вва ањуњуњуњу”” 
су сруу ше е нее, ,
укљу чу јуу ћи

и сам тер мин коо ји
за раз лли ку

ооооодоооо  ра ни је упу о ттре бе
нанај ј мма ње зна чи

да јје не ко
ствар но сам
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Ју жна Ко ре ја је је дан од еко-
ном ских ти гро ва Ази је, зе-
мља ко ја је по мно го че му 

до сти гла, па и пре сти гла Ја пан. 
Про из во ди ње не ин ду стри је, 
од но сно моћ них кон гло ме ра та 
као што су „Сам сунг” и „Хјун даи”, 
по пу лар ни су ши ром све та. Жи-
вот ни стан дард је ско чио: зе-
мља је по ста ла и ве ли ко тр жи-
ште за гло бал не про из во ђа че 
лук су зне ро бе, али оно што се 
у ју жно ко реј ској при чи о на-
ци о нал ном успе ху не ви ди, је-
сте по ло жај ге не ра ци је ко ја је 
умно го ме по ста ви ла те ме ље за 
то „еко ном ско чу до” оства ре но 
у по след њих по ла ве ка.

На и ме, по ло ви на ста ри јих Ју-
жно ко ре ја ца жи ви у бе ди, што је 
нај ви ша сто па у ин ду стриј ском 
све ту. Не ки су у за пу ште ним и 
го то во на пу ште ним че твр ти ма 
ве ли ких гра до ва, где пред у зи-
ма чи још ни су сти гли да по ру-
ше ста ро да би из гра ди ли но во, 
дру ги се мо гу ви де ти у ре до ви-
ма ис пред ми ло срд них ку хи ња, 
а ни су рет ки ни при зо ри ко па-
ња по от па ду у по тра зи за па пи-
ром и кар то ни ма ко ји ће, кад се 
про да ју от ку пљи ва чи ма, до не ти 
не ки сит ниш.

Мно ги од ових си ро ма ха су у 
свом рад ном ве ку ра ди ли на до-
бро пла ће ним по сло ви ма, али 
од ла зак у пен зи ју, за ко ју ни су 
мо гли да уште де, бар не до вољ-
но, за то што је шко ло ва ње де-
це би ло ску по, дра стич но им је 
про ме нио жи вот.

Оно што се уства ри до го ди-
ло у Ју жној Ко ре ји је сте рас-
пад тра ди ци о нал ног кон фу чи-
јан ског си сте ма – не ке вр сте 
оби чај ног дру штве ног уго во ра 
ве ко ви ма при ме њи ва ног у мно-
гим зе мља ма на азиј ском ис-
то ку (Ки на, Ја пан, обе Ко ре је) 
– ко ји је на ла гао да о оста ре лим 
ро ди те љи ма бри ну де ца. 

Тај по ре дак је већ ви ше од 
две де це ни је у рас па ду, јер су се 
дру штве не вред но сти про ме-
ни ле. За о штре на је, на и ме, утак-

ми ца за до бро пла ће на рад на 
ме ста, при пад ни ци мла ђе ге не-
ра ци је на пу шта ју ро ди тељ ске 
ку ће и се ле се та мо где мо гу да 
ус пе ју – па бри га о ро ди те љи ма 
ни је ви ше со ци јал на нор ма, а 
ве ћи ни ни лич на ду жност.

Та мо шња ис тра жи ва ња по-
ка зу ју да је са мо у по след њих 
15 го ди на про це нат де це ко ја 
сма тра ју да би мо ра ла да бри ну 
о сво јим ро ди те љи ма са 90 од-
сто опао на са мо 37. „По ро ди ца 
се уру ши ла и ми за то уми ре мо 
уса мље ни”, ци ти ран је је дан 
пен зи о нер у не дав ној ре пор-
та жи о ју жно ко реј ским пен зи о-
нер ским при ли ка ма у аме рич-
кој штам пи.

С дру ге стра не, не ма ни аде-
кват не по др шке др жа ве. Ју жна 
Ко ре ја је на ци о нал ни пен зиј ски 
си стем ус по ста ви ла тек 1998, 
што је би ло су ви ше ка сно да би 
по бољ ша ло си ту а ци ју ге не ра-
ци је ро ђе не пре Дру гог свет-
ског ра та. По сто је и со ци јал ни 

про гра ми, али су и они за сно ва-
ни на да нас пре ва зи ђе ној прет-
по став ци да се ста ри оби ча ји
још по шту ју, па та ко они чи ји су
по том ци не за хвал ни да би до-
би ли по моћ мо ра ју да до ка жу
да де ца не мо гу или не же ле да

бри ну о њи ма. Мно ги, упр кос
те шким при ли ка ма у ко ји ма жи-
ве, не же ле да то учи не – због
лич не сра мо те.

Ју жно ко реј ска пред сед ни ца
Парк Ге ун Хје обе ћа ва ла је то-
ком из бор не кам па ње 2012. да
ће ову си ту а ци ју по пра ви ти. На-
ја ви ла је уво ђе ње та ко зва них
пен зи ја на ци о нал не сре ће: до-
да так у вред но сти од 200 до ла-
ра ме сеч но за све пен зи о не ре
(ни је об ја сни ла на ко ји на чин
ће то би ти фи нан си ра но, с об-
зи ром на то да је исто вре ме но
твр ди ла да не ће по ве ћа ва ти по-
ре зе).

Про шлог ле та је, ме ђу тим, то
обе ћа ње про ме ни ла: „пен зи је
сре ће” до би ја ће са мо нај си ро-

ма шни јих 70 од сто пен зи о не ра,
али тај до да так не ће би ти 200,
не го са мо 70 до ла ра. При ме на
ће по че ти иду ћег ле та.

По сле ди ца те шке пен зи о нер-
ске бе де у бо га том дру штву је
да је сто па са мо у би ста ва ме ђу

ју жно ко реј ским се ни о ри ма ви-
ше не го утро стру че на од 2000.
го ди не, и то упр кос са ве то ва-
ли шти ма и дру гим ме ра ма да
се то спре чи, уве де ним на ло-
кал ним ни во и ма вла сти. До бар
при мер за то је округ Се о де мун,
на се ве ро за па ду глав ног гра да,
Се у ла (10 ми ли о на ста нов ни ка),
где око 9.000 оста ре лих пен зи-
о не ра жи ве са ми. Та мо шњи
цен тар за ста ре је ус по ста вио
„вру ћу ли ни ју” на ко ју мо гу да
се ја ве они ко ји су из гу би ли
сва ку на ду, а ко ја при ма око 30
по зи ва днев но. По ред то га, де-
се так за по сле них у Цен тру сва-
ко днев но по се ћу је ста ре ко ји
су по њи хо вој про це ни „опа сно
изо ло ва ни”. М. Бе кин

КАД НА ЦИ О НАЛ НО БО ГАТ СТВО ИМА И СВО ЈЕ НА ЛИЧ ЈЕ

Не за хвал ни по том ци
Ју жна Ко ре ја се бр зо раз ви ла, али по це ну на пу шта ња ве ков ног кон фу чи јан ског си сте ма 
ко ји је де цу оба ве зи вао да бри ну о оста ре лим ро ди те љи ма
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Ки кин ђа ни на Ме ђу на род ном сај му у Ма ђар ској

На ју би лар ном де се том ет но-фе сти ва-
лу ко ји се у Ру ми одр жа ва под ге слом
„И кад про ђу сла ве – оста је ко лач”,

оку пи ло се ви ше од 40 ак ти ва и удру же ња
же на са под руч ја Сре ма. Тог да на у спорт ској
ха ли пред ста ви ли су се мла ди по сла сти ча-

ри и пе ка ри Сред ње по љо при вред не шко ле
„Сте ван Пе тро вић Бри ле”, штанд су има ле и
пен зи о нер ке из Удру же ња пен зи о не ра Ру-
ма, за тим МО Са ве за сле пих, а пр ви пут су на
фе сти ва лу би ле и пред став ни це Му зе ја ку-
гло фа и ко ла ча из Срем ских Кар ло ва ца.

Ми ри си ко ла ча, ша ре ни ло но шњи, до ма-
ћа ра ди ност, али и сли ка ри и игра КУД „Бран-
ко Ра ди че вић”... Сла не, слат ке и слав ске по-
сла сти це ма ми ле су по се ти о це ко ји су се ти-
ска ли око ле по укра ше них штан до ва. Ве о ма
по се ћен био је и „сла ни” штанд на ко јем су
го сти ма ну ди ли не ко ли ко вр ста хле ба на ма-
за ног ма шћу и по су тог па при ком.

Фе сти вал је отво рио но ви нар РТВ Бо ра

Отић, а го во рио је и Пе тар Ди ми три је вић,
ди рек тор „Па но ни ја тур са” и осни вач „Срем-
ског ко ла ча”.

– Ин те ре со ва ње за ју би лар ни „Ко лач” је
би ло ве ли ко и ни смо мо гли да при ми мо све
ко ји су же ле ли да уче ству ју. Циљ ове ма ни-

фе ста ци је је очу ва ње оби ча ја, али и про мо-
ци ја жен ског ства ра ла штва. Же не су стуб
ку ће и дру штва, а ми же ли мо да са чу ва мо
од за бо ра ва уме шност Сре ми ца у пра вље-
њу ко ла ча, ко ји је по тен ци јал ни ту ри стич ки
бренд ове ре ги је – ис та као је Ди ми три је вић.

Ет но-фе сти вал у Ру ми по знат је и по сал-
чи ћи ма. Ово га пу та сал чић те жак 5,5 ки ло-
гра ма на пра ви ле су же не из Па вло ва ца.

– Ако је до њи Срем ка рак те ри сти чан по
сви ња ма и про из во ди ма ко ји кра се сви њо-
кољ, гор њи по чу ве ним ви ни ма ко ја се пра ве
већ 17 ве ко ва, ако је онај ру зма рин ски и шва-
лер ски по знат по не ким дру гим свој стви ма,
он да нас је ује ди ни ла ова ма ни фе ста ци ја, јер

је чи тав Срем ко ла чар ски – ре као је Бо шко
Не го ва но вић из рум ске Ту ри стич ке ор га ни-
за ци је.

За ан га жо ва ње на свим фе сти ва ли ма у
про те клој де це ни ји за хвал ни це су до би ли
Ак тив же на „Ми ле ва Ма рић” из Ру ме, Ми ра
Ву лин из Вог ња, Ма ра Ми ло ва но вић из Пе-
ћи на ца, Ка ћа Ју ри шић из Ру ме и Ве сна Ши-
јач ки, ди рек тор ка За во да за рав но прав ност
по ло ва. За хвал ни ца је до де ље на и По кра-
јин ском се кре та ри ја ту за при вре ду, за по-
шља ва ње и рав но прав ност по ло ва.

Нај бо љи слат ки ко лач направило је Удру же-
ње пред у зет ни ца рум ске оп шти не „Вик то ри ја”,
сла ни – Ак тив же на Вог ња, нај бо љи слав ски
ко лач – Кре а тив на ра ди о ни ца „Ма шта-сва шта” 
из Бе о чи на, а нај бо љу ет но-по став ку има ло је
Удру же ње же на „Пуж” из Пу ти на ца.

Штан гли це, рол ни це, штру дле, пи те, про-
ји це, ви шња ру, бун де ва ру, ша пи це и дру ге
ђа ко ни је Ру мља ни су мо гли да про ба ју, а и
ку ћи да по не су. Пра зник ко ла ча упот пу ни-
ли су там бу ра ши, а Сре ми це су по ка за ле да
уме ју и да се ве се ле. Д. Р.

Најбоља етно-поставка

Већ 28 го ди на одр жа ва ју се „Да ни лу-
да је” у Ки кин ди. Ова ту ри стич ка ма ни-
фе ста ци ја у част лу да је, ка ко жи те љи 
овог де ла Ба на та на зи ва ју бун де ву, ме-
ђу нај ве ћи ма је ова кве вр сте у сред њој 
Евро пи. Кре ну ло се од так ми че ња у га је-
њу нај те жег пло да и нај ду жег вр га, да би 
с вре ме ном „Да ни лу да је” по ста ли спо на 
за са рад њу са мно гим ме сти ма у Ср би ји 
и ино стран ству.

Не дав но је ова ма ни фе ста ци ја пред-
ста вље на на 37. Ме ђу на род ном сај му 
ту ри зма у Бу дим пе шти. Ме ђу 500 из ла-

га ча из 30 др жа ва, Ки кин ђа ни су упо-
зна ли по се ти о це и по слов не љу де са
про гра мом „Да на лу да је”, али и са дру-
гим по тен ци ја ли ма сво је оп шти не. Уче-
шће у пре сто ни ци Ма ђар ске обез бе дио
је Оп штин ски се кре та ри јат за ло кал ни
еко ном ски раз вој и ту ри зам у са рад-
њи са По кра јин ским се кре та ри ја том за
при вре ду, а уз по моћ ам ба са де Ре пу-
бли ке Ср би је у тој зе мљи. Пла ни ра но
је да по сле овог пред ста вља ња „Да ни
лу да је” го сту ју још и у Те ми шва ру, Се ге-
ди ну, Бе о гра ду и Но вом Са ду. С. З.

КИ КИН ДА

„Да ни лу да је” у Бу дим пе шти

ДЕ СЕ ТИ СРЕМ СКИ КО ЛАЧ У РУ МИ

Сал чић за це лу ва рош

Торта за јубилеј



ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. март 2014. 21

Су срет са Ви то ми ром – Ви том
Бу ји ши ћем, нај ста ри јим но ви-
на рем у Ср би ји, зна чио је дру-
же ње са из у зет но бли ста вим
но ви нар ским умом и див ним,
ве дрим и ве о ма раз го вор ним
до ма ћи ном ко ји сме ло и рад но
но си 97 го ди на жи во та. Ви то-
мир је ро ђен 3. ок то бра 1917.
го ди не у Кри ва ји, ис под Це ра, а
да нас жи ви на Но вом Бе о гра ду.

Ср дач не по здра ве од Упра ве
УНС и Клу ба но ви на ра ве те ра на
Ви ти су до не ле ко ле ге Пе тар В.
Кне же вић, Ду шан Дра жић и На-
да Ву ки ће вић.

Го во ре ћи о се би и сво ме ра ду нај ста ри ји
но ви нар у Ср би ји је као нај ва жни је ис та као
да му је он пру жио при ли ку да упо зна мно-
штво сјај них лич но сти:

– Као да у мом би ћу, то ком це лог жи во та,
по сто ји не ка маг нет на си ла ко ја је при вла-
чи ла за са рад њу број не са пут ни ке – осо бе
слич не мо јим ка рак тер ним осо би на ма, мо јим
схва та њи ма ово зе маљ ског жи во та и идеј ним

опре де ље њи ма. Ве ро ват но су то
те ме љи на ко ји ма по чи ва ју при-
ја тељ ства са са вре ме ни ци ма.

Овај су срет био је и згод на при-
ли ка да ува же ни но ви нар да ру је
свим чла но ви ма Клу ба но ви на ра
ве те ра на по јед ну сво ју књи гу,
нај но ви ју, 24. по ре ду. Ова књи-
га, ср дач но на сло вље на „Мо јим
при ја те љи ма”, и го во ри о дру же-
њу и дру гар ским од но си ма.

Тре ба по ме ну ти ве ли ку не-
жност и па жњу си на Вла сте и
ње го ве су пру ге Зо ри це пре ма
Ви ти, што до при но си да се сав
жи вот ни ри там у по ро ди ци од-

ви ја на оп ште за до вољ ство. Зна чај ну љу бав
и по др шку Ви ти пру жа ју и ње го ви дру га ри,
ко ји су уз ње га и на ре чи ма и на де ли ма.

П. Кне же вић

У ГО СТИ МА КОД НАЈ СТА РИ ЈЕГ НО ВИ НА РА У СР БИ ЈИ

Рад но и у 97. го ди ни

Ак тив же на Во ждо вац по сто ји тач но
че ти ри го ди не. Осно ван је на прин-
ци пу до бро вољ но сти и де лу је као

со ци јал на гру па при удру же њу пен зи о не ра
ове бе о град ске оп шти не.

Ак тив же на је ак це нат свог де ло ва ња
ста вио на про мо ви са ње здра вих сти ло ва
жи во та, здрав стве но про све ћи ва ње, раз не
кул тур но-еду ка тив не ак тив но сти, на стал-
но уче ње и обра зо ва ње, дру же ње и уна-
пре ђе ње кре а тив них спо соб но сти, али и на
со ци јал ну ин клу зи ју, оства ре ње род не рав-
но прав но сти, по што ва ње лич но сти и ства-
ра ње јед на ких мо гућ но сти за све.

За са да ове вред не же не све ак тив но сти
ор га ни зу ју и фи нан си ра ју са ме. План ра да
за про шлу го ди ну су ре а ли зо ва ле у це ло-
сти, а сви њи хо ви са стан ци по чи њу ин фо-
пул том, из ве шта јем ко ји под ра зу ме ва ана-
ли зу прет ход них ак тив но сти и ин фор ма-
ци је о пред сто је ћем де ло ва њу. До са да су
по се ти ле мно ге кул тур не, за бав не, вер ске
и дру ге ма ни фе ста ци је. Пу то ва ле су ту ри-
стич ким ста за ма Ср би је и ино стран ства,
има ле књи жев не су сре те сво јих чла ни ца и
го сти ју и при су ство ва ле мно гим књи жев-
ним ве че ри ма и про мо ци ја ма у гра ду. Ове
агил не же не су и ре дов ни по се ти о ци по зо-

ри шних и би о скоп ских пред ста ва. Не гу ју ћи
нео п ход ност це ло жи вот ног уче ња и обра-
зо ва ња, чла ни це Ак ти ва же на Во ждо вац су
при су ство ва ле број ним по пу лар ним пре да-
ва њи ма на ме ње ним пен зи о не ри ма, а на ро-
чи то ак тив но су се укљу чи ле у он лајн про је-
кат „Зе мље Ду на ва”. Због то га су по зва не да
уче ству ју у Ул му (Не мач ка), на Фе сти ва лу за
се ни о ре у ор га ни за ци ји улм ског Уни вер зи-
те та, за шта се ин тен зив но при пре ма ју.

Не дав но су, по во дом 8. мар та, са Удру же-
њем пен зи о не ра Зе мун – Ак тив же на, ор га-
ни зо ва ле из ло жбу руч них ра до ва и дру гог
ства ра ла штва. Из ло жба је би ла ве о ма бо-
га та екс по на ти ма и ја ко по се ће на – би ло је
770 по се ти ла ца.

Јед на од ре дов них ак тив но сти Во ждов-

чан ки је и при пре ма раз ли чи тих ра ди о ни-
ца о те ма ма ко је ин те ре су ју љу де њи хо вог
до ба. У то ку је вр ло ин те ре сант на ра ди о ни-
ца „О љу ба ви у ста ро сти”.

Чла ни це Ак ти ва су де фи ни са ле и „фор-
му ле” жи вље ња око ко јих се оку пља ју, као
што су: пра шта ње, по ве ре ње, по што ва ње,
жен ске сло бо де, ду ша чо ве ко ва, али и кре-
а тив ност, мо да, шмин ка, о ци пе ла ма, лич на
хи ги је на и слич но. Ак тив же на Во ждов ца
отво рен је за све за ин те ре со ва не по тен ци-
јал не чла ни це ко је де ле њи хо ва ин те ре со-
ва ња, те их по зи ва ју да им се при дру же да
кроз за јед нич ки рад уна пре де сво је пси хо-
фи зич ке и мен тал не спо соб но сти и по стиг-
ну ве ће за до вољ ство у жи во ту.

В. Ми скин

Ства ра ју, пу ту ју, 
АК ТИВ ЖЕ НА ВО ЖДО ВАЦ

Ства ра ју, пу ту ју, 
дру же се
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пензионерски кутак

ПЕ ТРО ВАЦ НА МЛА ВИ 

Цвеће на дар
Пен зи о не ри из Пе тров ца на Мла ви по тра ди ци ји и ове го ди-

не ор га ни зо ва ли су про сла ву Ме ђу на род ног да на же на, 8. мар та.
Све ча ност су уве ли ча ли и пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве.

Пен зи о нер ке су на дар до би ле ка ран фи ле, а ве се ло рас по-
ло же ње уз му зи ку и пе сму по тра ја ло је до ду бо ко у ноћ. Оп-
штин ска ор га ни за ци ја оку пља око 6.500 пен зи о не ра од ко јих
је 4.500 ве о ма ак тив но. То ком го ди не пен зи о не ри се дру же са
ко ле га ма из дру гих ме ста а ор га ни зу ју се и по се те кул тур но-
исто риј ским и ту ри стич ким ме сти ма у на шој зе мљи. С. М.

БЕ О ГРАД

Из ло жба за пра зник
Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не Во ждо вац и зе-

мун ско удру же ње обе ле жи ли су Ме ђу на род ни дан же на.
Ак ти ви же на ова два удру же ња ор га ни зо ва ли су за јед нич-

ку из ло жбу руч них ра до ва и дру гог ства ра ла штва. Из ло жба је 
ор га ни зо ва на у Удру же њу пен зи о не ра Зе мун од 3. до 7. мар-
та, а пред сед ник оп шти не Зе мун био је по кро ви тељ ове ле пе 
ма ни фе ста ци је. Из ло же но је мно штво хе кла них, пле те них, ве-
зе них пред ме та, оних ра ђе них у па чвор ку, де ку паж тех ни ком 
итд. Би ло је кре а тив них ства ра ла ца на ки та, пер ли, мин ђу ша и 
бро ше ва. Мо дер не ка пе, ше ши ри, џем пе ри, ха љи не и ша ло ви 
кра си ли су из ло жбе ни про стор. Из ло же не су књи ге и сли ке 
ових вред них ства ра ла ца-ауто ра.

Из ло жба је на ста ви ла жи вот у аули Оп шти не Зе мун на пред-
лог ак ти ви ста оп шти не ко ји су сма тра ли да је ну жно и ши ре 
пред ста вља ње ства ра ла штва же на Зе му на и Во ждов ца. 

В. М.

Обе ле жен Дан же на
Удру же ње пен зи о не ра оп шти не Брус по во дом про сла ве

Ме ђу на род ног да на же на, 8.мар та, ор га ни зо ва ло је дру же ње
за сво је чла но ве. Би ла је то при ли ка за још јед но ле по оку пља-
ње и на чин да се ис по шту ју чла ни це удру же ња. Н. М.

По во дом Да на же на, пред сед ник Оп-
штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра Сме-
де рев ске Па лан ке, Сло бо дан Б. Пан тић,
ор га ни зо вао је при јем за да ме – са рад ни-
це из ове ор га ни за ци је. По ред ср дач ног

че сти та ња, том при ли ком им је по же лео
пу но здра вља, сре ће и дуг жи вот и уру чио
им при год не по кло не.

Сла вље је на ста вље но у јед ном па ла-
нач ком ре сто ра ну, где је у ор га ни за ци ји

Жив ке – Ми це Ђур ђе вић, пред сед ни це
Ак ти ва же на и пот пред сед ни це ОО пен зи-
о не ра Сме де рев ске Па лан ке, на пра вље на
за ба ва за пред став ни це леп шег по ла ко ја
је тра ја ла до ка сно у ноћ. Сл. К.

СРЕМ 

Сремице се веселиле
У мно гим ме сти ма у Сре му би ло је ве се ло за Дан же на. До-

ма ћи це, пен зи о нер ке, за по сле не же не и оне без по сла, оку-
пи ле су се у се о ским до мо ви ма кул ту ре или про сто ри ја ма ме-
сних за јед ни ца, у ко ји ма су без парт не ра обе ле жи ле свој дан
уз му зи ку, хра ну и пи ће.

Сре ми це су игра ле и пе ва ле уз жи ву му зи ку, а ин те ре сант но
је да су се же не ор га ни зо ва ле са ме и у се ли ма у ко ји ма не по-
сто је удру же ња. Д. Р.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

При јем, честитке и поклони за да ме
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КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Радови же на са се ла
У Све ча ном са ло ну Скуп шти не гра да Кра гу јев ца при ре ђе-

на је из ло жба руч них ра до ва се о ских же на са овог под руч ја. 
Реч је о ру ко тво ри на ма на ста лим у кре а тив ним ра ди о ни ца-
ма у окви ру про јек та не вла ди не ор га ни за ци је „Оаза си гур но-
сти”, ко ји фи нан си ра „Траг фон да ци ја”.

На из ло жби су при ка за ни одев ни и де ко ра тив ни пред ме-
ти, стољ ња ци, тор бе, ра ђе ни па чворк тех ни ком, као и сли ке 
од пре со ва ног цве ћа, сак си је, укра сне те гле и пре храм бе ни 
про из во ди ко је су на пра ви ле же не из Дра го бра ће, Гор њих 
Ко ма ри ца, До њих Ја ру ши ца и Влак че. М. С.

РУ МА

Нај бо љи ша хи сти
На тур ни ру у ша ху шест оп штин ских удру же ња пен зи о не ра

Срем ског окру га, ко ји је одр жан 22. мар та у ор га ни за ци ји Оп штин-
ског удру же ња пен зи о не ра Ин ђи је, так ми чи ло се де сет еки па.

Ка ко ја вља Пе тар Ба бић, пред сед ник Оп штин ског удру же-
ња пен зи о не ра Ру ма, пр во ме сто у овој древ ној игри на 64
по ља осво ји ла је ша хов ска еки па ОУП Ру ма, дру го ме сто за у-
зе ла је еки па Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра из Срем ске
Ми тро ви це, а тре ће еки па Оп штин ског удру же ња пен зи о не-
ра из Ши да. М. М.

ВРА ЊЕ

Ак тив ни у Удру же њу
„Не за ви сност”

Огра нак Удру же ња пен зи о не ра Ср би је „Не за ви сност” у 
Вра њу има вр ло бо га те ак тив но сти, а че сто ор га ни зу ју и раз-
ли чи та дру же ња. Не ке да ту ме по тра ди ци ји за јед но обе ле жа-
ва ју, као што је, ре ци мо, до чек срп ске Но ве го ди не. У та квим 
при ли ка ма оку пи се ве ли ки број чла но ва, игра се и пе ва, а 
че сто им се при дру же и мла ђи. Због то га ова ква дру же ња 
пен зи о не ри ма из врањ ске „Не за ви сно сти” оста ју у не за бо-
рав ном се ћа њу. Г. О.

ТР СТЕ НИК

Чу вари тра ди ци је
Чла ни це удру же ња „Је фи ми јин вез” из Тр сте ни ка већ де сет

го ди на не гу ју тра ди ци ју ста рог ве за, пле те ња и тка ња, и та ко
ства ра ју ори ги нал не ет но про из во де и су ве ни ре. То су, пре ма
ре чи ма пред сед ни це удру же ња, Ми лан ке Ба раћ, раз ли чи ти
уни кат ни пред ме ти од при род них ма те ри ја ла, са на род ним
мо ти ви ма. По во дом Ме ђу на род ног да на же на чла ни це „Је фи-

ми ји ног ве за” при ре ди ле су из ло жбу у ли ков ном са ло ну До ма
кул ту ре у Тр сте ни ку, на ко јој су при ка за ле на род не но шње,
стољ ња ке, укра се од су вог цве ћа, на кит.

– Тру ди ле смо се да и на овој из ло жби одр жи мо ту на шу
ле пу срп ску тра ди ци ју руч них ра до ва. Ми слим да смо ус пе ле,
ани ми ра ле смо и мла де да на ста ве да ра де и очу ва ју тра ди-
ци ју тог, да та ко ка жем, срп ског за на та. На из ло жби смо пред-
ста ви ле ви ше од сто раз ли чи тих ра до ва, а за до вољ не смо и
по се том ве ли ког бро ја љу би те ља ове вр сте умет но сти – ис та-
кла је пред сед ни ца Ми лан ка Ба раћ. Д. И.
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треба знати

Кредитно задуживање све је
популарнији, а често и једини начин
да се дође до неке веће своте новца

одједном, потребне за разне издатке и
намене. Постоје различите врсте кредита –
они могу бити ненаменски или готовински,
тзв. кеш кредити, затим наменски као што
су потрошачки, стамбени или за обртна
средства, кредити за рефинансирање и
други. Наравно, пре узимања позајмице
неопходно је све три пута измерити и
прорачунати, размислити колико је заиста
неопходна, затим се одлучити за врсту
зајма, а на основу обрасца „Основни подаци
о кредиту”, који се може добити у банкама,
детаљно проверити где су најповољнији
услови за одабрану врсту кредита итд.

Када је у питању поређење услова
под којима се кредити нуде, најлакше
је упоредити ефективне каматне стопе
(ЕКС). Уколико је ЕКС на годишњем нивоу
нижа, кредит је јефтинији. Да појаснимо,
номинална каматна стопа представља
проценат који одређује колико се новчаних
јединица плаћа по јединици кредита и
користи се за обрачун редовне камате по
датом кредиту. За разлику од номиналне,
ефективна каматна стопа представља
стварну цену кредита и омогућава лакше
сагледавање и поређење услова под
којима различите банке нуде исте кредите.
ЕКС обухвата номиналну каматну стопу, а
поред ње укључује и накнаде и провизије
које клијент плаћа банци за одобравање
кредита, као и друге трошкове у вези
са споредним услугама које су услов за

коришћење кредита, а које сноси корисник.
Међутим, неопходно је проверити да ли су
у ЕКС укључени сви трошкови по основу
узетог кредита, јер се често дешава да
избор нижих камата код појединих банака
не значи и повољнију месечну обавезу,
управо због скривених трошкова и
различитих услуга које се нуде „у пакету”, а
које нису обухваћене ЕКС-ом.

Још једна од замки када су кредити
у питању јесу и девизни курсеви које
банка користи. Према Закону о девизном
пословању, дозвољено је уговарање у
девизама, док се кредит и добија и враћа
у динарима. С тим у вези, дешава се да
уговором о кредиту буде регулисано да
се кредит пласира по куповном курсу,

који је нижи, а да се рата враћа по вишем,
продајном курсу. У оваквим случајевима
разлика између куповног и продајног курса
банке представља само додатне трошкове
за клијента, а поред тога оваквом рачуницом
као кредит можемо добити мање средстава
него што нам је потребно.

Важна ставка приликом информисања о
условима кредита јесте и могућност његове
превремене отплате. Неке банке нуде
опцију да се у одређеном моменту кредит
превремено отплати у целости и да се за то
не обрачунава никаква додатна накнада.
Међутим, у другим случајевима, када
накнада за превремену отплату кредита
ипак постоји, она обично износи од два
до пет процената остатка дуга. Оно што је
неповољно у овом случају јесте чињеница
да је у првим годинама отплате кредита

главница у рати много мања од камате, па
се заправо већином враћа камата. Када
клијент у једном тренутку реши да кредит
превремено отплати, испостави се да је
поред свега до тада плаћеног главни дуг
само незнатно смањен у односу на почетно
стање, па након додатног рачунања
накнаде за превремену отплату може да се
испостави да се она готово не исплати.

Могло би се рећи да је од свих
кредитних производа кредитна картица
најнеповољнија. Најраспрострањенија је
кредитна картица са моделом отплате од
пет одсто, у чију рату је укључена отплата
главнице и камате, с тим што је камата,
наравно, већа. Она је заправо најскупља
варијанта зајма, јер се у случају њеног
коришћења увек рачуна камата на цео
износ неотплаћеног дуга.

Али, која год врста позајмице да је у
питању, од изузетне је важности да се строго
води рачуна о редовном плаћању рата, јер
су затезне камате веома високе. Другим
речима, уколико клијент касни са уплатом,
поред редовне камате, на крају године се
доспелом а неплаћеном дугу придружује и
ова додатна, затезна камата, чиме се главни
дуг може знатно увећати.

Све у свему, пре доношења одлуке о
узимању кредита заиста је потребно о
свему добро размислити, а уколико се
процени да је то добро или, пак, једино
решење, неопходно је веома пажљиво
прочитати уговор о кредиту и добро
разумети све услове и одредбе. Посебно
је важно обратити пажњу на то да ли банка
задржава право да врши измену одређених
услова кредита независно од воље
клијента, као и да ли су прецизно утврђени
услови под којима банка то може да учини,
јер се потписивањем прихватају сви услови
наведени у уговору, а након тога, нажалост,
нема повратка.

В. Кадић

ЗАМКЕ ОЛАКОГ УЗИМАЊА КРЕДИТА

Опрез на првом месту
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?
Д. Ми ло је вић-Пе ко вић: Син и ја смо ко ри сни ци ма те ри-

јал ног обез бе ђе ња по ро ди це. Го ди не 2011. пре ми нуо

је отац мог си на, а не дав но смо на оста вин ској рас пра-

ви са зна ли да ње го ва бра ћа из дру гог оче вог бра ка ко ри сте

по ро дич ну пен зи ју већ не ко ли ко го ди на. Мој син је ре до ван

сту дент на Вој ној ака де ми ји у Бе о гра ду, пр ва го ди на. Ње го ва

бра ћа, ко ри сни ци по ро дич не пен зи је, до ку мен та су под не ли

у фи ли ја ли Фон да ПИО Срем ска Ми тро ви ца (отац је у жи вео

у оп шти ни Срем ска Ми тро ви ца где је и пре ми нуо). Ми жи ви-

мо у Чач ку. Ко ја до ку ме на та и где тре ба да при ло жи мој син, у

Чач ку или Срем ској Ми тро ви ци? Да ли има пра во на ре тро ак-

тив ну ис пла ту?

?
М. Зе че вић: Не за по сле на сам и тре нут но у дру гом ста-

њу. Хте ла бих да упла ћу јем се би рад ни стаж, те Вас мо-

лим да ми ка же те ко ме тре ба да се обра тим и да ли тре-

ба да се при ја вљу јем на би ро ра да иако не же лим тре нут но 

по сао? 

Пра во на по ро дич ну пен зи ју

Оси гу ра ње по чл. 15 За ко на о ПИО

Од го вор: Де ца има ју пра во 
на по ро дич ну пен зи ју по смр ти
ро ди те ља за све вре ме шко ло-
ва ња, а нај ка сни је до 26. го ди не
жи во та уко ли ко по ха ђа ју ви со-
ко школ ску уста но ву.

Бу ду ћи да је Ваш син сту дент,
он ис пу ња ва услов за оства ри-
ва ње пра ва на по ро дич ну пен-
зи ју по смр ти оца. Пен зи ја би
се, у кон крет ном слу ча ју ко ји
по ми ње те, од ре ди ла у од ре ђе-
ном про цен ту од пен зи је ко ју
би по кој ник при мао, у за ви сно-
сти од бро ја чла но ва по ро ди це
ко ји пен зи ју оства ру ју. Из нос би
се рав но мер но по де лио на оно-
ли ко де ло ва ко ли ко има чла но-
ва по ро ди це, а сва ко би при мао
свој део пен зи је.

Зах тев за оства ри ва ње пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју Ваш

син под но си пре ма ме сту пре-
би ва ли шта (уз на по ме ну да је
по сту пак оства ри ва ња пра-
ва на по ро дич ну пен зи ју већ
спро ве ден у фи ли ја ли Срем ска
Ми тро ви ца), на про пи са ном
обра сцу ко ји се до би ја у фи-
ли ја ли, а мо же се од штам па ти
и са на шег сај та www.pio.rs. На
обра сцу зах те ва на ла зи се спи-
сак до ку мен та ци је ко ју тре ба
при ло жи ти.

Ва шем си ну ће се ре тро ак-
тив но ис пла ти ти од ре ђе ни из-
нос пен зи ја (по пра ви лу шест
ме се ци од да на под не тог зах те-
ва), али сва ка ко не од 2011. го-
ди не ка да му је отац пре ми нуо.
Де таљ ни ја оба ве ште ња мо же те
по тра жи ти у слу жби прав не по-
мо ћи ко ја по сто ји у сва кој фи-
ли ја ли ПИО.

Од го вор: Уко ли ко сте не за по-
сле ни и гра ђа нин сте Ср би је, Ви 
се мо же те укљу чи ти у оба ве зно 
оси гу ра ње по чла ну 15 За ко на 
о ПИО и са ми се би упла ћи ва ти 
до при но се на јед ну од 13 по-
ну ђе них осно ви ца оси гу ра ња, 
пре ма сво јим мо гућ но сти ма и 
не за ви сно од струч не спре ме. 
По треб но је да под не се те зах-
тев над ле жној фи ли ја ли ПИО 

на про пи са ном обра сцу ко ји се 
до би ја у фи ли ја ли, а мо же се од-
штам па ти и са на шег сај та (www.
pio.rs). На обра сцу зах те ва на ла-
зи се спи сак до ку мен та ци је ко ју 
је по треб но при ло жи ти уз зах-
тев. У оси гу ра ње се сту па да ном 
под но ше ња зах те ва, а нај ра ни је 
30 да на пре то га. Тре ба во ди ти 
ра чу на да се из овог оси гу ра-
ња не мо же ис ту пи ти про стим 

ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Ка да у пен зи ју

?
Љ. Је му о вић, Бе о град: По осно ву рад ног ста жа још не ис-

пу ња вам услов за од ла зак у пен зи ју (имам 32 го ди не рад-

ног ста жа). Ка ко ове го ди не, 29. ју на, пу ним 60 го ди на, ин-

те ре су је ме да ли мо гу по осно ву го ди на жи во та да оства рим

пра во на пен зи ју и ка да. За тим, да ли има про ме на у ве зи са

го ди на ма жи во та по треб ним за од ла зак у пен зи ју то ком ове

го ди не? Ако има, мо лим Вас да ми то по ја сни те јер су ин фор-

ма ци је опреч не.

Од го вор: Пре ма ва же ћим 
про пи си ма, же на ис пу ња ва 
услов за сти ца ње пра ва на пен-
зи ју у 2014. го ди ни са на вр ше-
них 60 го ди на жи во та и нај ма ње 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња или 
53 го ди не и 8 ме се ци жи во та и 
35 го ди на и 8 ме се ци ста жа оси-
гу ра ња. 

Пре ма по да ци ма ко је на во-
ди те о Ва шим го ди на ма жи во та 
и оства ре ном ста жу, Ви ис пу-

ња ва те услов за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју ка да 
на вр ши те 60 го ди на жи во та. За 
са да не ма на зна ка да ће би ти 
ме њан оп шти ста ро сни услов 
за же не то ком 2014. го ди не, а 
у сва ком слу ча ју о свим про ме-
на ма ће те би ти бла го вре ме но 
оба ве ште ни пу тем сред ста ва 
јав ног ин фор ми са ња на осно ву 
са оп ште ња зва нич них др жав-
них ор га на.

?
Б. Бо шко вић, Бе о град: Као вој ни пен зи о нер ко ри сник сам

пен зи је ко ја ми се упла ћу је на те ку ћи ра чун код По штан-

ске ште ди о ни це. Шта је нео п ход но да бих пра во на ис пла-

ту пен зи је оства ри вао пре ко по ште на кућ ну адре су због мо је

сла би је по кре тљи во сти?

Ис пла та пен зи је на кућ ну адре су

Од го вор: Да би Вам се пен-
зи ја ис пла ћи ва ла на кућ ну 
адре су, по треб но је да до ста-
ви те зах тев у пи са ној фор ми 
за ис пла ту пен зи је на кућ ну 
адре су Слу жби ис пла те пен зи-
ја над ле жне фи ли ја ле Фон да 
ПИО ко ја вр ши ис пла ту Ва ше 
пен зи је. При то ме је по треб но 
да до ста ви те по твр ду да не-
ма те ду го ва ња по ра чу ну ко ји 
има те код По штан ске ште ди-

о ни це, с об зи ром да ис пла ту 
пен зи је пре ба цу је те на кућ ну 
адре су. Код По штан ске ште ди-
о ни це ће те се распитати да ли 
по сто ји мо гућ ност да за др жи те 
те ку ћи ра чун, бу ду ћи да се на 
ње га не ће упла ћи ва ти нов ча на 
сред ства. Та ко ђе, тре ба да зна-
те да по шта на пла ћу је тро шко-
ве ис по ру ке пен зи је од би ја-
њем од пен зи је, о че му мо же те 
да се оба ве сти те у по шти.

пре стан ком упла та за ПИО јер
ће се у том слу ча ју ду го ви на го-
ми ла ва ти са за те зном ка ма том,
већ је по треб но под не ти зах тев
за исту па ње из овог ви да оси гу-
ра ња над ле жној фи ли ја ли ПИО.
Осно ви це се ускла ђу ју сва ка
три ме се ца и о то ме тре ба са-
ми да се ин фор ми ше те (пу тем
на шег сај та, у фи ли ја ли и сл.) и
упла ћу је те до при но се у скла ду
са из ме на ма.

Упла том до при но са за ПИО

по чл. 15 не обез бе ђу је те се би
здрав стве но већ са мо пен зиј-
ско-ин ва лид ско оси гу ра ње.
Здрав стве но оси гу ра ње мо-
же те ре гу ли са ти пре ко оси-
гу ра ног чла на по ро ди це или
на не ки дру ги на чин ко ји је
пред ви ђен про пи си ма За ко на
о здрав стве ном оси гу ра њу, о
че му се мо же те оба ве сти ти код
РФ ЗО. Кад је реч о при ја ви на
НСЗ, о то ме се информишите
код те слу жбе.
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СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Ре ше ње шаховског проблема из про шлог бро ја:

Сг5!
Ди ја го нал ни бе го ви цр ног кра ља уз два про ме ње на ма та у при вид-
ној игри и ре ше њу. Ј. Т.

Се зон ски рад ни ци 
у Не мач кој

Ин те ре сант но је да су то ком се зо не по љо при вред них 
ра до ва ју го сло вен ски др жа вља ни од ла зи ли у Не мач ку на
при вре ме ни рад. Њи хов рад но со ци јал ни ста тус, као и
број, из го ди не у го ди ну ре гу ли сан је на ни воу до го во ра из-
ме ђу „Не мач ке рад нич ке цен тра ле” и бе о град ског „Цен-
трал ног од бо ра за по сре до ва ње ра да и Јав не бер зе ра да”.

Још је 15. 12. 1928. за кљу чен би ла те рал ни уго вор у 
обла сти ре гу ли са ња рав но прав ног по ло жа ја ју го сло вен-
ских по љо при вред них се зон ских рад ни ка у Не мач кој.

На при мер, 1930. го ди не на при вре ме ни рад у Не мач ку 
од ла зи 3.186 ли ца, а 1937. око пет хи ља да, ма да је тај 
број ве ћи, јер срп ско-хр ват ско-сло ве нач ки по љо при вред-
ни се зон ски рад ни ци од ла зе и без па со ша, те се иле гал но
за по шља ва ју, што оста је ста ти стич ки не по зна то.

Чла ном 1 Уго во ра из ме ђу Кра ље ви не СХС и Вла де не мач-
ке др жа ве о со ци јал ном ра ду на во ди се: „Срп ско-хр ват ско-
сло ве нач ки др жа вља ни у Не мач кој и не мач ки др жа вља ни
у Кра ље ви ни СХС из јед на чу ју се са до ма ћим рад ни ци ма,
од но сно на ме ште ни ци ма у по гле ду при ма ња ко ја про ис-
ти чу из оси гу ра ња за слу ча је ве: бо ле сти, не сре ће, из не мо-
гло сти, срп ско-хр ват ско-сло ве нач ког пен зи о ног оси гу ра-
ња на ме ште ни ка и не мач ког оси гу ра ња на ме ште ни ка, и
срп ско-хр ват ско-сло ве нач ког оси гу ра ња ру да ра код бра-
тин ских бла гај ни и не мач ког оси гу ра ња ру да ра”.

(Ми гра ци је из Ју го сла ви је у Не мач ку, др Бран ко

Па вли ца, 2005)

По сао за др жа вља не
из ван ЕУ

Сре ди ном 2013. го ди не Не мач ка аген ци ја за за по шља-
ва ње об ја ви ла је спи сак од око 50 де фи ци тар них по сло ва
за рад ни ке ван Европ ске уни је. Усва ја њем но вог за ко на о
за по шља ва њу Не мач ка је отво ри ла вра та и ви со ко ква ли-
фи ко ва ној и ни ско ква ли фи ко ва ној рад ној сна зи из зе ма ља
ван ЕУ. Пред у зе ћа ко ја же ле да за по сле љу де из ових зе ма-
ља мо ра ју да рас пи шу јав не кон кур се, а ко ја са ма не ус пе ју
да на ђу аде кват не кан ди да те, мо гу да се обра те аген ци ји.
Ка да се на ђе кан ди дат од го ва ра ју ће стру ке, по треб но је да
се при зна ње го ва ква ли фи ка ци ја, а за тим тај рад ник ко ји
је до био по сао у Не мач кој пре ко Са ве зне аген ци је за рад
тре ба да за тра жи рад ну до зво лу и до зво лу бо рав ка у над-
ле жном кон зу лар ном пред став ни штву. Ва жно је да се у нај-
кра ћем мо гу ћем ро ку на у чи не мач ки је зик, ма кар оно ли ко
ко ли ко је ну жно за не сме та но оба вља ње по сла.

Не мач ка аген ци ја за за по шља ва ње об ја ви ла је на ви ше
је зи ка на пор та лу www.ar be it sa gen tur.de усло ве под ко ји ма
је мо гу ће под не ти при ја ву за по сао. На осно ву од ред би о
„пла вој ЕУ кар ти” ова др жа ва је већ ра ни ја да ла шан су љу ди-
ма уни вер зи тет ског обра зо ва ња из зе ма ља из ван ЕУ. Пре ма
на во ди ма Ин сти ту та не мач ке при вре де, око 120.000 ви со ко-
ква ли фи ко ва них рад ни ка не до ста је са мо у обла сти ма те ма-
ти ке, ин фор ма ти ке, при род них на у ка и тех ни ке. Ј. О.    
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Да ли сте зна ли ...

 – да је фа бри ка За ста ва ауто мо би ли за по тре бе до ма ћег 

 – да је пр ви ауто мо бил у Бе о град сти гао 1903. го ди не, во зом 

и ино стра ног тр жи шта од 1953. го ди не, по ли цен ци Фи ја та, 

 из Бе ча, за Бо жу Ра ду ло ви ћа, бо га тог бе о град ског рен ти је ра? 

про из ве ла око 4.000.000 ауто мо би ла? Епи тет нај по пу лар ни-

Био је мар ке „ne ser sdor fer” из Ко прив ни ца у Че шкој, имао је 12 

јјег ауто мо би ла мар ке „за-

коњ ских сна га, ли чио на 

ста ва” сте као је ле ген дар ни 

фи ја кер и про из во дио 

„фи ћа”, ко ји је пре стао да се 

ве ли ку бу ку. Вла сник во-

про из во ди још 1985. го ди не. 

зи ла је унај мио лич ног 

Нај бо љим За ста ви ним во зи-

во за ча, Сре те на Ко сти-

ћа, ко ји је убр зо по стао пр ви но си лац на ци о нал не во зач ке до-

зво ле, ко ја се чу ва у Му зе ју ауто мо би ла у Бе о гра ду.

лом мно ги сма тра ју „за ста ву 
1300”, по пу лар ни „три стаћ” 

ко ји је на те сти ра њи ма знао да по ка же бо ље пер фор ман се 

од знат но по зна ти јих ауто мо бил ских брен до ва у кла си.

– да је пр ви Ме ђу-

на род ни са јам ауто-

у мо би ла у Бе о гра ду 
 одр жан од 5. до 15. 

– да је нај ску пљи ауто мо бил 

 – да се „ју го” 1986. го ди не 

на ово го ди шњем Сај му ауто-

про био на аме рич ко тр жи-

мо би ла у Бе о гра ду био Ја гу-

 ште и до 1991. про да то је 

 а ров мо дел „F type” са це ном 

ви ше од 140.000 при ме ра-

 ко ја до сти же до 106.650 евра? 

 ка? Об ли ком, ди мен зи ја ма и 

 Овај спорт ски дво сед са 550 
коњ ских сна га раз ви ја бр зи ну 
до 300 km/h, а убр за ње до 100 
km/h по сти же за 4,2 се кун де.

це ном од 3.990 до ла ра, што 
га је чи ни ло нај јеф ти ни јим 

 ауто мо би лом на аме рич ком тр жи шту, сте као је по пу лар ност 

мар та 1938. го ди не на 
про сто ру да на шњег Ста рог сај ми шта под по кро ви тељ ством 
Пе тра Дру гог Ка ра ђор ђе ви ћа? Из ло же ни су мо де ли та да нај-

 ве ћих свет ских про из во ђа ча ауто мо би ла по пут Мер це де са, 
Фи ја та и Фор да. Овај, у то вре ме је дин стве ни до га ђај у Бе о-

 гра ду иза звао је ве ли ко ин те ре со ва ње, ма да је за бе ле же но 
да су по се ти о ци ви ше гле да ли не го ку по ва ли ауто мо би ле. 

по став ши по знат ауто мо бил ко ји се по ја вљу је у не ко ли ко по-
пу лар них аме рич ких фил мо ва.

Ша ле и об ма не
Опет пр ви април! А ко би ре као, ме ђу мно ги ма као да ни је

ни пре ста јао.

Има по ли ти ча ра ко ји пр вом апри лу не при да ју по се бан зна чај.
За њих је то дан као сва ки дан то ком ман да та.

Да ми ни су ре кли апри ли ли, ко зна у шта бих све да нас мо-

рао да по ве ру јем.

Ни су то све пр ља ве
ла жи, ка жу они чи је су
ла жи чист ин те рес.

Пр ви април, као

дан ша ле и об ма на,

тре ба ло би уки ну ти.

Ша ла је све ма ње, а

об ма не су све че шће

и озбиљ ни је.

Лаж је да нас ве ли ка
исти на.

Чо век се фор ми ра

из ну тра – ду хов но, а

спо ља шност је са мо гла зу ра. Без то га је то са мо спо ља гла-

дац, а уну тра ја дац.

У те а тру ве ли ких це на сва ко днев но се од и гра ва ју број не мо но-
дра ме.

Ово је вре ме гло бал ног пра ва! Пра ва ја ких над пра вом не-

ја ких.

Кад се срет ну сна га ар гу мен та и ар гу мент сна ге дер би је не из-
бе жан, а на жа лост че сто и не из ве стан.

Сло бо дан Ду чић

Ду хов но че гр та ње
Не ма мо сре ће са исти ном. Увек је на на шој стра ни.

Ме сто зло чи на ни је утвр ђе но јер се жр тва бра ни ћу та њем.
Мно ги упа дљи-

во ли че на ме не. 

Не ма ју ни пре би-

је не па ре у џе пу.

У ва тре ним го во-
ри ма по ли ти ча ра 
има не чег пи ро-
ман ског.

Све нам је на-

до хват ру ку, али 

ми не ће мо да се 

из ла же мо том ри-

зи ку.

Про шло је вре ме ве ша ња. Са да су у мо ди бил бор ди.
И па нам ски ше шир се ки ти ту ђим пер јем.

Не тре ба пре те ри ва ти ни ка да се исти на го во ри.
Ву ко са ва Ден чић

Ле ко ви те ми сли
До бар афо ри зам је као би бер. Онај на ко га се од но си, тре-

ба да га и ис ки ја.

У шко ле се вра ћа ле по пи са ње. Ле по по на ша ње у на шем дру-
штву, бар за са да, ни је нео п ход но!

Осмех про дав ца про да је ро бу. Сад ми је ја сно за што не кој

ро би про ђе рок.

Са о бра ћај ни знак стоп тре ба да се по ста ви и пред мно гим ску-
пим рад ња ма.

Стал но ра ди на по слу гим на сти ку. Лак та се.

Ка ци га гла ву чу ва, а до бар кре дит – стан дард.
Ка ко не ма сло бод них рад них ме ста?! А шта је са њи ва ма?

Ду шан Стар че вић
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