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2 31. децембар 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња су ми ра ло је ре зул та те 
сво га ра да у 2014. го ди ни.

• Усво је ни За кон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о ра ду и За кон о из ме на ма и до пу-
на ма За ко на о ПИО.
Ефек ти – пад не за по сле но сти, спре ча ва ње зло у по тре ба син ди кал них пра ва у јав ним пред у-
зе ћи ма, ја сни је де фи ни сан од нос из ме ђу рад ни ка и по сло дав ца, зна чај не уште де (оче ку је се 
да ће се у на ред них де сет го ди на уште де ти 5,35 про це на та бру то дру штве ног про из во да).

• Пад не за по сле но сти
Сто па не за по сле но сти па ла на 17,6 од сто.

• По ја ча не кон тро ле Ин спек ци је ра да 
Ин спек циј ским над зо ри ма, ко јих је у 2014. би ло за 15 од сто ви ше не го прет ход не го ди не, 

сма њен је број по вре да на ра ду за 26 про це на та и за 10 од сто по ве ћан број за кљу че них уго во ра о ра ду са ли ци ма за-
те че ним на ра ду „на цр но” у од но су на 2013. го ди ну, што је до при не ло по ве ћа њу оп ште за по сле но сти и бро ја уго во ра 
о ра ду у скла ду са За ко ном о ра ду.

• Ре ви зи ја ин ва лид ских пен зи ја
Пр ви пут, иако је још За ко ном из 2003. го ди не пред ви ђе но да се у ро ку од пет го ди на мо же из вр ши ти ре ви зи ја, по-
кре ну та је све о бу хват на кон тро ла ин ва лид ских пен зи ја оства ре них од 1. ја ну а ра 1990. До са да је пре гле да но 27.087 
пред ме та, а по сту пак кон тро ле ин ва лид ских пен зи ја се на ста вља док се не из вр ши ком плет на ре ви зи ја.

• Уред ба о ак ти ва ци ји рад но спо соб них ко ри сни ка со ци јал не по мо ћи
Ак ти ва ци ја је при ли ка да 140.000 рад но спо соб них ко ри сни ка нов ча не со ци јал не по мо ћи про ме не свој по ло жај кроз 
обра зо ва ње, ле че ње, рад ну ак ти ва ци ју и дру штве но ко ри стан рад.

• Збри ња ва ње де це ули це
У 120 цен та ра за со ци јал ни рад фор ми ра ни су ти мо ви за де цу ко ја жи ве и ра де на ули ци. Око 60 де це ко ја су жи ве ла на ули-
ци је сме ште но у хра ни тељ ске по ро ди це или уста но ве со ци јал не за шти те за сме штај де це без ро ди тељ ског ста ра ња.

• По ве ћан број усво је ња
Иако се по сту пак усво је ња ни је ме њао, у 2014. је за сно ва но 190, док је у 2012. би ло 108, а у 2013. го ди ни 154 усво-

је ња.
• У Фонд за ле че ње де це обо ле ле од рет ких бо ле сти пре ба че но два ми ли о на евра

Од лу ком Вла де о пре на ме ни сред ста ва пла ни ра них за кон курс НВО, на пред лог Ми ни стар ства за рад, Ми ни стар ства 
здра вља и Ми ни стар ства фи нан си ја, сред ства су пре ба че на на ра чун Фон да ка ко би се по бољ ша ла со ци јал на уло га 
и по мо гло ма ли ша ни ма.

• Ми ни стар ство вра ти ло све ду го ве
У це ло сти је ис пла ће но ду го ва ње из 2013. го ди не за по ро диљ ско од су ство, од су ство са ра да ра ди не ге де те та, као и 
ра ди по себ не не ге де те та у из но су од 704.700.000, 00 ди на ра.

• Ни су ума ње на пра ва ко ри сни ци ма со ци јал них при на дле жно сти
Со ци јал на да ва ња и да ва ња за ин ва лид ска и бо рач ка пра ва ни су сма ње на. Ми ни стар ство је, у скла ду са ме ра ма штед-
ње, уште де ло ми ли јар ду и 800 ми ли о на ди на ра из дру гих из во ра.

• Уште ђе на сред ства да та за об но ву
Сред стви ма ко је је Ми ни стар ство уште де ло об но вље ни су цен три за со ци јал ни рад, за по че ла из град ња обје ка та у 
окви ру три ге рон то ло шка цен тра и Цен тра за со ци јал ни рад Обре но вац.

• ДЕС пред у зе ћа из у зе та од при ва ти за ци је
На пред лог Ми ни стар ства за рад из у зе та су из За ко на о при ва ти за ци ји (сту пио на сна гу 13. 8.2014) пред у зе ћа за про-
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и за по шља ва ње осо ба са ин ва ли ди те том (18 пред у зе ћа у др жав ном и два пред у зе ћа у 
дру штве ном вла сни штву, са укуп но 1.398 рад ни ка ко ја су, пре ма по да ци ма Аген ци је за при ва ти за ци ју, 31. де цем бра 
2013. би ла у по ступ ку ре струк ту ри са ња).
И у но вој го ди ни смо уз Вас. На ши пла но ви за 2015. го ди ну су број ни, а са мо не ки од њих су:

За кон о ра ду до пу ни ће мо у скла ду са ди рек ти ва ма ЕУ и кон вен ци ја ма Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да. Да би се по-
слов ни ам би јент у Ср би ји учи нио бо љим, би ће до не т за кон о со ци јал ном пред у зет ни штву, као и још не ки за ко ни.

Из ме ни ће мо и до пу ни ти За кон о за по шља ва њу, За кон о во лон ти ра њу, као и За кон о без бед но сти и здра вљу 
на ра ду.

До би ће мо са вре ме ни је за ко не ко ји се ти чу по ро ди це и де це кроз из ме не и до пу не За ко на о фи нан сиј ској по др-
шци по ро ди ци с де цом, ко јим би се еко но мич ни је тро шио но вац за по ро ди це с ма ли ша ни ма, а из ме не и до пу не 
По ро дич ног за ко на до при не ће бо љој за шти ти де це.

Од ве ћих ка пи тал них ула га ња пла ни ра се за вр ше так објек та Ге рон то ло шког цен тра у Ва ље ву, До ма у Стам ни ци и 
Цен тра за со ци јал ни рад у Обре нов цу.

ЖЕ ЛИ МО ВАМ СРЕЋ НЕ НО ВО ГО ДИ ШЊЕ И БО ЖИЋ НЕ ПРА ЗНИ КЕ!
Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња

По што ва ни гра ђа ни,



ИЗДАВАЧ: Републички
фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ГОВОРНИ АУТОМАТ
0-24h: 0700/017-017

по цени локалног 
позива

или: 011/30-60-680

ТТТТЕЕММММАА ББРРРООЈЈАА: У нннннннннннаааааааааа  рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррееееееееееееееееееееееееееееееееддддддддддд нннннннннннооооооооојјјјјјјјј  гггггггггггггггггггггггггггоооооооооооооооооо дддддддииииииииииииии ннннннннннннниииииииииииииии ииииииииииииззззззззззззззззззззз ввввввооооооооооооооооооррррррррррррррррррр ннннннннннннннннннннииииииииииииии ппппппппппппппппррррррррррррриииииииииии  ххххххххоо ддии ччииииииииииииииии нннннннииии ћћћћћћћћћћћћћћћћееееееее
6666222 оодд ссттоо, шшшттоо јеееееее ддддддддддддддддддддддддддооооооооооооооооооооооооо ддддддддддддддддддддддддаааааааааааааттттттттт ннннннннннннннннннннннннааааааааааааааааааа ггггггггггггггггггааааааааааааааааа  рррррррррррррррррррррррррррррраааааааааааааааааааааааааааааннннннннннннн цццццццццццццццццциииииииииииии  јјјјјјјјјјјјјјјјаааааааааааааааааааа  дддддддддддддддддддддддддддддаааааааааа сссссссссссссссууууууууууууу ссссссссссссррррррррррррррррреееееееедддддддддддддд  ссссссссссстттттттттввввввввваааааааааа зззззззззззаааааааааааааа  ииииииииииииииииииииииииииииииисссссссссс ппппплллллааа ттуу 
ппппееенн ззии јјаа ссии ггууррррр нннааааааа ииииииииииииииииииии  оооооооооооооооооооооообббббббббббббббббеееееееееззззззззззззззззззз  ббббббббббббббеееееееееееееееееее   ђђђђђђђђђђђђђђђђђђђђђђђеееееееееееееееееееее  нннннннннннннннннннааааааааааааааааааа,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ииииииииииииисссссссссссссссс  ттттттттттттттттттаааааааааааа кккккккклллллллллллллллллллллллллллааааааааааааааа    јјјјјјјјјјјееееееееееее ууууууууууууууу ннннннннннннннноооооооооооооооооо вввввввввввввоооооооо гггоооооооооооооооооооооооо дддддддддддддддддддддддииииииииииииииииии шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњњеееемм
ииинн тттеерр ввјјууууу ДДДДДрррраа ггаааааааа  нннннннннаааааааааааааа ККККККККККККККККаааааааааааа ллллллллллииииииииииииииии нннннннннннннннннннннннннннооооооооооооооооооо вввввввввввввввввввввввввииииииииииићћћћћћћћћћћћћ,,,,,,,,, вввввввввввввввв.....  ддддддддддддддддддддддддддд.... ддддддддддддддддддиииииииииииииииииииии  ррррррррррррррррррреееееееекккккккккккккккк тттттттттттттттооооооооооооооооо рррррррррррррааааааа  РРРРРРРРРРФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФФ  ППППППППППППППППППППППППИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИОООООООООООООООООООООО

Срећни новогодишњи и божићни празници

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

СИГУРНА ИСПЛАТА ПЕНЗИЈАСИГУРНА ИСПЛАТА ПЕНЗИЈА

ГОГОГОГ ДИДИДИД НАНАНН  X XLVLVI I  Б ББРОРОЈ ЈЈ 13133  Б Б БББББББББББББББББЕОЕОЕОЕОЕОЕЕЕОЕЕЕОЕЕЕОЕЕЕЕ ГГРГРГРРГРГРГРРГГРГРГГРРАДАДААДАДДАДДАДДАДДАДАААДАА , 3131. . ДЕДЕЕЦЕЦ МБМБМБМБМБМБМБММБМБМБМБМБМБММБМБББББАААААРАААРА  2 2010114.4.4.44444.4....  ИИИИЗЛЗЛЗЛАЗАЗАЗЗИ И ЈЕЈЕДНДНННННННННННННННДНННННООООМОМОООО  ММЕСЕСЕЧЕЧЧНОНОНОНООООНННОНОНОНННННОООННННН

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 31. децембар 2014. 3

В.Д. ДИРЕКТОРА:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Весна Анастасијевић

РЕДАКЦИЈА:
Париска бр. 9,
11000 Београд,
e-mail: glasosiguranika@pio.rs 

СЕКРЕТАРИЈАТ:
011/2030-745
факс: 2638-201

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

ШТАМПА:
Штампарија
Службени гласник

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2030-745

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

Сти жу пра зни ци
Пред на ма је је дан од нај леп ших и нај ста ри-

јих пра зни ка. Сла ве га на ро ди у свим де-
ло ви ма све та, ма да не у исто вре ме и не на 

исти на чин. Но ва го ди на, оса вре ме ње ни ста ри ре-
ли гиј ски, па ган ски, кул тур ни и дру штве ни оби чај 
ко ји су ста ри Сло ве ни до не ли из сво је по стој би не. 

У про шлом ве ку код нас, на ро чи то у се ли ма, 
про сла ва Но ве го ди не је би ла за не ма ре на. Сла-
ви ли су се Бад њи дан и Бо жић, а по том Ма ли Бо-
жић или Све ти Ва си ли је, да нас по знат као Срп ска 
но ва го ди на. 

За све кра је ве за јед нич ки је оби чај да ри ва ња. 
Не ка да се по кла ња ло са мо де ци, уз ве ро ва ње да 
све ти Ни ко ла до но си да ро ве. То су би ли слат ки-
ши, по не ки орах, ја бу ка. Оби чај ки ће ња јел ке у 
на шим кра је ви ма је но ви јег да ту ма. При хва ћен је 
из Вој во ди не, и то тек по чет ком 20. 
ве ка. 

Код нас је од 1919. го ди не у
слу жбе ној упо тре би гре го ри-
јан ски ка лен дар, та ко да се 1.
ја ну ар сла ви као пр ви дан 
но ве го ди не. Као и ми, та-
ко и оста ли на ро ди сва ко
на свој на чин сла ви овај
пра зник. Не ки сла ве по
ју ли јан ском ка лен да ру, ве ћи-
на по гре го ри јан ском, а не ки са свим дру га чи је. 
Као, на при мер, Ки не зи, Ви јет нам ци, Је вре ји, Та-
ми ли... Не са мо да сла ви мо раз ли чи те да ту ме, већ 
су нам и го ди не раз ли чи те. На при мер, за Је вре је 
је 25. сеп тем бра по че ла 5775. го ди на, јер они го-
ди не ра чу на ју од Ада ма и Еве. На је вреј ском но ва 
го ди на се ка же Рош ха ша на (глав на го ди на). Је-
вре ји ве ру ју да је то вре ме ка да се чо ве ко ва де ла 

ста вља ју на ва гу прав де. Рош ха ша на се про сла-
вља мир но, у кру гу по ро ди це. 

Мно го број ни му сли ма ни обе ле жи ли су 25. ок-
то бра 2014. до ла зак но ве, 1436. го ди не. Ислам ска
но ва го ди на се не про сла вља уз пе сму и игру, ви-
ше је кул тур ни до га ђај. Обе ле жа ва се са мо при-
год ним вер ским све ча но сти ма или ду хов ним ака-
де ми ја ма.

Нај ви ше љу ди Но ву го ди ну сла ви по гре го ри-
јан ском ка лен да ру. За ка то ли ке пра зно ва ње по-
чи ње од Бад ње ве че ри, 24. де цем бра. Но во го ди-
шњи оби ча ји ве за ни су за но ва оче ки ва ња и ле пе
же ље. Шпан ци, на при мер, у по ноћ по је ду 12 зр-
на гро жђа, да би им сва ки ме сец на ред не го ди не
био успе шан. У Грч кој се ме си ко лач са нов чи ћем
за сре ћу. Аустри јан ци слу же сла до лед од мен те
у об ли ку де те ли не. Бри тан ци сма тра ју да им сре-

ћу до но си гост ко ји пр ви до ђе у
ку ћу. На Си ци ли ји ве ру ју да у
да ни ма сла вља тре ба је сти
ла за ње, а не ма ка ро не...

На Ти бе ту се че ка Ло-
са ср, но ва го ди на ко ја
се сла ви не де љу да на.

Ки не зи се нај ду же и
нај буч ни је ра ду ју но-

вој го ди ни. Они сла ве
15 да на а сва ки дан има не ки оби чај. По лу ни-со-
лар ном ка лен да ру, ко јег се Ки не зи при др жа ва ју,
сва ка го ди на је го ди на не ке жи во ти ње. Го ди на ко-
ја се за вр ша ва би ла је го ди на ко ња, а 4. фе бру а ра
на сту па го ди на ко зе.

Без об зи ра на ве ру и оби ча је и на то где жи ви мо,
јед но је је дин стве но – по ноћ се до че ку је уз нај леп-
ше же ље и по љуп це. С. До ми ни ко вић
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Крај го ди не увек је при ли каККза ре зи ми ра ње онога што јеККурађено и пла но ве за на ред-КК
ну годину ко ја пру жа могућност
за но ве ак тив но сти. Као и сва ке
го ди не, та ко и у по след њем бро ју
„Гла са оси гу ра ни ка” за 2014. го ди-
ну об ја вљу је мо ин тер вју са ди рек-
то ром РФ ПИО, ана ли зи ра ју ћи ре-
зул та те по стиг ну те у го ди ни ко ја
се упра во за вр ша ва и на ја вљу ју ћи
пла но ве за на ред ну.

При ре зи ми ра њу го ди-
не на из ма ку, шта би сте
из дво ји ли као по мак у
ра ду РФ ПИО, а шта као
нај ве ћи про блем?

– Пр ви квар тал ове го ди не обе-
ле жи ли су ре зул та ти у основ ној
де лат но сти Фон да ко ји су би ли
бо љи не го ика да пре у исто ри ји
Фон да. Оно што се при о ри тет-
но ис ти че и са гле да ва као до бар
ре зул тат је сте од нос пре ма оси-
гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма, где
смо ус пе ли да 94 од сто ре ше ња
по зах те ви ма гра ђа на до не се мо
у за кон ском ро ку до два ме се ца.
У свим фи ли ја ла ма смо по ди гли

ни во ажур но сти и ујед на чи ли
кри те ри ју ме ра да. По пра ви ли
смо ква ли фи ка ци о ну струк ту ру
у ко рист слу жби ко је не по сред но

спро во де управ ни по сту пак
и ре ша ва ју о пра ви ма

гра ђа на. Па ра-

лел но са уна пре ђе њем ажур но-
сти ра ди ли смо и на по ди за њу 
ква ли те та пру же не услу ге, што се 
огле да у сма ње ном бро ју жал би, 
бо љем од но су пре ма стран ка-
ма, сма ње њу бро ја пред став ки 

и при ту жби. Све ове ре зул та те 
књи жи мо по сле че тво ро го ди-
шњег вр ло озбиљ ног, па жљи вог 
и при о ри тет ног пла ни ра ња и 
спро во ђе ња пла ни ра ног у прак-
си. Дру ги би тан сег мент на ше де-
лат но сти је сте ис пла та пен зи ја и 
оста лих пра ва. Пен зи је су ис пла-
ћи ва не уста ље ном ди на ми ком и 
без ика квог ка шње ња. То ком ове 
го ди не отво ри ли смо још јед ну 
мо гућ ност ис пла те пен зи ја, ко ја 

је бес плат на за ко ри сни ка, а то 
је ис пла та на шал те ру ис по руч не 
по ште, та ко да ко ри сник мо же да 
иза бе ре ко ји вид ис пла те му нај-
ви ше од го ва ра и да се опре де ли 
или по по тре би ме ња на чин ис-
пла те. У ре зи ми ра њу го ди не ва-
жно је ис та ћи још је дан сег мент у 
ко ме смо по сти гли ве ли ке по ма-
ке, а то је раз ме на ин фор ма ци ја 
од зна ча ја за оства ри ва ње пра ва 
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња са ино стра ним но си о ци-
ма оси гу ра ња, пр вен стве но са 
зе мља ма ре ги о на, што ће се већ 
по чет ком 2015. го ди не од ра зи ти 
на бр жи и јед но став ни ји по сту-
пак оства ри ва ња пра ва за оси гу-
ра ни ке ко ји има ју стаж и у не кој 
дру гој зе мљи. 

И по ред еви дент ног на прет ка, 
а по на ло гу оба ве зу ју ће пре по-
ру ке Др жав не ре ви зор ске ин-
сти ту ци је и сма ње ња пла те за-
по сле ни ма у из но су до 30 од сто, 
до шло је до штрај ка и ра да са 
ми ни му мом про це са. Дру гу по-
ло ви ну го ди не обе ле жи ли су ре-
зул та ти ко ји су по сле ди ца штрај-
ка: не ре ша ва ње по зах те ви ма 

оси гу ра ни ка у за кон ском ро ку,
пад ажур но сти у до но ше њу ре-
ше ња, пад у ква ли те ту ко ри-
снич ког сер ви са, на го ми ла ва ње
не ре ше них зах те ва. Пред у зе то
је стра те шко са ни ра ње по сле ди-
ца штрај ка и тај про цес је тра јао
до кра ја го ди не. И по ред пред-
у зе тих ме ра, по ве ре ње у Фонд
је ста вље но на вр ло озби љан
ис пит. Си гур но је да ће се Фонд
вра ти ти у то ко ве ажур но сти, јер
за по сле ни да ју мак си мум да се
то и по стиг не, али тре ба ће мно го
ви ше вре ме на да се вра ти по ве-
ре ње гра ђа на у ин сти ту ци ју ко-
ја ре ша ва о њи хо вим основ ним
ег зи стен ци јал ним пра ви ма. То
обе ле жа ва наш план и про грам
ак тив но сти за ову го ди ну.    

Да ли се бе о град ска фи-
ли ја ла „из бо ри ла” (уз
по моћ ко ле га из це ле
Ср би је) са ве ли ким бро-
јем пред ме та, о че му се
по след њих ме се ци мно-
го при ча ло и пи са ло?

– На рав но да се из бо ри ла и не
по сто ји про блем ко ји не ће мо са-

ИН ТЕР ВЈУ СА ДРА ГА НОМ КА ЛИ НО ВИЋ, В. Д. ДИ РЕК ТО РА РФ ПИОИНИНИН

Си гур на ис пла та пен зи ја
У фи нан сиј ском пла ну за 2015. го ди ну од укуп но пла ни ра ног при хо да 
из вор ни при хо ди чи не 62 од сто, од че га су до при но си за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње 60,21 од сто

„Ус по ста вља ње ажур но сти
у до но ше њу ре ше ња у за кон-
ском ро ку у про цен ту од око 
90 од сто, по ди за ње ква ли-
те та услу га ко је пру жа мо и 
ре ви та ли за ци ја по ве ре ња
гра ђа на у Фонд, то су пла но-
ви за на ред ну го ди ну. Истог 
при о ри те та су и пла ни ра не 
ак тив но сти на по бољ ша њу 
еко но мич но сти по сло ва ња,
на спро во ђе њу уште да где год 
је то мо гу ће, од но сно на оним 
по зи ци ја ма на ко је мо же мо да
ути че мо. Фонд ће се, ду же од
го ди ну да на, кре та ти у овим
окви ри ма, што је са свим у 
скла ду са ме ра ма ко је пред ла-
же Вла да.”

„У фи нан сиј ском пла ну за 2015. го ди ну од укуп но пла ни ра ног
при хо да из вор ни при хо ди чи не 62 од сто, од че га су до при но-
си за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 60,21 од сто. По сле
10 го ди на ово је нај ве ћи про це нат уче шћа из вор них при хо да
у укуп ним сред стви ма за фи нан си ра ње пен зи ја и оста лих 
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња. Ова тен ден ци-
ја у струк ту ри фи нан си ра ња је сва ка ко до бра за Фонд и за 
ко ри сни ке, ко ји ма је то, уз др жав не, до дат на га ран ци ја да су 
сред ства за ис пла ту пен зи ја си гур на и обез бе ђе на.”



вла да ти, јер на до но ше њу ре ше-
ња и ис пла ти пра ва пр вен стве-
но, али и на оста лим по сло ви ма 
у Фон ду, ра де до бри ка дро ви, 
об у че ни, са до ста зна ња и ис-
ку ства, ко ји су по све ће ни по-
слу и да ју свој мак си мум. Мо же 
да се до го ди да не ко че ка ду же 
на ре ше ње не го што је за ко ном 
про пи са но, али ће сва ко до би-
ти ре ше ње и би ће му ис пла ће но 
све што му при па да. Наш по сао 
је та кав да док ра ди мо до бро 
и ажур но – не ма ре ак ци је јав-
но сти, јер се та кав на чин ра да 
под ра зу ме ва, али ако и јед но 
ре ше ње стиг не са за ка шње њем 
– си гур но ће се о то ме са зна ти 
већ на на слов ној стра ни не ких 
но ви на. Та ко је би ло и са пре-

ра спо де лом по сла у бе о град-
ској фи ли ја ли. Та фи ли ја ла је 
под не ла нај ве ћи те рет штрај ка, 
због ве ли ког бро ја пен зи о не ра 
и оси гу ра ни ка, а ти ме и ве ли-
ког бро ја зах те ва ко ји на кнад но, 
кроз ре до ван про цес ра да, ни је 
би ло мо гу ће ре ши ти у за кон-
ском ро ку. Осми сли ли смо ор-
га ни за ци ју по сла та ко да се део 

при сти глих зах те ва про сле ди на 
ре ша ва ње дру гим фи ли ја ла ма у 
цен трал ној Ср би ји, уз пу ну прав-
ну си гур ност и фи зич ку без бед-
ност пред ме та. Све фи ли ја ле су 
уло жи ле мак си мум зна ња, ис ку-
ства и енер ги је да, по ред одр жа-
ва ња ажур но сти на ви со ком ни-
воу у соп стве ној фи ли ја ли, ре ше 
и не ре ше не зах те ве Фи ли ја ле 
за град Бе о град. Ко на чан ис ход 
су за до вољ ни оси гу ра ни ци, ко-
ји су до би ли ре ше ња о сво јим 
пра ви ма. Пр ви пут се при бе гло 
ова квој ор га ни за ци ји по сла што 
се по ка за ло као вр ло ко ри сно 
и за рад Фон да, а до би ли смо 
на де лу по ка за ну со ли дар ност, 
до би ли смо пун ефе кат тим ског 
ра да, до би ли смо не дво сми слен 

по ка за тељ при пад но сти Фон ду, 
по ка за тељ по све ће но сти по слу, 
та кву про фе си о нал ност ко ја нам 
омо гу ћа ва да са не у по ре ди во 
бо љих по зи ци ја, не го што је то 
би ло по чет ком но вем бра, уђе мо 
у но ву го ди ну. Ова кав кон цепт 
ће мо ко ри сти ти и убу ду ће, за 
дру ге си ту а ци је и дру ге ор га ни-
за ци о не је ди ни це. Вр ло је бит-

но ис та ћи да пре ра спо де лом
по сла ни смо ство ри ли до дат не
тро шко ве, већ смо мак си мал но
ис ко ри сти ли по сто је ће ко му ни-
ка ци о не ве зе из ме ђу фи ли ја ла. 

Ка кви су пла но ви РФ 
ПИО за сле де ћу го ди ну?

– Прак тич но сам већ од го во-
ри ла: по нов но ус по ста вља ње
ажур но сти у до но ше њу ре ше ња
у за кон ском ро ку у про цен ту од
око 90 од сто, по ди за ње ква ли-
те та услу га ко је пру жа мо и ре-

ви та ли за ци ја по ве ре ња гра ђа-
на у Фонд. Истог при о ри те та су 
и пла ни ра не ак тив но сти на по-
бољ ша њу еко но мич но сти по-
сло ва ња, на спро во ђе њу уште-
да где год је то мо гу ће, од но сно 
на оним по зи ци ја ма на ко је мо-
же мо да ути че мо. Фонд ће се, 
ду же од го ди ну да на, кре та ти у 
овим окви ри ма, што је са свим у 
скла ду са ме ра ма ко је пред ла-
же Вла да. Ми већ че ти ри, пет 
го ди на уна зад ана ли зи ра мо 
тро шко ве и из го ди не у го ди ну
бе ле жи мо знат на сма ње ња на
по зи ци ја ма на ко је мо же мо да
ути че мо, а мно ге тро шко ве смо
у том пе ри о ду пре по ло ви ли.
Пр ви пут ове го ди не Фонд не ће
има ти ни ка лен да ре, а од у ста-
ли смо и од на бав ки ро ков ни ка,
оло ва ка и оста лих ства ри ко је
су се сва ке го ди не под ра зу ме-

ва ле. Јед но став но ре че но, ра-
ди мо и по на ша мо се у скла ду с
вре ме ном у ко јем жи ви мо.

Ка ко оце њу је те фи нан-
сиј ски оквир ко ји је
Фонд усво јио за 2015.
го ди ну?  

– Су шти на је да смо усво ји ли
фи нан сиј ски план за 2015. го-
ди ну, ко јим су објек тив но пла-
ни ра ни при хо ди и рас хо ди, а
пре све га обез бе ђе на си гур на
сред ства по треб на за ис пла-
ту пен зи ја и оста лих пра ва из
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња. Уз бо љу ор га ни за ци ју и
ра ци о нал ни ји од нос ап со лут но
смо сма њи ли рас ход за по сло-
ва ње Фон да.

У фи нан сиј ском пла ну за 2015.
го ди ну од укуп но пла ни ра ног
при хо да из вор ни при хо ди чи не
62 од сто, од че га су до при но си за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње 60,21 од сто. По сле 10 го ди на
ово је нај ве ћи про це нат уче шћа
из вор них при хо да у укуп ним
сред стви ма за фи нан си ра ње пен-
зи ја и оста лих пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња.
Око 38 од сто сред ста ва обез бе-
ђу је се из до та ци ја бу џе та и кроз
тран сфе ре над ле жних ми ни стар-
ста ва. По ве ћа ње про цен та из-
вор них при хо да у укуп ним при-
хо ди ма ефе кат је по ве ћа не сто пе
до при но са, ко ја са да из но си 26
од сто, с јед не стра не, као и по ве-
ћа ног оби ма на пла те до при но са,
с дру ге стра не. Ова тен ден ци ја у
струк ту ри фи нан си ра ња је сва ка-
ко до бра за Фонд и за ко ри сни ке,
ко ји ма је то, уз др жав не, до дат на
га ран ци ја да су сред ства за ис-
пла ту пен зи ја си гур на и обез бе-
ђе на – ре кла је на кра ју раз го во-
ра в. д. ди рек то ра РФ ПИО, Дра-
га на Ка ли но вић, и упу ти ла свим
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма
услу га пен зиј ског Фон да ис кре-
не че стит ке за Но ву 2015. го ди ну,
по же лев ши им до бро
здра вље. Г. О.
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„Осми сли ли смо ор га ни за ци ју по сла та ко да се део при сти-
глих зах те ва из београдске филијале про сле ди на ре ша ва-
ње дру гим фи ли ја ла ма у цен трал ној Ср би ји, уз пу ну прав ну 
си гур ност и фи зич ку без бед ност пред ме та.
Пр ви пут се при бе гло ова квој ор га ни за ци ји по сла што се по-
ка за ло као вр ло ко ри сно и за рад Фон да, а до би ли смо на де лу 
по ка за ну со ли дар ност, до би ли смо пун ефе кат тим ског ра да,
до би ли смо не дво сми слен по ка за тељ при пад но сти Фон ду, 
по ка за тељ по све ће но сти по слу, та кву про фе си о нал ност ко-
ја нам омо гу ћа ва да са не у по ре ди во бо љих по зи ци ја, не го што
је то би ло по чет ком но вем бра, уђе мо у но ву го ди ну.”

„То ком ове го ди не отво ри ли смо још јед ну мо гућ ност
ис пла те пен зи ја, ко ја је бес плат на за ко ри сни ка, а то је 
ис пла та на шал те ру ис по руч не по ште. Ко ри сник мо же
да иза бе ре ко ји вид ис пла те му нај ви ше од го ва ра и да се 
опре де ли или по по тре би про ме ни на чин ис пла те.”

Иван Тодоровић, Драгана Калиновић и Александар Вулин

интервју
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Ка да је пре два ме се ца
Алек сан дар Ву лин, ми ни-
стар за рад, за по шља ва ње,

бо рач ка и со ци јал на пи та ња, по-
се тио Фи ли ја лу за град Бе о град
Фон да ПИО, до био је ин фор ма-
ци ју да ви ше од шест хи ља да
зах те ва гра ђа на за пен зи о ни-
са ње ове го ди не ни је ре ше но у
за кон ском ро ку. Том при ли ком
обе ћао је гра ђа ни ма Бе о гра да
да ће до Но ве го ди не сви до би ти
сво ја ре ше ња. Са ру ко вод ством
Фон да та да је до го во ре но да ово
бу де при о ри тет у ра ду, али да се
про блем не ре ша ва при је мом
но вих љу ди већ пре ра спо де лом
по сла у са мој ин сти ту ци ји.

Прет по след њег де цем бар-
ског да на ми ни стар Ву лин је
по но во до шао у РФ ПИО и на
са стан ку са ком плет ним ме наџ-
мен том ин сти ту ци је, на че лу са
Дра га ном Ка ли но вић, в. д. ди-
рек то ра Фон да, од Ива на То до-
ро ви ћа, ди рек то ра Фи ли ја ле за
град Бе о град, до био ин фор ма-
ци је и по дат ке о бро ју ре ше них
зах те ва за по след ња два ме се-
ца. На кон фе рен ци ји за но ви-
на ре, одр жа ној по сле струч ног
са стан ка, и но ви на ри ма су са-
оп ште ни ре зул та ти дво ме сеч-
ног ван ред ног ан га жо ва ња за-
по сле них у Фон ду.

– У овом пе ри о ду ре ше но је
свих шест и по хи ља да зах те ва
су гра ђа на ко ји су на пен зи о ни са-
ње че ка ли ду же од два за кон ски
про пи са на ме се ца. Тре нут но је
у бе о град ској фи ли ја ли број не-
ре ше них пред ме та на ни воу ме-
сеч ног при ли ва, око 10.800, што
зна чи да ће од пр вог да на сле де-

ће го ди не сви зах те ви на ших гра-
ђа на би ти ре ша ва ни у за кон ском 
ро ку од два ме се ца. Све ово по-
сти гли смо дру га чи јом ор га ни за-
ци јом ра да и пре ра спо де лом по-
сла уну тар са мог Фон да, а мо рам 

да на по ме нем да је број ре ше них 
зах те ва за око осам хи ља да ве ћи 
не го у исто вре ме ла не. Је дан ве-
о ма ма ли број зах те ва чи је ре ша-
ва ње не за ви си са мо од нас већ 
и од ме ђу др жав них спо ра зу ма, 
не у пла ће них до при но са и слич-
но, би ће ре шен чим се за то стек-
ну усло ви ко ји, да по но вим, не 
за ви се од на шег ра да. У сва ком 
слу ча ју, из ви ња вам се гра ђа ни ма 
ко ји су на ре ше ња о пен зи о ни са-
њу че ка ли ду же не го што је за ко-
ном пред ви ђе но – на гла сио је на 
прес кон фе рен ци ји Иван То до ро-
вић, ди рек тор Фи ли ја ле за град 
Бе о град.

На пи та ња но ви на ра да ли се 
по след њих де цем бар ских да на 
оче ку је ве ћи при лив зах те ва 

због стро жих за кон ских про пи-
са ко ји ва же од 1. ја ну а ра 2015, 
од го во ри ла је Дра га на Ка ли но-
вић, в. д. ди рек то ра РФ ПИО:

– Оче ки ва ли смо ве ћи број зах-
те ва пред крај го ди не. То је уоби-

ча је но сва ког де цем бра, а по го то-
во ка да се од ја ну а ра при ме њу ју 
из ме ње ни, стро жи усло ви за од-
ла зак у пен зи ју. За то смо про ду-
жи ли рад шал тер са ле до 18 ча со-
ва, а и ве ћи број шал те ра је од ре-
ђен за при ма ње зах те ва. Мо рам 
да на гла сим да је са за о ста лим 
пред ме ти ма и те ку ћим при ли вом 
у по след ња два ме се ца ре ше но 
око 40.000 зах те ва, и то за хва љу-
ју ћи уну тра шњој ор га ни за ци ји и 
пре ра спо де ли по сла – ис та кла је 
ди рек тор ка Ка ли но вић.

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин 
по след њи се обра тио оку пље-
ним но ви на ри ма.

– Мо рам да ка жем да су сва 
обе ћа ња ко ја су у Фон ду да та 
пре два ме се ца ис пу ње на, што 

зна чи да се до бром ор га ни за-
ци јом све ре ша ва. Же лим да 
на гла сим и да је ове го ди не у 
Фон ду ре ше но пет од сто зах-
те ва ви ше не го про шле, и то 
са пет од сто за по сле них ма ње. 
Мо гу ће је да ће сле де ће го ди-
не због пред ви ђе них со ци јал-
них про гра ма за пред у зе ћа у 
ре струк ту ри са њу би ти ма ло 
ве ћи при ти сак на Фонд, али не-
ће би ти про бле ма. Од на ред не 
го ди не се по о штра ва ју усло ви 
за пен зи о ни са ње, из јед на ча-
ва се по ступ но по ло жај же на и 
му шка ра ца, од но сно усло ви за 
њи хо во пен зи о ни са ње. Та ко ђе 
се по о штра ва ју и усло ви за бе-
не фи ци ра ни стаж, а санк ци о ни-
ше се и пре вре ме ни од ла зак у 
пен зи ју, без на вр ше них го ди на 
жи во та. Мо рам још да на гла сим 
да сам осо би то за до во љан ти ме
што је на пла та до при но са по-
бољ ша на, чак је де вет од сто ве-
ћа не го ла не. То зна чи ве ће соп-
стве не при хо де за Фонд и ма ње 
за хва та ње из бу џе та. Ка да је реч
о ре ви зи ји ин ва лид ских пен зи ја
ко ју спро во ди мо већ не ко ли ко 
ме се ци, тре ба ре ћи да ће она 
да се на ста ви и сле де ће го ди не 
и убу ду ће. Је ди но што је у то ме 
но во је сте од лу ка да фор ми-
ра мо струч не ко ми си је ко је ће 
од ла зи ти у гра до ве у Ср би ји и 
пре гле да ти љу де уме сто да их 
из ла же мо тро шку да до ла зе у 
Бе о град на пре гле де – об ја снио 
је на кра ју прес кон фе рен ци је у 
РФ ПИО Алек сан дар Ву лин, ми-
ни стар за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

Ве сна Ана ста си је вић

У про те кла 
два ме се ца 
у бе о град ској 
фи ли ја ли Фон да 
до не то 
шест и по хи ља да
за о ста лих 
ре ше ња

МИ НИ СТАР АЛЕК САН ДАР ВУ ЛИН У ФОН ДУ ПИО

Ис пу ње на сва обе ћа ња

актуелно

Драгана Калиновић, Иван Тодоровић и Александар Вулин

Радни састанак у Фонду ПИО
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РЕ СОР НИ МИ НИ СТАР ПО СЕ ТИО ДИ РЕК ЦИ ЈУ ПО КРА ЈИН СКОГ ФОН ДА

Ре ше на већина зах те ва
Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, за-

по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња, са др Не на дом Ива ни ше ви ћем,

др жав ним се кре та ром у овом ми ни стар ству,
и Бра ни сла вом Ми тро ви ћем, пред сед ни ком
УО РФ ПИО, по се тио је 4. де цем бра Ди рек-
ци ју По кра јин ског фон да ПИО у Но вом Са ду.
Ми ни стар је том при ли ком из ра зио за до-
вољ ство на чи ном функ ци о ни са ња ове ор-
га ни за ци о не је ди ни це и са-
рад њом са Фон дом у це ли ни. 
По сле рад ног са стан ка са ди-
рек то ром ПФ ПИО, Слав ком 
Имри ћем, и ме наџ мен том 
По кра јин ског фон да, на кон-
фе рен ци ји за ме ди је одр жа-
ној у по слов ним про сто ри ја-
ма Ди рек ци је из ја вио је да би 
во лео да и оста ле ин сти ту ци-
је ко је по сто је у По кра ји ни и 
у Ре пу бли ци – слич но Фон ду, 
ра де као јед на ор га ни за ци ја. 
Са основ ним ци љем, да су на 
услу зи гра ђа ни ма, због ко јих 
у ства ри и по сто је. 

На рад ном са стан ку, ко ји је 
про те као у кон струк тив ном 
раз го во ру, пред ста вље ни су ре зул та ти ра-
да По кра јин ског фон да за пр вих 11 ме се ци
2014. го ди не. На осно ву из ве шта ја о ре ша-
ва њу зах те ва за оства ри ва ње пра ва из ПИО
у том пе ри о ду, пред ста вље ни су по да ци о
бро ју при мље них зах те ва – 100.901, од ко-
јих је ре ше но 91.579, а не ре ше на су оста ла
9.322 зах те ва.

– По кра јин ски фонд ПИО је за 11 ме се ци ове
го ди не од 91.579 ре ше них зах те ва, у за кон ском
ро ку од 60 да на ре шио бли зу 93 од сто, што
зна чи да са мо они слу ча је ви где објек тив но
ни смо би ли у мо гућ но сти да ре ши мо по зах те-
ву оси гу ра ни ка, тре нут но ни су за вр ше ни, али
на сто ји мо да до кра ја го ди не по стиг не мо још

бо љу ажур ност – ре као је Слав ко Имрић, ди-
рек тор По кра јин ског фон да.

Ми ни стар Ву лин је на гла сио да је за до во-
љан ре зул та ти ма ра да у По кра јин ском фон-
ду и про цен том ре ше них зах те ва у прет ход-
них 11 ме се ци ове го ди не, до да ју ћи да увек
мо же и бо ље.

У обра ћа њу јав но сти Слав ко Имрић је из-
ја вио да се са ми ни стром раз го ва ра ло и о

по ло жа ју по љо при вред ни ка у си сте му пен-
зиј ско-ин ва лид ског оси гу ра ња и о пи та њу
кон тро ле на пла те до при но са.

– Од ре ђе не ини ци ја ти ве за ре ша ва ње
ових про бле ма по сто је и, уз по др шку Ми ни-
стар ства, на дам се да ће мо про на ћи пра ва
ре ше ња, те да ће убу ду ће сви оси гу ра ни ци
и ко ри сни ци пра ва би ти у бо љем по ло жа ју
ка да је у пи та њу оства ри ва ње њи хо вих пра-
ва код РФ ПИО – на гла сио је Имрић.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња но ви на ра о ре ви-
зи ји ин ва лид ских пен зи ја, Алек сан дар Ву лин
је ис та као да има ве ли ко по ве ре ње у ко ми си је
ко је, уз свој ре до ван по сао, ра де и ве шта че ња
ових пен зи ја. Он је том при ли ком на по ме нуо

да је, у окви ру про ве ре ин ва лид ских
пен зи ја, до са да три ја жи ра но 23.000
љу ди. На по нов ни пре глед по зва но је ско ро
3.000 осо ба, а ви ше од 470 њих је од би ло да
се ода зо ве на по зив фор ми ра не ко ми си је за
ве шта че ње. На гла сио је и да је – као ре зул тат
ових про ве ра, већ 200 ин ва лид ских пен зи ја
до са да ски ну то са бу џе та, а да се про тив 16
љу ди во ди ис тра га у ту жи ла штву. Ми ни стар

је на ја вио и из ме не За ко на о
ПИО сле де ће го ди не, ко је ће
се, из ме ђу оста лог, за сни ва ти
и на за кључ ци ма до би је ним
кроз оба вља ње про ве ре ин-
ва лид ских пен зи ја.

Пре ма ре чи ма ми ни стра
Ву ли на, би ће пред ло же но
да се на од ре ђе ни на чин,
сво је вр сним ши фра ма, на
при мер, ин ва лид ске пен зи-
је прак тич но обе ле жа ва ју и
раз вр ста ва ју. Та ко би, пре ма
тој, услов но ре че но, ши фри,
Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва од мах има ло по да-
так да кон крет ни ин ва лид ски
пен зи о нер не мо же, ре ци мо,

да во зи ауто мо бил или да до би је до зво лу за
по се до ва ње оруж ја.

На кра ју, Ву лин је, ко мен та ри шу ћи пи та ња
но ви на ра о ини ци ја ти ва ма за оце ну За ко на о
при вре ме ном на чи ну уре ђе ња ис пла те пен-
зи ја по кре ну тим пред Устав ним су дом Ре пу-
бли ке Ср би је, од го во рио да Устав ни суд РС
ра ди пот пу но са мо стал но, и да ће би ти ка ко
он од лу чи, али да је ње гов став да су пен зи је
сте че но пра во, а да је њи хов из нос еко ном-
ска ка те го ри ја. Да кле, оне се сма њу ју или по-
ве ћа ва ју у скла ду са ста њем у бу џе ту Ре пу-
бли ке Ср би је, али ни јед на ни је од у зе та као
сте че но пра во, ре као је ми ни стар Ву лин.

Ми ро слав Мек те ро вић

У про сто ри ја ма Са ве за сле пих и сла бо-
ви дих Вој во ди не у Но вом Са ду све ча но су 
пу ште на у рад два но ва сту ди ја за сни ма-
ње звуч них књи га. Сту ди је је отво рио ми-
ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња, Алек сан дар Ву лин. 

Но вац за на бав ку јед ног од нај са вре ме ни јих 
сту ди ја те вр сте у ре ги о ну обез бе ди ла је ком-
па ни ја НИС, ко ја је пре ма ре чи ма Вла ди ми ра 
Па ни на, пред сед ни ка Са ве за сле пих и сла бо-

ви дих Вој во ди не, и ра ни је по ма га ла Са ве зу. 
Алек сан дар Ву лин је том при ли ком по хва-
лио рад ове ор га ни за ци је, ко ја се са сто ји од 
13 град ских, ме ђу оп штин ских и оп штин ских 
ор га ни за ци ја и има око 4.000 чла но ва, а ове 
го ди не обе ле жа ва 65 го ди на ра да и 35 го ди на 
ра да сво је би бли о те ке. Ис та као је, та ко ђе, да 
Са вез сле пих, осим ве ли ког соп стве ног ра да, 
обез бе ђу је и мно го сред ста ва из до на ци ја, и 
не осла ња се са мо на сред ства из бу џе та.

Ву лин је, при ли ком обра ћа ња но ви на-
ри ма, на гла сио да би би ло до бро да сви 
ку пу ју ро бу из пред у зе ћа у ко ји ма ра де 
осо бе са ин ва ли ди те том, по себ но ко ри-
сни ци бу џе та, јер је то нај бо љи на чин да 
се ре ше про бле ми тих фир ми. Вла ди мир 
Па нин је апе ло вао да се што пре до не се 
за кон о ин ва лид ским удру же њи ма, а ми-
ни стар Ву лин је ре као да је то у пла ну на-
ред не го ди не.   М. Мек те ро вић

АЛЕКСАНДАР ВУ ЛИН ОТВО РИО ДВА СТУ ДИ ЈА ЗА СНИ МА ЊЕ ЗВУЧ НИХ КЊИ ГА

Стал на по др шка др жа ве

Са радног састанка Александра Вулина са менаџментом ПФ ПИО
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ШТА ДО НО СИ НО ВА ГО ДИ НА

Стро жи усло ви 
за пен зи о ни са ње

Ми ро слав Ми рић

ШТШШТШШТШШТШТШТШ
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Ви ше пу та у то ку ове го ди не
спо ми ња ли смо по је ди не
од ред бе но вог За ко на о

пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу, ко је ће се при ме њи ва ти
по чев од 1. ја ну а ра 2015. го ди не.
Про ме не За ко на, иако се не од но-
се на ве ли ки број чла но ва, до но-
се ве ли ке но ви не за оси гу ра ни ке
Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње.

У по гле ду оства ри ва ња пра ва
на ста ро сну пен зи ју из ме не су
нај ве ће. На ста вља се тен ден ци ја
из јед на ча ва ња усло ва за оства-
ри ва ње пра ва за му шкар це и же-
не, али се за оба по ла уво де но-
ве, стро же од ред бе. За же не се,
та ко, пр ви пут по ди же ста ро сна
гра ни ца за оства ри ва ње пра ва
на пен зи ју из над 60 го ди на. Да-
ма ма ће сле де ће го ди не би ти
по треб но 60 го ди на и шест ме се-
ци жи во та, док ће за му шкар це
овај услов оста ти не про ме њен
и они ће у пен зи ју ићи са 65 го-
ди на жи во та. За оба по ла ва жи и
до дат ни услов, од но сно да има ју
на вр ше них 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња, као и до са да. Та ко ђе,
не про ме њен оста је услов и за
оси гу ра ни ке са на вр ше них 45
го ди на ста жа оси гу ра ња. Они ће
и да ље ићи у пен зи ју без об зи ра
на го ди не жи во та.

Пре вре ме на пен зи ја
Но ви ну пред ста вља тзв. пре-

вре ме на пен зи ја, о ко јој смо де-
таљ ни је пи са ли у ок то бар ском
бро ју „Гла са оси гу ра ни ка”. Она
пред ви ђа трај но ума ње ње од ре-
ђе ног из но са пен зи је за 0,34 од-
сто за сва ки ме сец ко ји не до ста је
до го ди на жи во та пред ви ђе них
за ста ро сну пен зи ју, с тим што
ума ње ње не мо же да бу де ве ће
од 20,4 од сто. Усло ви за пре вре-
ме ну ста ро сну пен зи ју сле де ће
го ди не би ће 40 го ди на ста жа
оси гу ра ња и 55 го ди на жи во та
за му шкар це, од но сно 36 го ди на
и 4 ме се ца ста жа и 54 го ди не и 4
ме се ца жи во та за же не.

Ве ли ка про ме на оче ку је и
оси гу ра ни ке ко ји су ра чу на ли

на сни же ње ста ро сне гра ни це 
за од ла зак у пен зи ју на осно ву 
ста жа ко ји се ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем, та ко зва ног бе-
не фи ци ра ног ста жа. За њих је 
уве ден до дат ни услов без чи јег 
ис пу ње ња се ста ро сна гра ни ца 
уоп ште не сни жа ва, а то је да 
су на рад ним ме сти ма на ко ји-

ма се стаж ра чу на са уве ћа ним 
тра ја њем про ве ли нај ма ње две 
тре ћи не укуп но на вр ше ног ста-
жа оси гу ра ња. Уко ли ко је овај 
услов ис пу њен, ста ро сна гра-
ни ца сни жа ва се као и по про-
пи си ма ко ји су ва жи ли до Но ве 
го ди не. Ста ро сна гра ни ца мо ћи 
ће да се сни жа ва нај ви ше до 54 
го ди не и 8 ме се ци жи во та.

По по себ ним про пи си ма
Из ме не оче ку ју и по је ди не 

за по сле не ко ји под по себ ним 
усло ви ма оства ру ју пра во на 
ста ро сну пен зи ју, и то све оне 
ко ји су за по сле ни у ми ни стар-
стви ма спољ них и уну тра шњих 
по сло ва, без бед но сним аген-
ци ја ма, ко ји ра де на из вр ше-
њу кри вич них санк ци ја, као и 
при пад ни ке по ре ске по ли ци је, 
а оба вља ју ад ми ни стра тив но-
тех нич ке по сло ве. Оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју 

по по себ ним про пи си ма оста је 
при ви ле ги ја са мо за оне за по-
сле не на на ве де ним по сло ви ма 
ко ји оба вља ју на ро чи то те шке, 
опа сне и штет не по сло ве, од но-
сно та кве по сло ве на ко ји ма је 
оба вља ње про фе си о нал не де-
лат но сти огра ни че но на вр ше-
њем од ре ђе них го ди на жи во та. 

Из у зе так су са мо про фе си о нал-
на вој на ли ца за ко ја и да ље 
ва же ра ни ји усло ви. Осим ових 
из ме на, по ди жу се и усло ви за 
ове ка те го ри је оси гу ра ни ка, па 
ће они ма од њих ко ји ма у 2015. 
го ди ни пре ста не за по сле ње са 
пра вом на пен зи ју, за оства ри-
ва ње тог пра ва би ти по треб но 
54 го ди не жи во та и 21 го ди на 
и 8 ме се ци ста жа оси гу ра ња, 
од ко јих нај ма ње 11 го ди на и 8 
ме се ци ста жа оси гу ра ња мо ра-
ју да про ве ду на по сло ви ма на 
ко ји ма се стаж ра чу на са уве-
ћа ним тра ја њем. По ли циј ским 
слу жбе ни ци ма ко ји ни су уни-
фор ми са на овла шће на слу жбе-
на ли ца, ни ти ра де на по себ но 
сло же ним, спе ци фич ним, од но-
сно опе ра тив ним по сло ви ма, 
али ра де на рад ним ме сти ма на 
ко ји ма се стаж ра чу на са уве ћа-
ним тра ја њем, сле де ће го ди не 
би ће по треб но 56 го ди на и 10 

ме се ци жи во та, као и 25 го ди на
ста жа оси гу ра ња, од ко јих нај-
ма ње 15 го ди на мо ра да бу де
ефек тив но про ве де но на рад-
ном ме сту са бе не фи ци ра ним
ста жом у јед ном од на ве де них
др жав них ор га на.

По ро дич на пен зи ја
Усло ви за ин ва лид ску пен-

зи ју оста ју не про ме ње ни, али
ће пре жи ве ли брач ни дру го ви
оства ри ва ти пра во на по ро дич-
ну пен зи ју по смр ти оси гу ра ни-
ка, или ко ри сни ка пен зи је под
не што стро жим усло ви ма. Та ко
ће удо ви ца ма би ти по треб но 
52 го ди не жи во та и нај ма ње 45 
го ди на жи во та у вре ме смр ти 
брач ног дру га, или у вре ме ка да
им је пре ста ло пра во на по ро-
дич ну пен зи ју ко је су ко ри сти ле
уз де цу, или по осно ву не спо-
соб но сти за са мо ста лан жи вот 
и рад. Удов ци ма ће сле де ће го-
ди не би ти по треб но 57 го ди на 
жи во та у вре ме смр ти су пру-
ге, од но сно у вре ме пре стан ка 
пра ва оства ре ног уз де цу, или 
по осно ву не спо соб но сти за са-
мо ста лан жи вот и рад.

Сле де ћа го ди на до но си и из-
ме ну ко ја је пред ви ђе на ра ни-
јим про ме на ма За ко на а ко ја се 
од но си на на чин об ра чу на ви-
си не пен зи је, та ко што се оси-
гу ра ни ци ма же на ма уме сто за 
до са да шњих 13 од сто, стаж оси-
гу ра ња за од ре ђи ва ње ста ро-
сне пен зи је, од но сно пен зиј ски 
стаж за од ре ђи ва ње ин ва лид-
ске пен зи је, уве ћа ва за 12 од-
сто. Та ко ђе, ме ња се и на чин на 
ко ји се ра чу на пен зиј ски стаж у 
слу ча ју да је ње го во тра ја ње ду-
же од 40 го ди на. До 31. 12. 2014. 
го ди не стаж из над 40 го ди на ра-
чу нао се у тра ја њу скра ће ном 
за по ло ви ну, док се од 1. ја ну а-
ра 2015. и стаж из над 40 го ди на 
ра чу на у пу ном тра ја њу. Уку пан 
мак си ма лан пен зиј ски стаж за 

Крајем године увек редови на шалтерима Фонда ПИО
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об ра чун ви си не пен зи је огра-
ни чен је на 45 го ди на.

Ко ри сни ци ста ро сних пен зи-
ја из Ср би је ко ји су за по сле ни
у ино стран ству, од 1. ја ну а ра
2015. мо гу сво је пен зи је да ко-
ри сте без бо ја зни да ће им би ти
об у ста вље не. До са да шња за-
кон ска од ред ба про пи си ва ла је
об у ста ву пен зи је ко ри сни ци ма
ко ји се за по сле у ино стран ству.

По љо при вред ни 
оси гу ра ни ци

Но ви про пи си до но се зна-
чај не из ме не и за оси гу ра ни ке
по љо при вред ни ке. У про пи се о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси-
гу ра њу вра ће на је од ред ба ко ја
про пи су је да су оба ве зно оси-
гу ра ни но си лац по љо при вред-
ног до ма ћин ства и но си лац
по ро дич ног по љо при вред ног
до ма ћин ства, од но сно нај ма ње
је дан члан до ма ћин ства, по ро-
дич ног по љо при вред ног га-
здин ства, или ме шо ви тог до ма-
ћин ства, док за оста ле чла но ве
оси гу ра ње ни је оба ве зно. Ова
од ред ба омо гу ћа ва чла но ви ма
до ма ћин ста ва у ко ји ма је ви ше
чла но ва оси гу ра но да се од ја-
ве са пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња уко ли ко то же ле. У 
оси гу ра њу мо ра да оста не са мо
је дан члан до ма ћин ства, по из-
бо ру чла но ва тог до ма ћин ства.
Ова из ме на про пи са омо гу ћи ће
по је ди ним оси гу ра ни ци ма по-
љо при вред ни ци ма да ис ту пе из
оси гу ра ња и на тај на чин ума ње
да ва ња свог до ма ћин ства за до-
при но се за ПИО. На овај на чин,
по љо при вред ни ци ма је омо гу-
ће на уште да у кућ ном бу џе ту,
али је ипак по треб но с па жњом
до но си ти од лу ку о пре стан-
ку оси гу ра ња, јер исту па ње
из оси гу ра ња мо же да угро зи
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју
у бу дућ но сти.

На кра ју, оп шти за кљу чак је да,
као и у прет ход ном пе ри о ду, но-
ва го ди на до но си не што стро же
усло ве за оства ри ва ње пра ва на
пен зи ју, али и не што по вољ ни је
усло ве за ко ри сни ке пра ва, као
и за пре ста нак свој ства оси гу-
ра ња по љо при вред ни ци ма. И у
2015. го ди ни, „Глас оси гу ра ни ка” 
и за по сле ни у Фон ду тру ди ће се
да за ин те ре со ва ни ма пру же сва
по треб на оба ве ште ња о ак ту ел-
но сти ма из обла сти пен зиј ског и
ин ва лид ског оси гу ра ња.

Ми ро слав Ми рић

Од 1. ја ну а ра на ред не го ди не Ср би ја се
при дру жу је трен ду у ре ги о ну да се ста-
ро сна гра ни ца за пен зи о ни са ње по сте-

пе но по ди же и да се же не по пи та њу рад ног
ста жа и го ди на жи во та по треб них за пен зи о ни-
са ње из јед на ча ва ју с му шкар ци ма.

У Хр ват ској, пре ма та мо шњем за ко ну о пен-
зиј ском оси гу ра њу ко ји је на сна зи од по чет ка
2014. го ди не, пра во на ста ро сну пен зи ју до кра-
ја 2030. го ди не има ју сви оси гу ра ни ци са на вр-
ше них 65 го ди на жи во та 
и 15 го ди на ста жа. По сле 
то га, ста ро сна гра ни ца се 
по ди же, и то сва ке го ди не 
за по три ме се ца, та ко да 
ће од 2038. пра во на ста-
ро сну пен зи ју оства ри ва ти 
оси гу ра ник му шка рац са 
на вр ше них 67 го ди на жи-
во та и 15 го ди на ста жа. За 
же не је уве де но пре ла зно 
раз до бље до 2030. го ди не, 
ка да ће се из јед на чи ти с 
му шкар ци ма.

Пра во на пре вре ме ну 
пен зи ју до кра ја 2030. у 
Хр ват ској има оси гу ра ник 
ка да на вр ши 60 го ди на жи-
во та и 35 го ди на ста жа. Од 
1. ја ну а ра 2031. ста ро сна 
гра ни ца се по ме ра за три 
ме се ца та ко да ће се од 1. 
ја ну а ра 2038. пра во на пре-
вре ме ну пен зи ју оства ри-
ва ти с на вр ше не 62 го ди не 
жи во та и 35 го ди на ста жа.

Же не ће се и у овим усло ви ма по сте пе но из-
јед на чи ти с му шкар ци ма, и то у пре ла зном раз-
до бљу до 2030. Та ко су у 2014. у пре вре ме ну
пен зи ју же не мо гле да оду са 56 го ди на жи во та
и 31 го ди ном ста жа, али се и ов де го ди не жи во-
та и пен зиј ски стаж по ве ћа ва ју го ди шње за по
три ме се ца до кра ја 2029.

И хр ват ски за кон пред ви ђа пе на ле за пре-
вре ме но пен зи о ни са ње, ко ји ма се сти му ли ше
што ка сни ји од ла зак у пен зи ју, са ду жим ста жом
и у ста ри јем жи вот ном до бу.

У Бо сни и Хер це го ви ни ен ти те ти има ју по себ-
не за ко не о ПИО. У Ре пу бли ци Срп ској, на при-
мер, још од 1. ја ну а ра 2012. пра во на ста ро сну
пен зи ју има оси гу ра ник ка да на вр ши 65 го ди-
на жи во та и има нај ма ње 15 го ди на ста жа. Му-
шка рац има пра во на ста ро сну пен зи ју ако има
40 го ди на ста жа и 60 го ди на жи во та, а же на са
на вр ше них 58 го ди на жи во та и 35 го ди на пен-

зиј ског ста жа. Ста ро сна гра ни це се мо же сни-
жа ва ти нај ви ше до 55 го ди на жи во та, а пре вре-
ме но пен зи о ни са ње под ра зу ме ва ин ва лид ску
пен зи ју.

У Фе де ра ци ји БиХ услов за ста ро сну пен зи ју
је 65 го ди на жи во та и нај ма ње 20 го ди на пен-
зиј ског ста жа, а оси гу ра ник ко ји је на пу нио 40
го ди на ста жа сти че пра во на пен зи ју без об-
зи ра на го ди не жи во та. Пра во на пре вре ме ну

ста ро сну пен зи ју оства-
ру је му шка рац ко ји има
60 го ди на жи во та и 35
го ди на ста жа, а же на са
55 го ди на жи во та и 30

го ди на ста жа.
У Цр ној Го ри су та ко ђе

по о штре ни усло ви за сти-
ца ње пра ва на пен зи ју.
На и ме, та мо оси гу ра ник
пра во на ста ро сну пен зи-
ју сти че са на вр ше них 67
го ди на жи во та и нај ма ње
15 го ди на ста жа, или ка да
на пу ни 40 го ди на ста жа.
Услов за пре вре ме ну ста-
ро сну пен зи ју је 62 го ди не
жи во та и нај ма ње 15 го ди-
на пен зиј ског ста жа. У Цр-
ној Го ри же на ма се као до-
дат ни стаж упи су је по шест
ме се ци за сва ко де те, а и
та мо шњи за кон о ПИО је
пред ви део пе на ле за пре-
вре ме но пен зи о ни са ње.

И Сло ве ни ја сва ке го-
ди не по ди же гра ни цу за

од ла зак у пен зи ју. У 2014. го ди ни му шка рац
је имао пра во да иде у ста ро сну пен зи ју са 58
го ди на и че ти ри ме се ца жи во та и 40 го ди на
пен зиј ског ста жа, а же не са 58 го ди на ста ро сти
и 38 го ди на и че ти ри ме се ца ста жа, без до ку-
па. Сва ке на ред не го ди не ста ро сна гра ни ца се
по ме ра за по че ти ри ме се ца, па ће 60 го ди на
жи во та и 40 го ди на ста жа би ти услов тек 2018.
го ди не за му шкар це и 2019. за же не. Му шкар-
ци ма се у Сло ве ни ји у стаж ра чу на и оба ве зно
слу же ње вој ног ро ка, а же на ма ро ђе ње де те та
(јед но де те шест ме се ци, дво је 16, а пе то ро или
ви ше – 48 ме се ци). Сло ве ни је је та ко ђе уве ла
про цен ту ал но ума ње ње за пре вре ме но пен-
зи о ни са ње.

Услов за сти ца ње пра ва на ста ро сну пен зи ју
у Ма ке до ни ји је 64 го ди не (му шкар ци), од но сно
62 го ди не жи во та за же не и нај ма ње 15 го ди на
пен зиј ског ста жа. Р. М.

Пе на ли 
и у Евро пи
Пре вре ме но пен зи о ни са-
ње уз пе на ле за сту пље но
је у ве ћи ни европ ских 
зе ма ља (Ита ли ја, Не мач-
ка, Аустри ја, Ли тва ни ја, 
Есто ни ја, Пор ту гал, Сло-
вач ка, Швај цар ска, Че шка,
Шпа ни ја).
Про цен ти ума ње ња пен-
зи је (пе на ли) ва ри ра ју од
зе мље до зе мље, па у Хр-
ват ској, на пример, износе 
до 0,34 од сто ме сеч но, у
Цр ној Го ри 0,35 од сто ме-
сеч но, а у не ким др жа ва ма
иду и до 0,5 од сто ме сеч но,
од но сно шест про це на та 
го ди шње (Пор ту гал и Сло-
вач ка).

КАКВИ СУ ПРОПИСИ У РЕ ГИ О НУ

Сву да се ра ди ду же
Пре ма ва же ћим за ко ни ма, од зе ма ља бив ше СФРЈ за по сле ни 
у Сло ве ни ји нај ра ни је мо гу у пен зи ју

поводииииииииииии
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Око 200 ин ва ли да ра да из
це ле Вој во ди не са број-
ним го сти ма, при ја те љи-

ма и ду го го ди шњим са рад ни-
ци ма обе ле жи ли су по чет ком
де цем бра у Су бо ти ци ју би леј
сво је ор га ни за ци је – 50 го ди на
по сто ја ња и ра да Са ве за ин ва-
ли да ра да Вој во ди не и ујед но и
Ме ђу на род ни дан осо ба са ин-
ва ли ди те том.

Све ча но сти су при су ство ва-
ли пред став ни ци 32 оп штин ске
и град ске ор га ни за ци је из це ле
Вој во ди не (од укуп но 33).

До ма ћин ма ни фе ста ци је би ло
је Град ско удру же ње ин ва ли да
ра да Су бо ти це на че лу са Стан-
ком Ним че ви ћем, а по кро ви тељ
По кра јин ски се кре та ри јат за
здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку
и де мо гра фи ју. Ми ни стар ство за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња по др жа ло је
ма ни фе ста ци ју као обе ле жа ва ње
Ме ђу на род ног да на ин ва ли да.

– У Вој во ди ни жи ви око 75.000
ин ва ли да ра да – ко ри сни ка ин-
ва лид ске пен зи је, око 3.000 ин-
ва ли да ра да је у рад ном од но су,
7.500 че ка за по сле ње и 6.500
ко ри сни ка при ма 50 о дсто ин-

ва лид ске пен зи је. На ша же ља, 
а и за да так на којем ће мо ин-
тен зив но ра ди ти је сте да их све 
оку пи мо у за јед нич ку ор га ни за-
ци ју, јер ће мо број ни ји пред ста-
вља ти ве ћу сна гу у бор би за по-
бољ ша ње по ло жа ја ин ва ли да 
ра да – по ру чи ла је Ста на Сви ла-
ров, пред сед ни ца СИР Вој во ди-
не, са овог ску па. 

У име број них го сти ју, ду го-
го ди шњих са рад ни ка, при ја те-
ља и зва ни ца, у све ча ном де лу 
при сут ни ма се обра тио др Не-
над Ива ни ше вић, др жав ни се-
кре тар у Ми ни стар ству за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, и том при ли ком 
на ја вио на ста вак ре ви зи ја ин-
ва лид ских пен зи ја. Ис та као је 
и да је Са вез ин ва ли да ра да ор-
га ни за ци ја ко ја има ино ва тив не 
про јек те за чи је фи нан си ра ње 
но вац сва ка ко тре ба да бу де 
обез бе ђен.

Бо жи дар Це кић, пред сед-
ник СИР Ср би је, из ра зио је за-
до вољ ство што пред став ни ци 
свих струк ту ра вла сти по др жа-
ва ју ор га ни за ци ју Са ве за ин ва-
ли да ра да, што су до ла ском на 
ову про сла ву и по твр ди ли. 

Слав ко Имрић, ди рек тор 
По кра јин ског фон да ПИО, на-
гла сио је да СИР Вој во ди не 
оства ру је до бре ре зул та те и да 
су за јед нич ким ра дом са струч-
ња ци ма Фон да ПИО на мно гим 
про јек ти ма и за ко ни ма – по себ-
но на За ко ну о про фе си о нал ној 
ре ха би ли та ци ји и за по шља ва-
њу ОСИ, обез бе ди ли бо љи по-
ло жај ин ва ли да ра да.

На све ча но сти су по де ље не
и пла ке те за хвал но сти број ним 
пред став ни ци ма ор га на ре пу-
блич ке, по кра јин ске и ло кал не 
ад ми ни стра ци је и вла сти, ин-
сти ту ци ја ма, ор га ни за ци ја ма 
и по је дин ци ма, ме ђу ко ји ма и 
пред став ни ци ма По кра јин ског 
фон да ПИО ко ји су у прет ход ном 
пе ри о ду по ма га ли рад Са ве за.  

Ми ро слав Мек те ро вић

Као чла ни ца Европ ске уни је, Ру му ни ја мо-
же да упо сли 5.500 љу ди из зе ма ља ко је ни-
су чла ни це Уни је. Отва ра њем два гра нич на
пре ла за (На ко во и Вр би ца) тре ба ло би да се
ство ре и усло ви за лак ше за по шља ва ње у
су сед ној Ру му ни ји, пи ше но во сад ски „Днев-
ник”.

На чел ник Се вер но ба нат ског управ ног
окру га, Вла ди мир Илић, ка же да сто ти нак
рад ни ка већ ко ри сти ову мо гућ ност.

– Ипак, нео п ход но је од ре ди ти усло ве
под ко ји ма би на ши љу ди ра ди ли у Ру му-
ни ји, и то је по сао две ју вла да. По сло дав ци
су оба ве зни да ор га ни зу ју пре воз, без ви за,
од но сно без за др жа ва ња на гра ни ци, са мо
уз про ве ру спи ска рад ни ка ко ји пу ту ју – ка-
же Илић.

Мо гућ ност за по шља ва ња у Ру му ни ји не-
ће мо ћи та ко бр зо да се оства ри, јер прет-
ход но слу жбе за за по шља ва ње, по гра нич-
не по ли ци је и ца ри не две зе мље тре ба да
за кљу че спо ра зу ме о са рад њи. Са ша Та нац-
ков из ки кинд ског Се кре та ри ја та за ло кал-
но-еко ном ски раз вој на по ми ње да је оп-
шти на до го во ри ла раз го во ре са пред став-
ни ци ма фир ми ко је се на ла зе у ру мун ској
по гра нич ној зо ни.

– На да мо се да ће уско ро би ти ја сни ји сви
усло ви ко је је нео п ход но ис пу ни ти ка ко би
ста нов ни ци ки кинд ске оп шти не мо гли да
ра де у Ру му ни ји – ка же Та нац ков.

Пред сед ник Ме сне за јед ни це Мо крин,
Го ран Ди ми тров, на по ми ње да је ве о ма ва-
жно да се љу ди ма не да је ла жна на да.

– У Мо кри ну су пред став ни ци фир ме ЗО-
ПАС ин тер вју и са ли 180 ме шта на спрем них
да ра де у фа бри ци за про из вод њу елек тро-
гре ја ча. Од то га, њих 150 од го ва ра за да тим
кри те ри ју ми ма. Би ли су и пред став ни це фа-
бри ке „Дел фи” ко ја се ба ви про из вод њом
ка бло ва. Ипак, још не ма ни ка квих зва нич-
них ин фор ма ци ја о би ло ка квом за по шља-
ва њу – на гла ша ва Го ран Ди ми тров.

У Ме сној кан це ла ри ји у На ко ву за по сао
у Ру му ни ји, пре ма са да шњим по да ци ма, за-
ин те ре со ва но је три де се так осо ба из ме ђу
25 и 40 го ди на. Углав ном су се при ја ви ли
не ква ли фи ко ва ни рад ни ци, за на тли је, ме-
са ри, бра ва ри, зи да ри, ме тал ци, али и дво је
ви со ко о бра зо ва них.

Р. М.

МО ГУЋ НОСТ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА У РУ МУ НИ ЈИ

По сао за пет и по хи ља да љу ди

ОБЕ ЛЕ ЖЕНО ПО ЛА ВЕ КА ПО СТО ЈА ЊА САВЕЗА ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ВОЈ ВО ДИ НЕ

До де ље на при зна ња 
са рад ни ци ма

ОБОООООООБОБООБОБООООБОООБОООБОООБОООО

поводи

Божидар Цекић, Стана Свиларов, Стеван Радишић и Станко 
Нимчевић
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Ми ни стар ство за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња,
уз по др шку Европ ске екс перт ске

гру пе за пре ла зак са ин сти ту ци о нал не
за шти те на не гу у за јед ни ци, ор га ни зо-
ва ло је 8. де цем бра 2014. го ди не ме ђу-
на род ну кон фе рен ци ју „На пре до ва ње у
про це су пре ла ска са сме шта ња ко ри сни-
ка у ин сти ту ци ју на услу ге у за јед ни ци у
Ср би ји”.

На отва ра њу кон фе рен ци је, ми ни стар
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, Алек сан дар Ву лин, под се-
тио је да се Ср би ја оба ве за ла на то да,
у скла ду са За ко ном о со ци јал ној за шти-
ти, до 2015. го ди не пот пу но уки не при-
су ство де це мла ђе од три го ди не у ин-
сти ту ци ја ма. Ми ни стар Ву лин је ре као
да је ма ње од 1.000 де ча ка и де вој чи ца
сме ште но у ин сти ту ци ја ма, по че му је
Ср би ја нај бо ља у Евро пи, и до дао да су
хра ни тељ ске по ро ди це у нај ве ћој мо гу-
ћој ме ри рас те ре ти ле ин сти ту ци је. Он је
из ра зио оче ки ва ње да ће и број услу га
ко је се ну де ло кал ним за јед ни ца ма убу-
ду ће би ти ве ћи и ис та као да ни шта од

то га не ће би ти мо гу ће без уче шћа ло-
кал них са мо у пра ва.

У увод ном де лу кон фе рен ци је го во ри-
ли су др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству
здра вља, Вла ди мир Ђу кић, шеф ко о пе ра-
ци је Де ле га ци је Европ ске уни је у Ср би ји,
Хол гер Шре дер, и пред став ник Европ ске
екс перт ске гру пе за пре ла зак са ин сти-
ту ци о нал не за шти те на не гу у за јед ни ци,
Џон Ха ло ран. Они су ис та кли зна чај то га
да је Ср би ја пр ва зе мља ко ја ни је чла ни-
ца ЕУ, а у ко јој је ор га ни зо ва на кон фе рен-
ци ја.

Глав ни циљ ску па био је под сти ца ње
ре фор ми ин сти ту ци о нал не за шти те, уз са-
гле да ва ње ак ту ел не си ту а ци је и утвр ђи-
ва ње пра ва ца раз во ја услу га у за јед ни ци
као ал тер на ти ве ин сти ту ци о нал ном сме-
шта ју ко ри сни ка. По себ на па жња је би ла

по све ће на мо гућ но сти ма ко ри шће ња ЕУ 
фон до ва за по др шку овом про це су.

На кон фе рен ци ји је би ло ре чи о де ин сти-
ту ци о на ли за ци ји као јед ном од при о ри те-
та Европ ске уни је, као и о на прет ку ко ји је 
Ср би ја по сти гла на пла ну тран сфор ма ци је 
уста но ва и раз во ја услу га у за јед ни ци у ци-
љу де ин сти ту ци о на ли за ци је.

Кон фе рен ци ја се од ви ја ла и уз ра ди о-
ни чар ски рад. Те ме ра ди о ни ца су би ле: 
„Спре ча ва ње сме шта ња де це у уста но-
ве” и „Пре ла зак са ин сти ту ци о нал них на 
услу ге у за јед ни ци за од ра сле”. Кроз те ме 
је са гле да на ак ту ел на си ту а ци ја и да те 
пре по ру ке за на ста вак де ин сти ту ци о на-
ли за ци је у Ср би ји. 

За тва ра ју ћи скуп, др жав ни се кре тар 
у Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, др Не над 
Ива ни ше вић, за хва лио је уче сни ци ма на 
до не тим за кључ ци ма ко ји ће би ти ко ри-
шће ни као сво је вр сна пре по ру ка Ми ни-
стар ству за де фи ни са ње ак тив но сти у 
пре ла ску са ин сти ту ци о нал не за шти те на 
не гу у за јед ни ци у Ср би ји.

Ј. Оцић

По во дом Ме ђу на род ног да на осо ба са
ин ва ли ди те том, проф. др Ни ко ла Ћи ро вић,
члан Град ског ве ћа за со ци јал ну за шти ту и
бри гу о по ро ди ци и де ци, и Алек сан дар Пе-
тро вић, шеф Ка би не та гра до на чел ни ка Но-
вог Са да, при ми ли су у Град ској ку ћи пред-
став ни ке 20 удру же ња ОСИ из Но вог Са да.

– Град ска упра ва за со ци јал ну и деч ју за-
шти ту на ста вља да во ди од го вор ну со ци јал-
ну по ли ти ку те ће и да ље пру жа ти по др шку
свим удру же њи ма са сво је те ри то ри је ка ко
би смо сва ко днев ни жи вот ОСИ учи ни ли бо-
љим и са др жај ним – на гла сио је Ћи ро вић.

Град ска упра ва за со ци јал ну и деч ју за-
шти ту ове го ди не је одво ји ла 31.677.000
ди на ра пре ко кон кур са за удру же ња ОСИ.
Алек сан дар Пе тро вић је том при ли ком ис-
та као да је град Но ви Сад про шле го ди не
отво рио, као је дан од пр вих гра до ва, и Кан-
це ла ри ју за осо бе са ин ва ли ди те том, а све у
ци љу уна пре ђе ња по ло жа ја ОСИ.

Не за Ђур кић, пред сед ни ца Град ске ор га-
ни за ци је сле пих и сла бо ви дих ли ца Но вог
Са да, го во ри ла је о по тре би укла ња ња фи-

зич ких ба ри је ра да би се свим ОСИ омо гу-
ћи ло сло бод но кре та ње.

Д. Ко раћ

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О РЕ ФОР МА МА ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НЕ ЗА ШТИ ТЕ

Те жи ти по ро дич ном 
сме шта ју

МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ ОБЕ ЛЕ ЖЕН И У НО ВОМ СА ДУ

По др шка удру же њи ма

Са гле да на ак ту ел на си ту а ци ја 
и да те пре по ру ке за на ста вак 

де ин сти ту ци о на ли за ци је 
у Ср би ји

Пријем у Градској кући за представнике удружења ОСИ
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поводи

Не ма њи на 30. Фи ли ја ла
Фон да ПИО за град Бе-
о град. Шал тер са ла у тој

згра ди. Све су ово, по ми шље-
њу мно гих Бе о гра ђа на, си но ни-
ми за ре до ве, гу жву и че ка ње
да се за вр ши нео д ло жан по сао.
Ни је ни чу до ако се узме у об зир
чи ње ни ца да бар две тре ћи не
дво ми ли он ског гра да сво је по-
сло ве око пен зиј ско-ин ва лид-
ског оси гу ра ња мо же и мо ра
упра во ов де да оба ви.

Ов де се пре да ју до ку мен та за
од ла зак у за слу же ну пен зи ју, до-
би ја пин код, ли стинг о ста жу и
још мно ге дру ге „сит ни це” нео-
п ход не у од ре ђе ним жи вот ним
си ту а ци ја ма. На ро чи то пред
Но ву го ди ну, јер је 31. де цем бар
по след њи дан ка да се, као ове
го ди не на при мер, мо же „ухва-
ти ти” услов за пен зи ју по ва же-
ћим про пи си ма, јер се већ од
на ред ног, пр вог да на сле де ће
го ди не они ме ња ју. За по сле ни
ко је ра де у шал тер са ли пр ви су
и не рет ко је ди ни из Фон да ко је
гра ђа ни ви де и са ко ји ма раз го-
ва ра ју па су, та ко, на рав но, упра-
во они нај че шће из ло же ни и не-

за до вољ ству и кри ти ка ма али и 
по хва ла ма стра на ка (ко је та ко ђе 
ни су рет ке). А они, са оне стра не 
шал те ра има ју шта да ис при ча ју, 
и то не за је дан но вин ски чла нак 
већ и за чи та ву књи гу.

– Ка да днев но про ђе ви ше од 
хи ља ду љу ди кроз ову са лу, а 
ви ше од 300 њих до ђе и ис пред 
мог шал те ра, он да за и ста мо же-
те мно го то га да чу је те. Чу је мо 
сва ка кве жи вот не при че, са зна-

мо ко се раз во ди, ко ме се уда је 
ћер ка, ко има про блем с ком ши-
ја ма... Ни су рет ке си ту а ци је где 
смо ми стран ка ма и са вет ник и 
пси хи ја тар и нај бо љи друг, али и 
нај го ри не при ја тељ ако ка же мо 
да не што што ми сле да мо же, у 
ства ри ни ка ко не мо же да се за-
вр ши у том мо мен ту – ка же Алек-
сан дар Дим чић ко ји је нај че шће 
иза шал те ра број 10 али, пре ма 
по тре би, на ла зи се и на дру гим 
шал те ри ма где тре ба не што да 
се ура ди, об ја сни, за вр ши. 

Ина че, овај шал тер, број 10,
као и они ко ји но се бро је ве 9 
и 11 нај че шће су, пре ма ан ке-
та ма ко је су то ком ове го ди не 
ра ди ли за по сле ни из Од се ка 
за ме ди је Сек то ра за од но се с 
јав но шћу РФ ПИО, по ми ња ни 
по љу ба зно сти, ефи ка сно сти и 
пред у сре тљи во сти оних ко ји ту 
ра де. По ред Алек сан дра, ту су 
и Де јан Фрај и Оли вер Ко тла јић 
ко ји, ка ко ка жу, на по сао сти жу 
на о ру жа ни стр пље њем и раз у-
ме ва њем, јер ни ко ов де не до-
ла зи без пре ке по тре бе.

– Нај ва жни је је ипак то што
не ма ни ка квих про бле ма око 
по де ле по сла – ка же Ви о ле та 
Ћир ко вић, шеф оп ште пи сар ни-
це, ко ју смо за те кли ка ко са мо 
у про ла зу спу шта фа сци кле на 
сто ло ве сво јих са рад ни ка. – Ни-
ко не пи та за што баш ње му тај 
пред мет, не ка же да има пре ви-
ше и да му не тре ба још до да ва-
ти... Сва ко ра ди свој део по сла 
без пи та ња и по го во ра, и то је 
је ди ни на чин на ко ји мо же мо да
функ ци о ни ше мо са ова ко ве ли-
ком фре квен ци јом стра на ка – 
ја сна је Ви о ле та.

До га ђа се и да љу ди, по го то во
ста ри ји, са че ка ју ред, до ђу на 
шал тер и он да схва те да су че ка-
ли на по гре шном ме сту и да све 
мо ра ју ис по чет ка. За то је ва жно 
да кад уђу у са лу Зо ра ну Ма шко-
ви ћу тач но об ја сне шта им тре-
ба, због че га су ту да би до би ли 
ти кет са пра вим бро јем шал те-

У ШАЛ ТЕР СА ЛИ ФИ ЛИ ЈА ЛЕ ЗА ГРАД БЕ О ГРАДУУ ШШ

Хи ља де об ја шње ња 
днев но за гра ђа не

Александар Димчић и Дејан Фрај

Матична евиденција
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ра. По сто ји и шест шал те ра за 
ин фор ма ци је, од ко јих су два 
на ме ње на за ка зи ва њу до ла ска 
за од ре ђе ни дан и сат та ко да 
гра ђа ни мо гу да пла ни ра ју сво-
је вре ме. Та ња Та шић, на јед ном 

од њих, ка же да љу ди ма мно го 
зна чи ка да мо гу да за ка жу вре-
ме до ла ска, али и ка да мо гу да 
се ин фор ми шу о то ме ко ме, где 
и за шта тре ба да се обра те

Пре да ти сва до ку мен та по-
треб на за пен зи о ни са ње че сто 
уме да бу де пра ва мо ра. Да би 
се то из бе гло, од но сно да би 
гра ђа ни са што ма ње до ла за ка 
у Не ма њи ну 30 упот пу ни ли до-
ку мен та ци ју и пре да ли зах тев, 

уве де на је прак са да их при ма ју 
ди рект но прав ни ци, а не да им 
се зах те ви ша љу са шал те ра. У 
са ли је одво је на по себ на кан це-
ла ри ја у ко јој прав ни ци при ма ју 
стран ке та ко да мо гу од мах да 

ка жу да ли не што не до ста је и 
шта је по треб но да би до ку мен-
та ци ја би ла ком плет на. 

На услу зи гра ђа ни ма сва ко-
днев но су и прав ни са вет ни ци 
ко ји су ту да об ја сне, по са ве ту ју, 
упу те стран ке шта и ка ко тре-
ба да ура де, има ју ли до вољ но 
усло ва за пен зи ју, да про ту ма че 
ли стинг и све оста ло што стран-
ке ин те ре су је а не мо гу са ми да 
про ту ма че.

Ту су шал те ри ма тич не еви-
ден ци је на ко ји ма Бра ни сла ва
Са вић Кља јић, Ти а на Цр но-
мар ко вић, Дра га на Мир ко вић,
Ми лан Ми ћо вић, Дра ган Пе-
три че вић и Ве ри ца Из га ре вић

сва ко днев но при ма ју при ја ве
и од ја ве за по сле них, при ја ве за
при вре ме не здрав стве не књи-
жи це но во пе че ним пен зи о не-
ри ма док че ка ју на ре ше ње, из-
да ју ли стин ге.

За спор на прав на пи та ња и
прет ход ни по сту пак, ту ђу по-
моћ и не гу, ин ва лид ске пен зи је,
за ду же на је Сне жа на Гли шић са
сво јом „еки пом” на шал те ри ма:
Љи љом Сто ја но вић, Дра га ном

Ви дић, Гор да ном Врањ ко вић,
Сне жа ном Ћур чић...

И та ко те ку да ни с оне стра не
шал те ра, мо же се ре ћи на раз не
на чи не, али ни ка ко до сад но и
јед но лич но. Јер, та мо где сва ко-

днев но ви ше сто ти на љу ди до ђе
са сво јим про бле ми ма, му ка ма,
же ља ма и на да њи ма, увек има
не што да се до го ди или чу је пр ви
пут. Ма ко ли ко ду го ра ди ли, за-
по сле ни ко ји се де иза шал те ра у
јед но су си гур ни, а то је да ни кад
не мо гу да ка жу да су све већ ви-
де ли и да их ви ше ни шта не мо же
из не на ди ти. Јер, увек по сто ји но-
ви дан. И не ке но ве стран ке.

Ве сна Ана ста си је вић

Тања Ташић иза шалтера Зоран Машковић (у средини)

НАЈ ЉУ БА ЗНИ ЈА СЛУ ЖБЕ НИ ЦА У НО ВОМ СА ДУ

Ран кин осмех иза шал те ра

Ранка Јагровић

На по нос и ди ку це лог Фон да ПИО, Фи ли ја ле Но ви Сад и сво ју лич но, 
Ран ка Ја гро вић, ви ши ре фе рент за по сло ве до при но са у Од се ку за 
фи нан сиј ске по сло ве са мо стал них об ве зни ка до при но са у Фи ли ја ли,
про гла ше на је кра јем де цем бра за нај љу ба зни ју слу жбе ни цу у гра ду.
У кон ку рен ци ји не ко ли ко сто ти на шал тер ских рад ни ка у Но вом Са ду, а 
на осно ву гла са ња 80 књи го вод стве них аген ци ја, она је од не ла по бе ду.
– Ни сам ни зна ла да сам кан ди до ва на за ово ла ска во при зна ње и би ла сам при јат но
из не на ђе на ка да ми је шеф Од се ка, Ра до слав Ти мо ти је вић, са оп штио да сам по бе-
ди ла. Већ 36 го ди на ра дим као слу жбе ник са стран ка ма, и 31. де цем бра ове го ди не
идем у пен зи ју. Од пр вог да на ра да у Фон ду имам исти од нос пре ма ра ду и стран ка-
ма. Та да ми је и ре че на основ на мак си ма на шег по сла „ту си због стра на ка и та ко се и 
по на шај”, и ја се то га свих ових го ди на и при др жа вам, све сво је при ват не про бле ме 
оста вљам код ку ће. За слу га за ово при зна ње при па да и свим мо јим ко ле га ма из 
Од се ка, јер ми смо тим. Ја сам са мо пр ва у лан цу ко ја се тру ди да при ли ком пре гле да 
до ку мен та ци је, ко ју стран ке при ла жу при ли ком оства ри ва ња сво јих пра ва у Фон ду,
што љу ба зни је ука жем на сва до ку мен та ко ја не до ста ју ка ко не би мо ра ли у ви ше на-
вра та да ста ју у ред да би је ком пле ти ра ли – из не ла је не ком уро ђе ном љу ба зно шћу 
и скром но шћу сво је ути ске о овом при зна њу Ран ка Ја гро вић. Или ја Ша кић, ди рек тор 
Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад, у ша ли је до дао да Ран ки ко ле ге не ће до зво ли ти да оде у
пен зи ју, јер не ће ус пе ти да на ђу пра ву за ме ну за њу.  М. Мек те ро вић
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актуелно

Удру же ње Amity – „Сна га при ја тељ ства” УУор га ни зо ва ло је 9. де цем бра кон фе-УУрен ци ју по во дом Ме ђу на род ног да наУУ
људ ских пра ва, ко ји се ши ром све та обе ле-
жа ва 10. де цем бра, с ци љем да се јав ност
под стак не и под се ти на зна чај за шти те и
по што ва ња пра ва ста ри јих осо ба, ка ко
би во ди ли до сто јан ствен и без бе дан жи-
вот као рав но прав ни чла но ви дру штва. На
кон фе рен ци ји су по ред На де жде Са та рић,
пред сед ни ка управ ног од бо ра Amity-ја,
уче ство ва ле и Ја сми на Ива но вић, се кре тар
Се кре та ри ја та за со ци јал ну за шти ту гра да
Бе о гра да, Та ња Бје ла но вић, про грам ска ди-
рек тор ка Траг фон да ци је, и Рад ми ла Уро ше-
вић, по моћ ник ше фа Оде ље ња за дру штве-
не де лат но сти оп шти не Зве зда ра и ко ор ди-
на тор Во лон тер ског сер ви са Зве зда ра.

– Ста ри је осо бе су рав но прав не у сво јим
пра ви ма са сва ким дру гим гра ђа ни ном, али
су у не рав но прав ном по ло жа ју ка да је у пи-
та њу ужи ва ње тих пра ва. У са вре ме ном дру-
штву окре ну том мла ди ма, у ко ме се ве ли ча ју
мла да лач ки из глед и жи вот на енер ги ја, а не

аку му ли ра но жи вот но ис ку ство, ста ри је осо-
бе се че сто сма тра ју дру штве ним те ре том и
по ти ску ју на мар ги ну. Све то ре зул ти ра да код
ста ри јих осо ба, по себ но оних чи ја је функ ци о-
нал на спо соб ност сма ње на, ра сте осе ћај изо-
ло ва но сти, не при ла го ђе но сти и на пу ште но-
сти. Осо бе ко је па те од де мен ци је за си гур но
спа да ју у ту гру пу – ре кла је На де жда Са та рић.

На кон фе рен ци ји се го во ри ло о то ме до-
кле се сти гло са за го ва рач ком ак ци јом ус-
по ста вља ња Днев ног бо рав ка за ста ри је
осо бе са де мен ци јом у Бе о гра ду, у окви ру
про јек та „Не за бо ра ви мо ми оне ко ји за бо-
ра вља ју”, ко ји Amity ре а ли зу је под по кро ви-
тељ ством Траг фон да ци је, а уз фи нан сиј ску
по др шку USAID-a.

По во дом те ини ци ја ти ве го во ри ла је и
град ска се кре тар ка Ја сми на Ива но вић.

– Се кре та ри јат је од са мог по чет ка отво ре-
но при шао раз го во ри ма на ову те му и не по-
де ље на је са гла сност да је раз ви ја ње услу ге
Днев ног бо рав ка за ста ри је осо бе са де мен-
ци јом у Бе о гра ду пре ко по треб но. Ова услу га
би би ла на ме ње на осо ба ма ко је су у по чет-

ним фа за ма раз во ја бо ле сти, да кле та мо где
мо же мо да обез бе ди мо што бо љи ква ли тет
жи во та, што ду жи оста нак у при род ном окру-
же њу и раз вој пре о ста лих ка па ци те та обо ле-
ле осо бе, а с дру ге стра не, пре дах за по ро ди-
цу – ре кла је Ја сми на Ива но вић и из ра зи ла
спрем ност Град ског се кре та ри ја та за со ци-
јал ну за шти ту да увр сти ову услу гу у Од лу ку о
пра ви ма и услу га ма со ци јал не за шти те гра да
Бе о гра да, да по ку ша да про на ђе про стор но
ре ше ње, као и из во ре фи нан си ра ња, да би
ова услу га би ла одр жи ва. Она је та ко ђе ис та-
кла да Се кре та ри јат ин тен зив но ра ди на ства-
ра њу усло ва за из ра ду Стра те ги је со ци јал ног
раз во ја гра да Бе о гра да, са ро ком до 2020. го-
ди не, у ко јој ће се ова услу га сва ка ко на ћи.

У дру гом де лу кон фе рен ци је пре ми јер но
је при ка зан до ку мен тар ни филм удру же ња
Amity о људ ским пра ви ма ста ри јих, а чи ји
је циљ, по ред по ди за ња све сти оп ште јав-
но сти о зна ча ју по што ва ња пра ва ста ри јих,
и еду ка ци ја са мих ста ри јих љу ди, јер мно ги
од њих и не зна ју ко ја пра ва има ју и на ко је
на чи не да их оства ре. Ве сна Ка дић

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ПО ВО ДОМ МЕ ЂУ НА РОД НОГ ДА НА ЉУД СКИХ ПРА ВА

Пра ва углав ном на па пи ру

Ста ри ји у 
не рав но прав ном 
по ло жа ју ка да је 
у пи та њу 
ужи ва ње 
пра ва ко ја 
де кла ра тив но 
има ју

Удру же ње „Сна га при ја тељ ства” – Amity ор га ни зу је кон курс за
нај бо љу пу то пи сну при чу ста ри јих осо ба. Ауто ри тре ба да има-
ју нај ма ње 60 го ди на и мо гу да по ша љу са мо јед ну пу то пи сну
при чу. Она тре ба да има до пет ку ца них стра на (тип пи сма Ti mes
New Ro man, ве ли чи на слова12 с про ре дом), или да бу де на пи-
са на чит ким штам па ним сло ви ма. У за гла вљу пр ве стра не тре ба
на ве сти ко јој од че ти ри ка те го ри је при ча при па да (нај бо ља жен-
ска пу то пи сна при ча, нај бо ља му шка пу то пи сна при ча, нај бо ља
при ча о пу то ва њу по Ср би ји или нај бо ља при ча о пу то ва њу у
ино стран ство), а на кра ју на ве сти име и пре зи ме, го ди не, адре су

ста но ва ња, број те ле фо на и и-мејл адре су, уко ли ко по сто ји.При-
че, са на зна ком „За кон курс”, тре ба по сла ти на адре су Па ри ске 
ко му не 1/12, 11070 Но ви Бе о град или на и-мејл адре су na da @
a mity-yu.org.

Кон курс тра је од 1. ја ну а ра до 1. мар та, а за ауто ре нај бо љих 
при ча и њи хо ве при ја те ље у ма ју ће би ти ор га ни зо ва но на град-
но пу то ва ње по Ср би ји. При че ће би ти об ја вље не на ин тер нет 
стра ни ци удру же ња Amity и у не ки ма од ча со пи са за ста ри је. 
Нов ча на сред ства за пу то ва ње би ће при ку пље на про да јом пу-
то пи са „Уз бр до бр за”, аутор ке Бе бе Ку ке. В. К.

Кон курс за нај бо љу пу то пи сну при чу 
ста ри јих осо ба
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По чет ком де цем бра у Са ва цен тру одр-
жан је пр ви Са јам за тре ће до ба. Под
сло га ном „Жи вот по чи ње са пен зи-

јом”, ма ни фе ста ци ју су ор га ни зо ва ли Днев ни
цен три и клу бо ви Ге рон то ло шког цен тра Бе-
о град у са рад њи са спе ци ја ли зо ва ним ма га-
зи ном „Пен зи ја”. По моћ ни ца гра до на чел ни ка
Бе о гра да, Ире на Ву јо вић, отво ри ла је са јам.

– Град Бе о град по др жа ва и фи нан си ра 23
клу ба, а у мар ту 2014. го ди не отво рен је и
но ви клуб за ста ри је су гра ђа не на оп шти ни
Во ждо вац. Но ви клуб би ће отво рен и у пр вој
по ло ви ни иду ће го ди не на оп шти ни Но ви Бе-
о град у Ули ци Ми ле ве Ма рић Ајн штајн. Град
Бе о град ће и у на ред ном пе ри о ду по др жа ва-
ти ове клу бо ве и уна пре ђи ва ти услу гу нај ста-
ри јим су гра ђа ни ма – ре кла је Ире на Ву јо вић.

Она је на гла си ла да град бри не и о ва-
жним да ту ми ма по пут 1. ок то бра, Ме ђу на-
род ног да на ста рих осо ба. Та да је гра до на-
чел ник, Си ни ша Ма ли, по се тио клуб у Све-
то гор ској ули ци и за јед но са нај ста ри јим
су гра ђа ни ма про сла вио тај дан.

– На овом сај му раз ма тра мо и на чи не да
кроз раз ли чи те ра ди о ни це у окви ру по мо ћи у
ку ћи, со ци јал не и здрав стве не за шти те, спор та

и ре кре а ци је, што ви ше укљу чи мо на ше ста ри-
је су гра ђа не – ре кла је Ире на Ву јо вић.

По че так све ча но сти обе ле жио је за јед-
нич ки на ступ Хо ра „За бра ње но ста ре ње” и
Деч јег хо ра. То ком два да на тра ја ња сај ма
пред ста ви ло се ви ше од 70 из ла га ча, пред-
став ни ка др жав них и град ских ин сти ту ци ја,
удру же ња, ме ди цин ских уста но ва, до ма ће и
стра не ком па ни је ко је пру жа ју услу ге ста ри-
ји ма и про мо ви шу ак тив но ста ре ње на по љу
здра вља, ис хра не, ре кре а ци је, дру же ња и
за ба ве. Мно го број ни по се ти о ци су мо гли да
про ве ре сво је здрав стве но ста ње и да са зна-
ју тај не пра вил не ис хра не, да уче ству ју у за-
бав ним ра ди о ни ца ма и на град ним игра ма,

осво је вред не по кло не и број не по пу сте, са-
зна ју и ода бе ру ка ко да ис пу не сво је сло бод-
но вре ме и за бо ра ве на уса мље ност.

У Ср би ји по сто ји 1.250.000 ста ри јих жи-
те ља и Са јам пред ста вља ве ли ки ко рак ка
по ди за њу све сти јав но сти о по тре ба ма и
мо гућ но сти ма ста ри јих осо ба.

– Жи вот нам је по ка зао да су нај ста ри ји
су гра ђа ни не до вољ но ин фор ми са ни о то ме
на ко ји на чин мо гу са ми се би да по мог ну,
ка ко да упот пу не тре ће жи вот но до ба и ка-
ко да се осе ћа ју до вољ но до бро и ква ли тет-
но у том пе ри о ду жи во та. Циљ ове ак тив но-
сти упра во је да се ука же на чи ње ни цу да се
жи вот не за вр ша ва са пен зи јом већ да та да

по чи ње и да је то пе ри од ка да љу ди мо гу на
ква ли те тан на чин да ис пу не сво је вре ме –
по ру чи ла је Су за на Ми шић, ди рек тор ка Ге-
рон то ло шког цен тра Бе о град.

Сво је ме сто ме ђу штан до ви ма на Сај му за
тре ће до ба имао је и Ре пу блич ки фонд за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње, ко ме је,
на кон Сај ма књи га, ово би ло дру го уче шће
ове вр сте. Слу жбе ни ци Фон да ПИО су за ин-
те ре со ва ним по се ти о ци ма пру жа ли ин фор-
ма ци је и са ве те из обла сти пра ва из ПИО, а
оба вље но је и не ко ли ко ур ген ци ја.

Прав не са ве те и ин фор ма ци је на штан ду
Фон да то ком два да на тра ја ња сај ма по тра-
жи ло је око сто ти ну по се ти ла ца. Нај че шћа
пи та ња од но си ла су се на ак ту ел но ума ње-
ње пен зи ја, и за то се ин те ре со ва ло не што
ви ше од тре ћи не стра на ка. По се ти о ци су се
ин фор ми са ли и о усло ви ма за оства ри ва ње
пра ва на пен зи ју, за ни ма ле су их по год но-
сти у ве зи са од ла ском у бањ ска ле чи ли шта
пре ко Фон да, за тим ин фор ма ци је у ве зи са
при вре ме но шћу ре ше ња за пен зи ју, као и
оста ла пи та ња из обла сти пра ва из ПИО.

Гра ђа ни су на штан ду Фон да по пу ња ва ли
и ан ке ту ко јом се ис пи ти ва ло за до вољ ства

ко ри сни ка услу га ма РФ ПИО. Пре ма ре зул-
та ти ма ан ке те, 50 од сто по се ти ла ца штан да
Фон да ПИО чи ни ли су ко ри сни ци, 35 од сто
оси гу ра ни ци, док су 15 од сто од укуп ног
бро ја би ли не за по сле ни. Ква ли те том услу га
Фон да пру же них на овом сај му би ло је за до-
вољ но 96 од сто ис пи та ни ка, не што ма ње од
че ти ри од сто је би ло нео д луч но, док ни је дан
ис пи та ник ни је био не за до во љан. О успе ху
уче шћа Фон да на овом сај му све до чи и по да-
так да су го то во сви ис пи та ни ци про це ни ли
да би за њих би ло зна чај но да услу ге Фон да
на ова кав на чин бу ду до ступ не и убу ду ће.

В. Ка дић
В. Ана ста си је вић

ПР ВИ СА ЈАМ ЗА ТРЕ ЋЕ ДО БА

Жи вот по чи ње с пен зи јом

на лицу места

Ви ше од 70 из ла га ча 
пред ста ви ло сво ју по ну ду 

на по љу здра вља, ис хра не, 
ре кре а ци је, дру же ња

и за ба ве

Штанд Фонда ПИО Уважени гости сајма (Сузана Мишић и Милош Немањић, десно)

Ирена  Вујовић отвара сајам



31. децембар 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА16

Так ми че ње со ло пе ва ча „Ни ко ла Цве-
јић” оку пи ло је не дав но у Ру ми 38ТТуче ни ка сред њих му зич ких шко ла и

сту де на та му зич ких ака де ми ја из Ру си је,
Бу гар ске, Хр ват ске, Сло ве ни је, Ма ке до ни је
и Ср би је, а Ру мља ни су има ли при ли ку да
ужи ва ју у нај бо љим из во ђе њи ма.

Так ми че ње су пре 17 го ди на по кре ну ли по-
зна ти опер ски пе ва чи Рад ми ла Ба ко че вић,
Гор да на Јев то вић, Ге ор ги Ми нов и дру ги, као
успо ме ну на свог про фе со ра Ни ко лу Цве ји ћа,
чи ја је по ро ди ца жи ве ла у Ру ми, где је овај
умет ник и са хра њен. По ред по кре та ња так-
ми че ња, уче ни ци чу ве ног пе да го га осно ва ли
су и Фонд „Ни ко ла и Ма ри ца Цве јић”.

Дво днев но так ми че ње со ло пе ва ча по
тра ди ци ји по че ло је кон цер том про шло го-
ди шњих по бед ни ка.

Уче сни ци су и ово га пу та би ли по де ље ни
у пет так ми чар ских гру па. Нај мла ђи су на-

сту пи ли у прет ка те го ри ји, а оста ли у че ти ри
ка те го ри је. Зва нич ни кла вир ски са рад ник
так ми че ња био је Пе тар Мар ко вић.

И жи ри ко ји је оце њи вао так ми ча ре био
је са ста вљен од до ма ћих и ино стра них
струч ња ка. Пред сед ни ца жи ри ја би ла је
при ма до на Рад ми ла Ба ко че вић, а чла но ви,
та ко ђе по зна ти умет ни ци и про фе со ри, Ви-
о ле та Пан че то вић Ра да ко вић, Ане та Илић,
Бра ни слав Ја тић, Ге ор ги Ми нов и На де жда
Сер ге јев на Кра сна ја из Мо скве.

Пре ма оце ни жи ри ја, так ми че ње је ове
го ди не би ло из у зет но ква ли тет но, а нај у-
спе шни ји уче сни ци су на гра ђе ни.

– На так ми че њу у Ру ми уче ство вао сам
и пре две го ди не, ка да сам осво јио на гра-
ду у ни жој ка те го ри ји. Од та да сам вред но
ра дио, па су и чла но ви жи ри ја уви де ли да
сам до ста на пре до вао. Же лим да упи шем
ма стер, за тим да се оку шам на не кој опер-

ској сце ни у ино стран ству и на кра ју да се
вра тим у јед ну од опер ских ку ћа у Ср би ји
– ка же по бед ник, Ни ко ла Ми кић.

До де ље не су и спе ци јал не на гра де. При-
зна ње за нај пер спек тив ни ји глас, ко је до де-
љу је опер ска при ма до на Рад ми ла Ба ко че вић,
до би ла је ове го ди не Је ле на Сто ји ло вић са
Фа кул те та умет но сти у Ни шу. На гра да нај мла-
ђем уче сни ку так ми че ња, ко ју до де љу је оп-
шти на Ру ма, ово га пу та је оти шла у ру ке Ма-
ри је Ку зми не из МШ „Мо кра њац” у Бе о гра ду.

На кон уру че ња на гра да, так ми че ње со ло
пе ва ча „Ни ко ла Цве јић” за вр ше но је кон цер-
том нај бо љих уче сни ка. Г. В.

Од про сла ве че ти ри де це ни-
је по сто ја ња и ра да Кул тур но-
умет нич ког дру штва пен зи о-
не ра „Сун ча на је сен” у Ки кин ди
овај ан самбл сла ви и „ћо шка сте” 
ју би ле је – сва ке го ди не обе ле жа-

ва ро ђен дан. Не дав но је био 42.
по ре ду и чла но ви су се на том
су сре ту оду жи ли се ни ма сво јих
прет ход ни ка и оних са рад ни ка
ко ји им још ути ру пу те ве успе ха.

Сла вље ни ци ма је уве ли чао
свет ко ви ну хор КУД-а „Пен зи-
о нер” из Вр шца. Пред сед ни ца
вр шач ког КУД-а, Љи ља на То ма-

ше вић, че сти та ла је пло до но сно 
ства ра ла штво КУД-у ки кинд ских 
пен зи о не ра ко је је пре 30 го ди-
на по мо гло при ли ком осни ва ња 
срод не ор га ни за ци је у Вр шцу. Го-
ди не 1988. ова два ко лек ти ва су 

се по бра ти ми ла и успе шно са ра-
ђу ју раз ме њу ју ћи по се те.

Оба хо ра су за јед но от пе ва-
ла „Ки кин да је ле па ва рош” и „Из 
Вр шца сти же глас” да би по том 
сва ки по на о соб про мо ви сао нај-
бо ље тач ке из свог ра зно вр сног 
ре пер то а ра. До ма ћи су пред ста-
ви ли ши ро ку ле пе зу сво јих уме ћа 

по чев од на сту па гру па до во кал-
них и ин стру мен тал них со ли ста.

Је ла Ве лич ков, пред сед ни ца 
КУД „Сун ча на је сен”, ис та кла је 
да је ово дру штво по ја ча ло сво-
је ре до ве са два де се так при но-

ва сре ди ном го ди не, та ко да сад 
има око 70 чла но ва. По ве ћан је 
и број сим па ти зе ра, за хва љу ју ћи 
то ме што ре дов но сва ке не де ље 
при ре ђу ју дру гар ске ве че ри у 
До му пен зи о не ра у Ки кин ди, а 
ор га ни зу ју и број не екс кур зи је.

Зо ран По пе тру, ру ко во ди лац 
фол кло ра, до био је за хвал ни-

цу за 20 го ди на ра да. Ан ђел ки 
Јо ва но вић и Ра дој ки Ве лич ков 
при па ла су при зна ња за по 10, 
Са вин ки Га вран чић, Зор ки Ми-
цић и Ве ри ци Бу ду рин за по пет 
го ди на. Љу би ца Га ври лов је до-

бит ни ца при зна ња за из у зе тан 
ко ле ги јал ни од нос.

За хвал ни це су уру че не и
пред став ни ци ма ме ди ја за пра-
ће ње ак тив но сти КУД-а „Сун ча на 
је сен”. Ме ђу њи ма је до пи сник 
„Гла са оси гу ра ни ка”, пот пи сник 
ових ре до ва, Са ва За ви шић.

Са ва За ви шић

КИ КИНД СКИ КУД „СУН ЧА НА ЈЕ СЕН” ПРО СЛА ВИО 42. РО ЂЕН ДАН

На ју би ле ју и по бра тим ски хор из Вр шца

МЕ ЂУ НА РОД НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СО ЛО ПЕ ВА ЧА У РУ МИМЕМЕМЕМЕМЕМЕ

У част про фе со ра 
Ни ко ле Цве ји ћа

ккккккккккккккккккккккккккккррррррррррррррррррррррррррррррррроооооооззззззззз СССССССССССССССССССррррррррррррррррррррррбббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббииииииииииииииииииииијјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

Ни ко ла Ми кић, Катарина Симовић 
Иванковић и Радмила Бакочевић
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Удру же ње за не го ва ње тра-УУди ци је „Из вор” из Кња жев-УУца, у са рад њи са Ту ри стич-
ком ор га ни за ци јом Кња же вац а 
под по кро ви тељ ством оп шти не 
Кња же вац, ор га ни зо ва ло је, 6. 
и 7. де цем бра, Де ве те ет но су-
сре те удру же ња и асо ци ја ци ја 
„Ср би ја Кња же вац 2014. го ди-
не”. Ови су сре ти има ју за циљ 
очу ва ње ста рих оби ча ја ко ји су 
Кња жев цу до не ли ти ту лу из у-
зет не де сти на ци је Евро пе.

Ма ни фе ста ци ја је ту ри стич ко-
тра ди ци о нал ног ка рак те ра и у 
зна ку је про мо ци је зим ске ту ри-
стич ке по ну де и се о ског ту ри зма 
на Ста рој пла ни ни, као и очу ва ња 
на сле ђа и ду хов них вред но сти 
оп шти не Кња же вац и ре ги о на.

Су сре те је отво рио пред сед-
ник оп шти не, Ми лан Ђо кић, 
ко ји је ис та као да је ве о ма за до-
во љан што се број уче сни ка из 
го ди не у го ди ну по ве ћа ва.

Де ве ти су сре ти ет но удру же-
ња и асо ци ја ци ја Ср би је са ви-
ше сто ти на уче сни ка при ка за ли 
су бо гат ство раз ли чи то сти на-
ро да и на род но сти ко ји жи ве на 
тлу Ср би је. 

– При ка за ли су по ре кло фол-
кло ра, ста ре за на те, ру ко тво-
ри не, као и до ма ћу ку хи њу ет-
но удру же ња из це ле зе мље на 
не ко ли ко де се ти на штан до ва 

са ви ше сто ти на уче сни ка. Ет но
удру же ње „Из вор” пред ста ви ло
је но ву ко лек ци ју тка ни на, мод ну
ре ви ју под на зи вом „За ве шта ње
за бу дућ ност” – ка же пред сед ни-
ца удру же ња „Из вор”, Љи ља на
Ми хај ло вић.

Све то пра ти ло је не ко ли ко
хи ља да по се ти ла ца из це ле Ср-
би ја, и го сти из Ру си је. У окви ру
ма ни фе ста ци је при ка зан је кул-

тур но-умет нич ки
про грам са ре но-

ми ра ним из во ђа чи ма.
Одр жа но је и так ми че ње

у из ра ди об ред ног пе-
шки ра за ста ри је ка те-
го ри је, као и за школ-
ску де цу.
Је дан од го сти ју Де-

ве тих су сре та ет но удру же ња и
асо ци ја ци је Ср би је био је и Ан-
самбл „Ве ре теј ка” из гра да Фр ја-
зи на у Мо сков ској ре ги ји Ру ске
фе де ра ци је. Ан самбл је на сту пио
на отва ра њу су сре та, а одр жао
је и кон церт у ве ли кој дво ра ни
До ма кул ту ре у су бо ту 6. де цем-
бра. Овај ан самбл оку пља де цу и
мла де ко ји се ба ве фол кло ром а
у Кња жев цу су пред ста ви ли део
бо га те ру ске фол клор не ба шти не
и на чин из ра де лу та ка. Ма ла са ла
До ма кул ту ре би ла је ре зер ви са-
на за го сте из Фр ја зи на, ко ји су
уз зву ке ба ла лај ке и хар мо ни ке
учи ли кња же вач ке ма ли ша не ру-
ским игра ма. Го сти из Ру си је об и-
шли су кул тур но-исто риј ске зна-
ме ни то сти и шко ле Кња жев ца.

Дру гог да на ових су сре та у цен-
тру па жње би ли су мла ди. До ма-
ћин тог де ла ма ни фе ста ци је би ла
је Основ на шко ла „Ду бра ва”. На
ве ли кој по зор ни ци при ка зан је
про грам „Би се ри по по љу ра су ти” 
у ко ме су се сме њи ва ли пе ва чи,
фол клор не гру пе и ре ци та то ри са
за јед нич ком по ру ком – са чу вај мо
од за бо ра ва на ше ле пе оби ча је.

Овом при ли ком уру че не су
на гра де по бед ни ци ма кон кур са
за из ра ду об ред них пе шки ра,
као и гр ба ма ни фе ста ци је и су-
ве ни ра оп шти не.

Дра гић Ђор ђе вић

У оп шти ни Кур шу мли ја, пре те жно у се-
о ским сре ди на ма, тре нут но о 80 ста рих и
из не мо глих ли ца бри ну ге рон то до ма ћи це.

На и ме, у то ку је спро во ђе ње Про гра ма
по мо ћи ста рим осо ба ма ко ји је са Ми ни-
стар ством за рад, за по шља ва ње и со ци-
јал ну по ли ти ку Вла де Ср би је пот пи са ла
оп шти на Кур шу мли ја. Њи ме је пред ви ђе но
да ге рон то до ма ћи це оп слу жу ју нај ста ри је
осо бе, бо ле сне и из не мо гле, пру же им од-
ре ђе ну здрав стве ну за шти ту и дру гу вр сту
нео п ход не по мо ћи.

На те ре ну је го то во сва ко днев но 12 ових
до ма ћи ца. Оне за ко ри сни ке ку пу ју и до-

но се хра ну и ле ко ве, по спре ма ју ку ће, а
пру жа ју им и здрав стве ну по моћ у ви ду
ме ре ња крв ног при ти ска и ше ће ра у кр-
ви.

Ово је зна чај на по моћ, ка жу у оп шти ни,
јер углав ном се ра ди о они ма ко ји су уда-
ље ни де се ти на ма ки ло ме та ра од цен тра
ме ста и жи ве са ми. У зим ском пе ри о ду
ова вр ста по мо ћи је зна чај на, јер ге рон-
то до ма ћи це се бри ну и о гре ја њу.

Ак ци ја тра је по ла го ди не. Ре сор но ми-
ни стар ство за ову на ме ну из дво ји ло је
1,5 ми ли о на ди на ра – ис кљу чи во за на-
док на ду ге рон то до ма ћи ца ма. Ж. Д.

КУРШУМЛИЈА: ПРО ГРАМ ПО МО ЋИ СТА РИМ ОСО БА МА

На те ре ну 12 до ма ћи ца

У КЊА ЖЕВ ЦУ ОДР ЖА НИ ДЕ ВЕ ТИ СУ СРЕ ТИ ЕТ НО УДРУ ЖЕ ЊА СР БИ ЈЕ

Ет но Ср би ја на Ти мо ку



31. децембар 2014. ГЛАС ОСИГУРАНИКА18

погледи

Ка да је на пу ни ла пе де сет, ре кла је: „Ов деККсе за у ста вљам. Убу ду ће ћу има ти са моККто ли ко”. Ове го ди не за о кру жи ла је 65,КК
али че сти та ли су јој (опет) пе де се ти ро ђен дан.

Кад је по гле да те ни ко јој и не би дао ви ше
година. Увек до те ра на и на сме ја на, сти же
сву да, и да се ба ви би зни сом и да бу де до-
ма ћи ца и да при чу ва и раз во зи уну ке.

Док ме ђу вр шња ци ма ова Бе о гра ђан ка
ва жи за ге не ра циј ски фе но мен, она би сво-
јим ста вом, из гле дом, по на ша њем и жи вот-
ним сти лом пре мо гла да пред ста вља уџ-
бе нич ки при мер оно га што љу ди од стру ке
одав но го во ре – да је чо век оно ли ко стар
или млад, ко ли ко се ста рим осе ћа. Го ре
опи са на да ма се осе ћа као да јој је пе де сет
и с тим у скла ду жи ви.

На рав но да је ово мак си мал но по јед но-
ста вље на при ча, на аутен тич ној осно ви.
Ни ти је ла ко, ни ти уоп ште мо гућ но се би тек
та ко од ре ди ти по жељ но и при хва тљи во
ста ро сно до ба, али не спор но је да од то га
ка ко до жи вља ва мо соп стве не го ди не за ви-
си и то ка ко ће мо жи ве ти.

Шта ви ше, не са мо ка ко, не го и ко ли ко ду-
го. Сре ди ном де цем бра об ја вље ни су на ла-
зи сту ди је ис тра жи вач ког ти ма Уни вер зи-
тет ског ко ле џа у Лон до ну ко ји от кри ва ју ди-
рект ну ве зу из ме ђу су бјек тив ног ста ро сног
осе ћа ја и жи вот ног тра ја ња. Ко се осе ћа мла-
ђим, има објек тив не шан се да жи ви ду же.

За ис тра жи ва ње су ко ри шће ни по да ци о
бли зу шест и по хи ља да осо ба ста рих нај ма ње

52 го ди не. То ком 2004/2005. го ди не они су би-
ли под врг ну ти де таљ ном ис пи ти ва њу ко је је
об у хва та ло не са мо здрав стве ну сли ку и ме ди-
цин ске аспек те, већ и жи вот не на ви ке, скло но-
сти, фи нан сиј ске при ли ке, на след не фак то ре.
А пре све га, сви ма је би ло упу ће но и пи та ње о
то ме ка ко ви де сво је го ди не, да ли се осе ћа ју
мла ђим или ста ри јим од свог би о ло шког до ба.

Ве ћи на ис пи та ни ка (две тре ћи не) од го во-
ри ла је та да да се осе ћа мла ђим, и то у про-
се ку три го ди не, јед на че твр ти на је би ла на
сво ме у го ди на ма ко је је и има ла, а ма ли
про це нат, њих пет од сто, има ли су осе ћај да
су ста ри ји го ди ну или ви ше да на.

Осам го ди на ка сни је, у мар ту 2013. на пра-
вљен је пре сек. Ре зул та ти су би ли на слу ћи ва-
ни, али ипак из не на ђу ју ћи. У нај мно го број ни јој
гру пи, ме ђу они ма ко ји су се осе ћа ли мла ђим
не го што је су, смрт ност је из но си ла 14 од сто,
от при ли ке сва ки сед ми ис пи та ник ни је ви ше
био жив. У ску пи ни „ре ал них” ко ји се би ни су
ни до да ва ли ни од у зи ма ли го ди не, по сто так
је био 18 од сто, а та мо где су ис пи та ни ци би ли
ма ло ду шни и се бе опи са ли као стар це умро је
сва ки че твр ти, тач ни је њих 24 од сто.

Ауто ри сту ди је на во де да је ве за из ме ђу
лич ног до жи вља ва ња соп стве них го ди на и
ду жи не жи во та не по бит на. И кад се од ба це
сви дру ги мо гу ћи фак то ри ути ца ња, здрав-
стве но ста ње, пу ше ње, ал ко хол и слич но, та
спре га је ви дљи ва и не сум њи ва.

Уз јед ну огра ду, до ду ше. Узроч но-по сле-
дич ни ме ха ни зам де лу је са мо у слу ча ју кар-

ди о ва ску лар них бо ле сти, али не и ка да је у
пи та њу кар ци ном.

Про фе сор Ен др ју Степ тоу, је дан од дво ји-
це ру ко во ди ла ца про јек та, ка же да је не по-
зна ни ца мно го. За до би је не ре зул та те не ма
пра вог об ја шње ња, али су они са ми ва жан
по ка за тељ и мо гу да се ко ри сте за ства ра-
ње дру га чи је кли ме у дру штву где ће се и
про цес ста ре ња при ка зи ва ти у по зи тив ни-
јем све тлу.

Ова ко, ста рост се по инер ци ји по ве зу је
са бо ле шћу, изо ло ва но шћу, уса мље но шћу,
па чо век ко ји се осе ћа ста ри јим и ако не ма
објек тив ног раз ло га, по сте пе но се по вла чи,
сла би је из ла зи, сма њу је кон так те и он да не-
ми нов но до ла зи до сла бље ња пси хо фи зич-
ких ак тив но сти. Све то га са мо ву че на до ле
и отва ра пут и за бо лест.

Ра дост, бо дрост ду ха, оп ти ми зам ка рак те-
ри шу оне ко ји се осе ћа ју мла ђим. Осим то га
они по се ду ју ве ћу спо соб ност при ла го ђа-
ва ња, што је је дан од нај ва жни јих еле ме на-
та ду го веч но сти.

По во дом овог ис тра жи ва ња, др
Ша рон Бер гквист са Емо ри уни вер зи-
те та у Атлан ти из ја ви ла је за Си-Ен-Ен
да ни је из не на ђе на ре зул та ти ма. Пре-

ма ње ном ту ма че њу, као ин тер ни сте и спе-
ци ја ли сте за област здра вог ста ре ња, лич-
ни став мо же да нам од ре ди суд би ну, а ка ко
ће мо ста ри ти у ве ли кој ме ри за ви си ће и од
то га шта смо се би за цр та ли.

Ко ли ко год се ми у при ча ма о бо ле сти ма
и здра вљу по зи ва ли на ге не ти ку, нај но ви ја
са зна ња го во ре да на про цес ста ре ња на-
сле ђе ути че са мо са 25 од сто. Све оста ло,
наш жи вот, на ше здра вље, на ша суд би на је
у на шим ру ка ма.

Мо жда ни је ло ше ми сли ти о то ме упра во
са да, на по чет ку још јед не го ди не за ко ју ни-
ко не мо же да зна шта ће нам до не ти, осим
што оп ти ми сти твр де да не мо же би ти го ре,
а пе си ми сти да ће би ти још го ре. Нај бо ље је
не ве ро ва ти ни јед ни ма ни дру ги ма. Има и
она на род на: „Ми сли до бро, до бро ће ти и
би ти”. На уч ни ци ће, ево, до да ти: и ду же ћеш
жи ве ти. Д. Дра гић
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ТАЈ НЕ ДУ ГО ВЕЧ НО СТИ

Мла ди у ср цу 
оста ју мла ди
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За ви ше од 10 ми ли о на пен-
зи о ни са них (и још рад но 
ак тив них) во за ча ка ми о на, 

гра ђе вин ских рад ни ка и при-
пад ни ка још не ких про фе си ја 
у Аме ри ци, де цем бар је био 
ме сец ко ји ће за пам ти ти. Јед-
на од лу ка Кон гре са (аме рич ког 
пар ла мен та) отво ри ла је на и ме 

мо гућ ност да њи хо ве пен зи је 
бу ду ни же од оних на ко је су ра-
чу на ли.

По што у САД не по сто ји је дан 
цен тра ли зо ва ни пен зиј ски си-
стем (сем оног основ ног, ко ји је 
ре гу ли сан си сте мом со ци јал не 
си гур но сти и ко ји про сеч ном 
Аме ри кан цу обез бе ђу је са мо 
око 40 од сто пен зи је – оста так 
тре ба да до ђе од по сло дав ца 
или лич них ула га ња за ста ре 
да не), то се на док на ђу је мно-
штвом ре ше ња у по је ди ним ин-
ду стри ја ма, ко лек тив ним и по-
је ди нач ним фон до ви ма.

У овом слу ча ју реч је о пен зи-
ја ма из око 1.400 фон до ва ко је 
је фор ми ра ло ви ше по сло да-
ва ца и ко ји су ина че оси гу ра ни 
код Кор по ра ци је за га ран то ва-
ње пен зи ја, вла ди не аген ци је.

Овај си стем је без про бле ма 
функ ци о ни сао све до ве ли ке 
еко ном ске кри зе 2008, ко ја је 
опу сто ши ла го то во све пен зиј-
ске фон до ве чи ја је ста бил ност 
за ви си ла од фи нан сиј ских тр-
жи шта у ко ја су ин ве сти ра ли. 
Оп шти еко ном ски опо ра вак је 

си ту а ци ју у том по гле ду по пра-
вио, али не и у слу ча ју по ме ну-
тих 1.400 фон до ва.

Оба кон гре сна до ма су, усва ја-
ју ћи бу џет за 2015 (од 1,1 би ли-
он до ла ра), усво ји ла и за кон ско 
ре ше ње по ко је м ти фон до ви, 
у слу ча ју прет њи њи хо вој фи-
нан сиј ској одр жи во сти, мо гу да 

про ме не уго во ре ни на чин за об-
ра чу на ва ње пен зи ја, што прак-
тич но зна чи да их сма ње. У не-
ким слу ча је ви ма и дра стич но.

Пре ма те ку ћим ра чу ни ца ма, 
ве ћи на ових фон до ва би, ако би 
ис по што ва ла по сто је ће уго во-
ре ко ји од ре ђу ју ви си не пен зи-
ја, без нов ца оста ла у сле де ћих 
10 до 20 го ди на.

Про тив то га глас су по ди гле 
две глав не ор га ни за ци је пен-
зи о не ра у Аме ри ци, ААРП (аме-
рич ка ор га ни за ци ја пен зи о ни-
са них ли ца) и Пеншс рајтс цен-
тер (цен тар за пен зиј ска пра ва), 
као и не ки син ди ка ти, по зи ва ју-
ћи се на уни вер зал но пра ви ло 
да се у сте че но пра во – пен зи ју 
– не мо же ди ра ти.

Њи хо ви ар гу мен ти су да су 
пен зи је за ра ђе не кроз ви ше де-
це ниј ско из два ја ње јед ног де ла 
за ра де у по ме ну те фон до ве, као 
и да је би ло дру гих на чи на да се 
обез бе ди њи хо ва фи нан сиј ска 
одр жи вост.

– По сле на пор ног рад ног ве-
ка у ко јем су пен зи је за ра ђе не, 
пен зи о не ри не за слу жу ју да 

бу ду ова ко тре ти ра ни, да им
се оно што су сте кли без њи-
хо ве са гла сно сти од у зи ма до-
го во ром иза за тво ре них вра та
– из ја вио је Џојс Ро џерс, је дан
од пот пред сед ни ка ААРП. Ова
од лу ка, по ње го вом ми шље њу,
во ди ка дру штву у ко јем ни шта
ви ше не ће би ти за га ран то ва но.

– Ели ми ни сан је те мељ ни и
све ти прин цип прав ног по рет-
ка: онај по ко ме кад пен зи о нер
јед ном поч не да при ма пен зи ју,
она не мо же да бу де сма ње на
све док ње гов пен зиј ски фонд
не бу де са свим ис пра жњен –
ка за ла је Ка рен Фрид мен, функ-
ци о нер ка Цен тра за пен зиј ска
пра ва из Ва шинг то на.

Сво је ар гу мен те има ла је, ме-
ђу тим, и „дру га стра на”.

– Усва ја ње ових ре фор ми би-
ће пре крет ни ца за 10,5 ми ли о-
на по сло да ва ца, за по сле них и
пен зи о не ра, јер је је дан ве ли ки
ко рак бли же ка об но ви пен зиј-
ске си гур но сти – обра зло жио је
Рен ди Де френ, из вр шни ди рек-
тор На ци о нал ног ко ор ди на ци-
о ног ко ми те та за пен зиј ске пла-
но ве ви ше по сло да ва ца.

Реч је, да кле, о пре вен тив ној
ме ри, ма да ће ње но деј ство осе-
ти ти од мах око ми ли он пен зи о-
не ра. Што се ти че чи ње ни це да
су ове пен зи је оси гу ра не, не по-
вољ на окол ност је што усло ви
тог оси гу ра ња сва ком пен зи о не-
ру га ран ту ју са мо 13.000 до ла ра

го ди шњих при хо да, да кле са мо
не што ви ше од хи ља ду до ла ра
ме сеч но, што је у Аме ри ци за и ста
не до вољ но за пре жи вља ва ње.

На су прот то ме, пен зи о не ри-
ма ко ји су до при но се упла ћи ва-
ли са мо код јед ног по сло дав ца,
оси гу ра ње га ран ту је пен зи је до
60.000 до ла ра го ди шње.

Ка ко ства ри сто је, из бор је
био из ме ђу ло шег и го рег: из ме-
ђу ма њих пен зи ја – за не ке од-
мах, а за не ке у бу дућ но сти – и
оста ја ња без пен зи ја.

С об зи ром на то да је у овом
слу ча ју реч са мо о јед ној гру пи
са да шњих и бу ду ћих пен зи о не-
ра, ни је по диг ну та на ци о нал на
уз бу на. Пред сед ник Оба ма је на-
ја вио да ће усво је ну ме ру пот пи-
са ти и ти ме јој да ти сна гу за ко на,
што зна чи да то не ће иза зва ти
ши ре по ли тич ко та ла са ње.

Пен зиј ски фон до ви на ко је се
од но си но ви про пис осни ва ни
су у сек то ри ма аме рич ке еко-
но ми је као што су тран спорт и
тр го ви на на ма ло (у овом слу-
ча ју ма ле по ро дич не рад ње) у
ко ји ма је мно штво ма лих по-
сло да ва ца ко ји по пра ви лу не
мо гу са ми да пла ћа ју пен зиј ско
оси гу ра ње за сво је за по сле не,
већ се удру жу ју, а пен зиј ски
бе не фи ти де фи ни са ни су у ко-
лек тив ним уго во ри ма из ме ђу
удру же ња та квих ком па ни ја и
син ди ка та.

М. Бе кин

УДАР И ТА МО ГДЕ СЕ ТО НИ ЈЕ ОЧЕ КИ ВА ЛО

Кон грес скре сао пен зи је

Ре форм ска 
ме ра 
у САД

ко ју јед ни
хва ле, 

а дру ги 
оспо ра ва ју
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Дво ри ште До ма Ка ра бур ма, у окви ру
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе о град
(УГЦБ), 4. де цем бра је по ста ло бо га ти је

за јед ну зе ле ну оазу у окви ру ко је ће ко ри сни-
Д
ци мо ћи да ужи ва њу у дру же њу за сто ло ви ма
са ша хов ским та бла ма, као и на љу ља шка ма-
дво се ди ма. У пи та њу је пи лот про је кат „Зе ле ни

ку так”, ко ји се ба ви опле ме њи ва њем про сто ра
дво ри шта Ге рон то ло шког цен тра Бе о град, а
чи ји је основ ни циљ да под стак не за ин те ре-
со ва ност ко ри сни ка дом ског сме шта ја да ви-
ше вре ме на про во де на отво ре ном, да бо ра ве
на ва зду ху и дру же се ме ђу со бом. Про је кат је
ре а ли зо ван у са рад њи УГЦБ и ор га ни за ци је
Зе ле ни сто, а под по кро ви тељ ством Град ског
се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не.

На отва ра њу „Зе ле ног кут ка” Би ља на Ву јић,
управ ник До ма Ка ра бур ма, из ра зи ла је ве ли-
ко за до вољ ство по во дом спро во ђе ња ове
ак ци је и ис та кла ње ну ва жност за ко ри сни ке.

– Са ма ре а ли за ци ја овог про јек та за на-
ше ко ри сни ке је из у зет но зна чај на, по го то-
во што ће то уна пре ди ти и оја ча ти њи хо ву

пси хо мо тор ну функ ци о нал ност у окви ру
ове уста но ве. Та ко ђе, ме ђу ге не ра циј ска са-
рад ња ко ју Ге рон то ло шки цен тар тра ди ци-
о нал но не гу је, ре а ли за ци јом овог про јек та
у ве ли кој ме ри ће би ти оства ре на – ре кла је
Би ља на Ву јић и уз за хвал ност парт не ри ма,
из ра зи ла на ду да ће ова квих про је ка та би ти
још и да ће и дру ге рад не је ди ни це у окви ру
УГЦБ има ти при ли ку да ова ко ужи ва ју.

Ко ри сни ци ма До ма Ка ра бур ма обра тио се и
Ду шан Ва си ље вић из ор га ни за ци је Зе ле ни сто.

– За и ста смо срећ ни што смо има ли при ли ку
да овим ма лим про јек том на не ки на чин по-
бољ ша мо ква ли тет жи во та и вре ме на ко је про-
во ди те у до му. За до вољ ни смо ка ко је све ис-
па ло, али уства ри би ће мо нај за до вољ ни ји ако

ви као ко ри сни ци бу де те ужи ва ли у кут ку ко ји
је ва ма на ме њен – ка зао је Ду шан Ва си ље вић,
на кон чи јег обра ћа ња је пред став ник фир ме
Green ma ster, још јед ног парт не ра на про јек ту,
одр жао крат ко пре да ва ње ка ко одр жа ва ти за-
са ђе не биљ ке у окви ру „Зе ле ног кут ка”.

Отва ра ње „Зе ле ног кут ка” пе смом је упот-
пу нио пе вач ки ан самбл Огр ли ца од би се ра,
огра нак Ђер да на. В. Ка дић

У Про ку пљу и Кур шу мли ји Де-
да Мраз ће ових дана за ку ца ти
на вра та ве ли ког бро ја со ци јал-
но угро же них и бо ле сних ста-
рих ли ца – пре те жно пен зи о не-
ра, и то по љо при вред них. На тај
на чин ће им би ти бар ма ло све-
ча ни је уочи Но ве го ди не.

Оп шти на Про ку пље од лу чи ла
је да из бу џе та из дво ји 450.000
ди на ра као по моћ ста рач ким и
нај у гро же ни јим до ма ћин стви-
ма, ујед но и они ма чи ја су се ла
уда ље на од оп штин ског цен тра
30 и ви ше ки ло ме та ра. Њи ма ће
по моћ би ти уру че на у хра ни и
пре храм бе ним на мир ни ца ма.
Нај ве ћим де лом Де да Мраз ће
по се ти ти до ма ћин ства са са мо
јед ним чла ном, ка квих је око 70
од сто, док ће пре о ста ла по моћ
би ти по де ље на по ро ди ца ма са
два и ви ше чла но ва.

Ово је пр ви пут у по след ње вре-
ме да оп шти на же ли да улеп ша 
пред сто је ће пра зни ке ли ци ма ко-
ја су знат но уда ље на од оп штин-
ског цен тра, што је ме ђу гор шта-
ци ма на и шло на одо бра ва ње.

Ак ци ју ће спро ве сти за јед но 
Цр ве ни крст и Цен тар за со ци-

јал на пи та ња То пли це. Ра чу на се 
да ће ову вр сту по мо ћи до би ти  
ви ше од сто ти ну ли ца, од но сно 
до ма ћин ста ва.

И у оп шти ни Кур шу мли ја у то-
ку је но во го ди шња и бо жић на 
ак ци ја по мо ћи нај у гро же ни јим 
и бо ле сним пен зи о не ри ма. Ка-

ко ка же пред сед ник кур шу млиј-
ских пен зи о не ра, Вла ди мир 
Ја ко вље вић, оп шти на је за јед-
но са Удру же њем обез бе ди ла 
ми ли он ди на ра као по моћ за 
пред сто је ће пра зни ке.

На кућ не адре се, на се о ском
под руч ју, по себ но та мо дуж ад-
ми ни стра тив не гра ни це са КиМ,
где је све ма ње људ ства, сти ћи 
ће па ке ти са хра ном и сред стви-
ма за хи ги је ну. У са мој Кур шу-
мли ји нај у гро же ни ји ће до би ти 
по твр де по мо ћу ко јих ће у од-
ре ђе ним тр го вин ским рад ња ма 
мо ћи да пре у зму ро бу у вред но-
сти од хи ља ду ди на ра.

Пред ви ђе но је да ову вр сту
по мо ћи до би је укуп но око хи-
ља ду чла но ва Удру же ња, ко је 
ина че бро ји ви ше од три хи ља-
де пен зи о не ра.    

Ж. Дим кић
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ТО ПЛИ ЦА

Де да Мраз за угро же не

ЗЕ ЛЕ НИ КУ ТАК У ДО МУ КА РА БУР МАЗЕЗЕЗЗ

Оаза за ужи ва ње
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Ан самбл на род них ига ра и пе са ма 
„Бран ко Ра ди че вић” обе ле жио је 
у де цем бру 45. ро ђен дан ор га-

ни зо ва њем два кон цер та ко ји су оку-
пи ли ве ли ки број Ру мља на. 

Пр ве ве че ри пу бли ци су се у Кул тур ном цен тру
пред ста ви ли мла ђи са ста ви АНИП „Бран ко Ра ди че-
вић”, а су тра дан и они ста ри ји са сво јим го сти ма. 

О ра ду АНИП „Бран ко Ра ди че вић” на све ча но-
сти је го во ри ла пред сед ни ца др Ја дран ка Ра вић.
За по че ли су као кул тур но-умет нич ко дру штво, за-
хва љу ју ћи гру пи мла дих ен ту зи ја ста. Пр ви пред-
сед ник је био Ла зар Те о фи ло вић, а на по чет ку су
фол клор ну, ба лет ску и му зич ку сек ци ју во ди ли
нај бо љи струч ња ци из Но вог Са да, Мар ги та Бра-
то но жић, Иси дор Хад на ђев, Јо ви ца Јо ва но вић,
Ни ко ла Па пи шта и Ми ли вој Зо рић. 

Ма ли и ве ли ки игра чи на сту па ли су у про те клих
45 го ди на на број ним фе сти ва ли ма у зе мљи и ино-
стран ству, са ко јих су до но си ли вред на при зна ња. 

По сле ви ше го ди на ра да у истом дру штву, там-
бу ра шки ор ке стар се оса мо ста лио, а та да шњи
КУД про ме нио је на зив у Ан самбл на род них ига ра
и пе са ма „Бран ко Ра ди че вић”, ко ји да нас има око
200 чла но ва.

Они су на сла вље нич ким кон цер ти ма по ка за ли
пу бли ци да вред но ра де и да на нај бо љи на чин
пред ста вља ју Ру му у свим ме сти ма у ко ји ма на сту-
па ју. До при нос успе шном на сту пу на ро ђен дан-
ском сла вљу да ли су, по ред оста лих, и умет нич ки
ру ко во ди лац АНИП „Бран ко Ра ди че вић”, Пе тар По-
по вић, и ко ре пе ти то ри, Жељ ко Фи ли по вић и Не-
ма ња Зе лић.

На сла вље нич ким кон цер ти ма у пу бли ци су би-
ли и ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем” са
рад ним те ра пе у ти ма. Г. Вукашиновић

Ма ни фе ста ци ја „Да ни Гор да-
не То до ро вић”, уз по де лу на-
гра да и при зна ња, одр жа на је 
12. де цем бра у Цен тру за ту ри-
зам, кул ту ру и спорт оп шти не 
Свр љиг. На ово го ди шњи књи-
жев ни кон курс за нео бја вље ни 
пе снич ки ру ко пис ја ви ло се 67 
ауто ра из Ср би је и дру гих зе ма-
ља бив ше Ју го сла ви је са укуп но 
56 нео бја вље них ру ко пи са ко ји 
су ис пу ни ли про по зи ци је кон-
кур са. Жи ри у са ста ву: Зла та Ко-
цић, пред сед ник, Ра до слав Вуч-
ко вић и Ми ли ца Ми лен ко вић, 
чла но ви, до нео је од лу ку да се 

пр ва на гра да ко ја под ра зу ме ва 
штам па ње књи ге до де ли Алек-
сан дру Ма ри ћу из Кра ље ва за 
ру ко пис под ши фром „Ца ри-
град”.

Аутор до са да има че ти ри об-
ја вље ње књи ге пе са ма и не ко-
ли ко књи жев них на гра да. Исте 
ве че ри пред ста вље на је књи га 
про шло го ди шње по бед ни це, 
Со ње Јан ков из Но вог Са да. У 
бе се ди под на зи вом „Сви лен 
ко нац свр љи шког пе сни штва” 
о свр љи шким пе сни ци ма го во-
рио је про фе сор др Не дељ ко 
Бог да но вић. 

Ина че, пе снич ки да ни у Свр-
љи гу одр жа ва ју се у знак се ћа-
ња на ра но пре ми ну лу пе сни-
ки њу из свр љи шког се ла Дра ји-
нац, Гор да ну То до ро вић, ко ја је
би ла са вре ме ник Бран ка Миљ-
ко ви ћа. Ав гу ста 1973. го ди не у
ње ном род ном се лу одр жа но је
пр во Гор да ни но књи жев но ве-
че по све ће но ства ра ла штву ове
пе сни ки ње. Град ска би бли о те ка
но си име „Гор да на То до ро вић” и
за хва љу ју ћи њој мно ги мла ди
пе сни ци су се афир ми са ли и
ушли у свет по е зи је.

Ову ма ни фе ста ци ју фи нан сиј-

ски по ма жу оп шти на Свр љиг
и Ми ни стар ство кул ту ре и ин-
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

С. Ђор ђе вић

У СВР ЉИ ГУ ОДРЖАНА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА ПОСВЕЋЕНА МЛАДИМ ПЕСНИЦИМА

Да ни Гор да не То до ро вић

АНИП „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ”

Обе ле жи ли 45. ро ђен дан

Александар Марић
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БА ЈИ НА БА ШТА

Бри га о
нај у гро же ни ји ма

Удру же ње пен зи о не ра Ба ји на Ба шта у про те клих го ди ну да-
на ба ви ло се са ни ра њем на сле ђе них ду го ва за гре ја ње, стру-
ју, во ду. Ра чун је био у бло ка ди због не из ми ре них ду го ва ња, а
оп шти на је по мо гла да се ду го ви
пла те, ка жу То ми слав Ни ко лић и
Спа со је Илић, ко ји су на кон смр ти
ду го го ди шњег пред сед ни ка Удру-
же ња, То ми сла ва Би је ли ћа, пре у-
зе ли ру ко во ђе ње Удру же њем до
из бор не скуп шти не.

– На сто ји мо, ко ли ко је то мо гу ће,
да по мог не мо на шим чла но ви ма.
По де ли ће мо 180.000 ди на ра до-
би је них од Фон да ПИО за нај у гро-
же ни је у по пла ва ма. Тре ба ло би од
НП „Та ра” да до би је мо 100 ку би ка
огрев ног др ве та, а си ро ма шна
пен зи о нер ска до ма ћин ства по два ку би ка – до да је Ни ко лић.

Ус по ста вље на је са рад ња са пен зи о нер ским удру же њи ма
Ши да, Но вог Са да, Ра ко ви це, Ло зни це, Љи га, Шап ца, ор га ни-
зу ју се из ле ти, пу то ва ња и дру же ња. М. М.

У За во ду за сме штај од ра слих 
ли ца „Ма ле пче ли це” у Кра гу јев-
цу све ча но је за тво ре на још јед-

на ли ков на ко ло ни ја сим бо лич-
ног на зи ва „Пче ли це 2014”. 

Ве ли ки број ака дем ских сли-

ка ра уче ство ва ло је на ово го-
ди шњој ко ло ни ји то ком ко је је
на ста ло 36 сли ка ин спи ри са них

ам би јен том и суд би на ма ко ри-
сни ка За во да, ко је оста ју у вла-
сни штву ове уста но ве. М. С.

РУ МА

Ве се ло на игран ци
Клуб пен зи о не ра из Ру ме ор га ни зу је су бо том игран ке са

жи вом му зи ком, ко је су до бро по се ће не. У по зна том „Пен зи о-
не ру”, по ред ста рих, оку пља ју се и мла ђи Ру мља ни, ко ји ужи-
ва ју у пе сми и игри.

По сле ду же па у зе, сре ди ном де цем бра су на игран ку до шли и
ста нов ни ци Ге рон то ло шког цен тра „Срем”. Они су се дру жи ли са
вр шња ци ма, уз обе ћа ње да ће убу ду ће ре дов но до ла зи ти. Г. В.

Из лет у Те ми швар
Удру же ње пен зи о не ра Ба но во бр до из Бе о гра да и Удру-

же ње гра ђа на „Спе ци јал на пу то ва ња” ор га ни зо ва ли су вр ло
успе шан из лет у Те ми швар. На ме ра ор га ни за то ра би ла је да
се упо зна град Те ми швар, али и да се ус пут оба ви ку по ви-
на. План је и оства рен, раз гле дан је пре леп град са бо га том
исто ри јом и број ним зна ме ни то сти ма, а они ко ји су хте ли да
ку пу ју има ли су на рас по ла га њу огро ман тр жни цен тар.

У очи па да уред ност и ди сци пли на у са о бра ћа ју на ших су-
се да у че му се пре по зна је ути цај Европ ске уни је. Ули це и фа-
са де згра да су уре ђе не или се уре ђу ју, за и ста тре ба ви де ти ту
раз ли ку у од но су на нас, а ко ја је не та ко дав но би ла у на шу
ко рист. При ме ти ли смо ус пут да од Бе о гра да до гра ни це на
огром ним по љи ма Ба на та не ма сто ке, а од гра ни це до Те ми-
шва ра је на сто ти не го ве да, по себ но ова ца. Не мо же мо а да се
не за пи та мо, ако они мо гу, за што не мо же мо ми! М. Р.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ли ков на ко ло ни ја „Пче ли це 2014”

То ми слав Ни ко лић

Кри сти на Кер ве сан

пензионерски кутакзззззззззз

БЕ О ГРАД

Сва ка го ди на – го блен
Пен зи о нер ка Кри сти на Кер-

ве сан из Бе о гра да до сад је из ве-
зла ви ше од осам де сет Ви ле ро-
вих го бле на ве ли ког фор ма та,
тач но оно ли ко ко ли ко има го ди-
на. Ура ди ла је и де се так стол ња-
ка спе ци јал ног бо да. Са ма ка же,
„му стра из Ру си је, ко нац из Не-
мач ке, а ја из Ср би је то об је ди-
ни ла”. Иако ду бо ко у де ве тој де-
це ни ји жи во та, по не кад ипак до-
би је же љу да узме иглу и ко нац
у ру ке. С раз ло гом је по но сна на
сво је ра до ве и не жа ли уло же ни
труд и вре ме. М. Р.
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ПИ РОТ

Ве се ло дру же ње
У Пи рот ском окру гу на ста вља се тра ди ци о нал но дру же ње 

пен зи о не ра че ти ри оп штин ска удру же ња – Ба бу шни ца, Ди-
ми тров град, Бе ла Па лан ка и Пи рот. Сва ке ка лен дар ске го ди-
не с је се ни оку пе се у не кој од ових оп шти на ра ди јед но днев-
ног дру же ња уз пе сму и игру.

О су сре ти ма и дру же њу пен зи о не ра че ти ри оп шти не и њи-
хо вом зна ча ју, пред сед ник оп штин ског Удру же ња Пи ро та Ве-
ли мир Пеј чић ка же:

– За све нас ови су сре ти су ви ше стру ко ко ри сни. Нај пре, јер на 
нај бо љи на чин, уз не фор мал не разговорe ме ђу ко ле га ма, раз ме-
ни мо ми шље ња и ис ку ства у ра ду. Јед ни дру ге на до пу ња ва мо, ис-
пра вља мо про пу сте, от кла ња мо не до стат ке ако их је би ло.

Дуг пред сед нич ки стаж у свом удру же њу и ис ку ства у ра ду 
на пре тек има и ње гов ко ле га Че до мир Илић из Ба бу шни це.

– Сва ко, па и ово на ше дру же ње, ма кар са мо на је дан дан, 
ве о ма је ко ри сно за све нас. То је при ли ка да про ћа ска мо о 
про бле ми ма ко је го то во сва ког пен зи о не ра ти ште у да на шње 
вре ме. Ипак, за и гра ју и за пе ва ју и они ко ји ни кад ни су ви ђе-
ни у ко лу. То нам омо гу ћа ва ово дру же ње ко је су сви пен зи-
о не ри ра до при хва ти ли – при ча Че до мир Илић, пред сед ник 
Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра у Ба бу шни ци. С. П.

СМЕ ДЕ РЕВ СКА ПА ЛАН КА

По моћ у
па ке ти ма и огре ву

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан-
ке не дав но је уру чи ла 66 па ке та основ них жи вот них на мир-
ни ца и сред ста ва за лич ну хи ги је ну чла но ви ма ко ји жи ве на
под руч ју ове оп шти не ко ју је у ма ју за де си ла по пла ва.

– Фи нан сиј ским сред стви ма Са ве за пен зи о не ра Ср би је и од
до на ци је Са ве за пен зи о не ра Цр не Го ре, као и са не што на ших
соп стве них сред ста ва, обез бе ди ли смо па ке те са не ко ли ко ки ло-
гра ма кром пи ра, бра шна, са ла ме, уља, а дру ги па кет је са др жа вао
сред ства за лич ну хи ги је ну, и то смо да ли чла но ви ма ко је је за де-

си ла по пла ва. Око 75 па ке та ху ма ни тар не по мо ћи да ли смо со ци-
јал но нај у гро же ни јим, бо ле сним и не по крет ним пен зи о не ри ма,
а ту ак тив ност спро ве ли смо од на ших фи нан сиј ских сред ста ва
– ка же Сло бо дан Б. Пан тић, пред сед ник па ла нач ких пен зи о не ра.

Ина че, за ову греј ну се зо ну пен зи о не ри су пре ко сво је ор-
га ни за ци је на ба ви ли уз от пла ту на ви ше ме сеч них ра та око
2.200 то на угља и бли зу 1.100 куб них ме та ра др ва. Од мах по-
сле но во го ди шњих и бо жић них пра зни ка у оп штин ској ор га-
ни за ци ји пен зи о не ра Сме де рев ске Па лан ке на ста вља ју упис
чла но ва за огрев за сле де ћу греј ну се зо ну. Сл. К.

СРЕМ СКА МИ ТРО ВИ ЦА

Про мо ци ја го ди шња ка
Књи жев на за јед ни ца Срем ске Ми тро ви це про мо ви са ла je

„Го ди шњак 2014”, у ко јем се на ла зе ли те рар ни ра до ви ауто ра,
не са мо из Сре ма, не го из це ле Ср би је, Евро пе и не ко ли ко ва н-
е вроп ских зе ма ља.

Ме ђу ауто ри ма је и Ве сиљ ка Ни ко лић, ко ри сни ца рум ског Ге-
рон то ло шког цен тра „Срем”. У „Го ди шња ку” је об ја вље на ње на
ви ше пу та на гра ђи ва на пе сма „Пи смо при ја те љу”, ко јом се пред-
ста ви ла и пу бли ци на про мо ци ји у Срем ској Ми тро ви ци. Г. В.

е

НИШ

Ба ке
за де цуз

Но во го ди шњи пра-
зни ци су увек и вре ме
да ри ва ња, а то га се др-
же и у Ак ти ву же на ни-
шког Удру же ња пен зи-
о не ра. Иако то ком го-
ди не ор га ни зу ју раз не
ак тив но сти, чла ни це
ове гру пе ус пе ле су и да уште де не што нов ца ко ји је упо тре-
бљен у до бро твор не свр хе. Ак тив же на је од лу чио да на ба ви
оно што је у том тре нут ку би ло нај не оп ход ни је по ро ди ли шту,
Си гур ној ку ћи у Ни шу и Шко ли за основ но и сред ње обра-
зо ва ње де це са по себ ним по тре ба ма „14. ок то бар”. За ни шко
по ро ди ли ште на ба вље не су пе ле не и оста ле по треп шти не
за бе бе, Си гур на ку ћа у ко јој су сме ште не же не и де ца жр тве
на си ља у по ро ди ци до би ла је па ке те са пе шки ри ма и по сте-
љи ном, а ба ке су уочи Но ве го ди не ус пе ле да да ру ју и 160 па-
ке ти ћа за по ла зни ке шко ле „14. ок то бар”. Н. Ш
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Иако ме сец и дан ро ђе ња Ису са Хри-
ста ни су тач но утвр ђе ни, Бо жић се
увек сла ви 7. ја ну а ра (хри шћа ни ко-

ји се при др жа ва ју гре го ри јан ског ка лен да-
ра то чи не 25. де цем бра). Бо жић озна ча ва
ро ђе ње Хри сто во и то је нај ра до сни ји хри-
шћан ски пра зник. За
ње га су ве за ни мно ги
оби ча ји ко ји овај пе-
ри од го ди не чи не на-
ро чи то све ча ним.

Обе ле жа ва ње Бо-
жи ћа по чи ње два
да на ра ни је. На Ту-
цин дан, 5. ја ну а ра,
при пре ма се („ту че”)
пе че ни ца, а на Бад-
њи дан ра но из ју тра
до ма ћин од ла зи у
шу му по хра сто во др-
во – бад њак. Уве че се
бад њак ста вља на ог-
њи ште, јер хра сто во
гра ње на ва три сим-
бо ли зу је све тлост и
то пло ту ко ја гре је и
збли жа ва уку ћа не. И
у гра до ви ма се бад њак (ко ји се углав ном
ку пу је на пи ја ца ма) уно си у стан на Бад ње
ве че. Уочи пра зни ка сла мом се сим бо лич но
по си па под ку ће, чи ме се до ча ра ва пе ћи на
у Ви тле је му у ко јој је Хри стос ро ђен.

Не ка да је за Бад ње ве че при пре ман не па-
ран број по сних је ла, што, ка ко се ве ро ва ло,
има ве зе са кул том пре да ка. По ред хле ба и
со ли, на сто лу оба ве зно тре ба да се на ђу
ри ба, ки се ли ку пус, ре зан ци с ора си ма, тур-
ши ја, мед, ви но и пре бра нац. Тр пе за је не-

ка да спу шта на на под јер се сма тра ло да ће
та ко би ти нај бли жа ду ша ма по кој ни ка. За то
је ве че ра про ти ца ла у ми ру и ти ши ни, а ако
је и би ло по сва ђа них уку ћа на, на Бад њи дан
би мо ра ли оба ве зно да се по ми ре. Ови оби-

ча ји су да нас углав ном при ла го ђе ни са вре-
ме ном на чи ну жи во та.

На дан Бо жи ћа хри шћа ни уста ју ра но и
иду на ју тар њу ли тур ги ју, при че шћу ју се по-
сле че тр де се то днев ног по ста, а за тим до ла-
зе ку ћи, где је спре мље на бо га та тр пе за. У 
до мо ви ма пра во слав них вер ни ка за Бо жић
се ме си че сни ца и она се ло ми на оно ли ко
де ло ва ко ли ко има уку ћа на. У че сни цу се
ста вља нов чић ко ји сим бо ли зу је дар но во-
ро ђе но ме Хри сту. Ве ру је се да ће оно га ко
до би је нов чић сре ћа и бла го ста ње пра ти ти
це ле го ди не. Уз пе че ни цу, че сни ца је нај ва-
жни је обе леж је бо жић ног руч ка.

На Бо жић ра но ују тро у ку ћу до ла зи по-
ло жај ник, нај че шће му шка рац, ко ји че сти та
пра зник и по же ли сре ћу, на пре дак и здра-
вље уку ћа ни ма. На овај пра зник пра во слав-
ни вер ни ци по здра вља ју се ре чи ма „Хри-
стос се ро ди”, а од го ва ра се са „Ва и сти ну се
ро ди”. Бо жић се сла ви три да на.

Пре ма древ ном ве ро ва њу, на Бо жић се
не иде у го сте, већ се Хри сто во ро ђе ње
про сла вља код ку ће. Хри шћа ни ве ру ју да
би тог да на сви ко ји су то ком го ди не би ли у
сва ђи тре ба ло да се из ми ре и опро сте јед-
ни дру ги ма на не те увре де (тра ди ци о нал но
„мир бо же ње”), а до бро је и за по че ти не ки
по сао да би се ла ко оба вљао це ле го ди не.

Осмог да на по Хри сто вом ро ђе њу по
ста ром, ју ли јан ском ка лен да ру обе ле жа ва
се по че так но ве го ди не, јер се сма тра да је
тог да на Христ об ре зан и цр ква је у спо мен
на тај до га ђај уста но ви ла пра зник по знат у
на ро ду као Мла ди Бо жић, а Ср би га зо ву и
Пра во слав на (или Срп ска) но ва го ди на.

По ред Срп ске пра во слав не цр кве, ју ли-
јан ског ка лен да ра при др жа ва ју се да нас
још па три јар ши је Је ру са ли ма, Мо скве, Гру-
зи је и ма на сти ри на Све тој го ри Ато ској.

При ре ди ла Р. Ми ло је вић

Бо жић ће по сле 2100. го ди не би ти 8. ја ну а ра
Ју ли јан ски ка лен дар је увео Ју ли је Це зар 
45. го ди не пре но ве ере и ко ри стио се у 
це лој Евро пи до 16. ве ка. Овај ка лен дар 
ни је био са вр шен и ње го ва гре шка се по-
ве ћа ва ла на је дан дан сва ких 128 го ди на.
Због то га је на са бо ру у Ни ке ји 325. го ди-
не од лу че но да се из ка лен да ра из ба це 
три да на ко ја пред ста вља ју на ку пље ну 
раз ли ку. По што је ју ли јан ски ка лен дар и
да ље остао не про ме њен, раз ли ка се до 
16. ве ка по пе ла на 10 да на. Ка да су ово 
уочи ли, астро но ми су од лу чи ли да из ра-
де но ви, пре ци зни ји ка лен дар. Осим то-
га, тре ба ло је и из ба ци ти 10 да на ви шка
из ка лен да ра. То је по стиг ну то уво ђе њем 
гре го ри јан ског ка лен да ра.
На Све пра во слав ном кон гре су у Ца ри-
гра ду, 1923. го ди не, наш на уч ник Ми лу-
тин Ми лан ко вић пред ло жио је ре ви зи ју 
ста рог ју ли јан ског и гре го ри јан ског 

ка лен да ра, што је и при хва ће но. Ми-
лан ко ви ћев ка лен дар је нај пре ци зни ји
у исто ри ји, али, на жа лост, ни кад ни је
пот пу но при ме њен.
Пре ма ре чи ма мр Слав ка Мак си мо ви ћа, 
пред сед ни ка Удру же ња „Ми лу тин Ми лан-
ко вић”, раз ли ка из ме ђу ју ли јан ског и гре-
го ри јан ског ка лен да ра, од 1900. го ди не, 
ка да је по ју ли јан ском ка лен да ру фе бру ар
имао 29 да на, а по гре го ри јан ском 28, уве-
ћа на је на 13 да на. Сле де ће по ве ћа ње за
је дан дан ја ви ће се 2100. го ди не, и од та да 
ће Бо жић да се обе ле жа ва 8. ја ну а ра.
Ве чи та те ма ре фор ме ју ли јан ског ка лен-
да ра по но во се ак ту е ли зо ва ла у ве зи
са мо гу ћим са зи ва њем Ва се љен ског
са бо ра (2016. го ди не), ко ји ни је за се дао 
још од осмог ве ка. Јед на од те ма са бо ра,
ка ко је на ја вљи ва но, би ла би и ре фор ма 
ка лен да ра.

Че сни ца
Овај бо жић ни хлеб се при пре ма на

раз ли чи те на чи не. До но си мо је дан од
нај че шћих ре це па та.

Са стој ци: ки ло грам бе лог бра шна,
две ка ши ке ма сти или пу те ра, по ла
ли тра мла ке во де, пра шак за пе ци во,
со, ма ло ше ће ра.

При пре ма: мла ку во ду си па ти у по-
су ду са бра шном, до да ти со, ше ћер,
рас то пље ну ма сно ћу и пра шак за пе-
ци во. За ме си ти те сто и оста ви ти да од-
сто ји. Об ли ко ва ти че сни цу као по га чу,
у њу ста ви ти нов чић (уви јен у фо ли ју)
и укра си ти је по же љи. У за ви сно сти од
кра ја у ком се спре ма, у че сни цу се још
ста вља и ко ма дић хра ста, зр но жи та и
па су ља. Че сни цу пе ћи нај пре на ја кој,
па на сла би јој ва три док не по ру ме ни.
Ка да је пе че на, уви ти је у кр пу да ма ло
од сто ји и док је још то пла из не ти је на
тр пе зу и из ло ми ти.

У СУ СРЕТ НАЈ РА ДО СНИ ЈЕМ ХРИ ШЋАН СКОМ ПРА ЗНИ КУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ ССССССУСУСУСССССССССССССС ССС

Бо жић до но си мир 
и пра шта ње
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Бес пла тан СТБ уре ђај

?С. Јо ка но вић: Ја сам 100 од сто ин-
ва лид у ко ли ци ма. По пу ња ва ла 
сам при ја ву за бес плат ну до де лу 

СТБ уре ђа ја за ди ги та ли за ци ју и ви дим 
да је мо ја пен зи ја ве ћа за 0,01 дин. од 
про пи сног из но са за бес пла тан уре ђај. 
Да по ја сним, уме сто 13.288,01 дин., ка-
ко је Ми ни стар ство за те ле ко му ни ка-
ци ју на пи са ло на сај ту, мо ја пен зи ја је 
13.288,02 дин. При том знам да, на жа-
лост, при мам нај ни жу пен зи ју. Да ли да 
под но сим зах тев?

Од го вор: Сва ка ко под не си те 
при ја ву за до де лу СТБ уре ђа ја 
јер на то има те пра во. Про ве-
ром у ис плат ној слу жби утвр-
ди ли смо да је у ба зи по да та ка 
еви ден ти ран из нос Ва ше пен зи-
је од 13.288,01 ди нар. Осим то га, 
Ви као ко ри сник нов ча не на кна-
де за по моћ и не гу дру гог ли ца 

има те пра во на бес пла тан СТБ 
уре ђај и по том осно ву. Уко ли ко 
Вам је јед но став ни је, мо же те да 
под не се те при ја ву за СТБ уре ђај 
као ко ри сник на кна де за ТПН и 
уз лич ну кар ту и обра зац при ја-
ве по треб но је са мо ре ше ње о 
оства ри ва њу пра ва на нов ча ну 
на кна ду за по моћ и не гу.

?З. Ма ној ло вић, Ве тер ник: Ро ђе-
на сам 8. 1. 1957. а за по сле на од 1. 
11. 1980. го ди не. Ка да сти чем пр ви 

услов за би ло ко ју пен зи ју и да ли имам 
пра во ако пре ки нем рад ни од нос на на-
док на ду од На ци о нал не слу жбе за за-
по шља ва ње и ко ли ко ду го? 

Ста ро сна или 
пре вре ме на 
ста ро сна пен зи ја

Од го вор: Пре ма од ред ба ма
За ко на о ПИО ко ји се при ме њу-
је од 1. ја ну а ра 2015. го ди не и
по да ци ма ко је сте нам по сла ли,
услов за оства ри ва ње пра ва на
ста ро сну пен зи ју ис пу ња ва те
2019. го ди не, ка да на вр ши те 62
го ди не и шест ме се ци жи во та,
ка да Вам је до вољ но да има те
нај ма ње 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња.

Под усло вом да од 1. 11. 1980.
го ди не ни сте има ли пре кид у
оси гу ра њу, да и убу ду ће бу де те
у кон ти ну и ра ном оси гу ра њу и
да су до при но си пла ће ни за све
вре ме Ва шег ра да, мо гли би сте

да ис пу ни те услов за сти ца ње
пра ва на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју у 2018. го ди ни, ка да на вр-
ши те 38 го ди на ста жа оси гу ра ња,
с тим што би Вам пен зи ја би ла об-
ра чу на та са трај ним ума ње њем
од 0,34 од сто за сва ки ме сец пре
на вр ше них го ди на жи во та ко је су
у тој го ди ни услов за оства ри ва-
ње пра ва на ста ро сну пен зи ју. У 
2018. го ди ни же на мо же оства ри-
ти ста ро сну пен зи ју са на вр ше не
62 го ди не жи во та.

За пи та ња у ве зи са на док на-
дом од На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње обра ти те се над-
ле жни ма у тој уста но ви.

От пис до при но са 
за по љо при вред ни ке

?Р. Ке та: С об зи ром на то да су 2012. 
и 2013. би ле ја ко ло ше го ди не за 
по љо при вред не про из во ђа че и да 

за те го ди не ни су упла ће ни до при но си 
за ПИО, док су за оста ле из ми ре не све 
оба ве зе за кључ но са 2014. го ди ном, да 
ли по сто ји мо гућ ност от пи са глав ног 
ду га и ка ма те за 2013. и 2014. го ди ну 
или бар от пи са ка ма те и ре про гра ми-
ра ња глав ног ду га на 24 ме сеч не ра те.

Од го вор: Ка да из објек тив-
них раз ло га – еле мен тар на не-
по го да, бо лест, по ро диљ ско 
од су ство, оси гу ра ник по љо-
при вред ник не оства ру је или 
оства ру је знат но ма ње при хо де, 
да кле не мо же да оба вља по љо-
при вред ну де лат ност, свој ство 
оси гу ра ни ка по љо при вред-
ни ка мо же ми ро ва ти нај ду же 
пет го ди на у то ку оси гу ра ња, 
с тим што то не мо же би ти уза-
стоп них пет го ди на. У пе ри о ду 
ми ро ва ња оси гу ра ник по љо-
при вред ник ни је у оба ве зи да 
упла ти до при но се (чл. 49 За ко-
на о до при но си ма), од но сно, за 
пе ри од за ко ји је утвр ђе но ми-
ро ва ње свој ства оси гу ра ни ка, 
оси гу ра ник по љо при вред ник 
не мо же на кнад но пла ти ти до-
при нос за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње, јер та ква мо гућ-
ност ни је пред ви ђе на За ко ном 

о пен зиј ском и ин ва лид ском 
оси гу ра њу. 

Уз зах тев за утвр ђи ва ње ми-
ро ва ња свој ства оси гу ра ни ка 
по љо при вред ни ка, под но си-
лац зах те ва до ста вља и до каз 
о по сто ја њу јед ног од објек-
тив них раз ло га по осно ву ког 
се тра жи ми ро ва ње свој ства. 
Зах тев за ми ро ва ње свој ства 
оси гу ра ни ка под но си се над-
ле жној фи ли ја ли Фон да, и то је 
лич ни зах тев оси гу ра ни ка или 
зах тев ко ји под но си члан по ро-
ди це за по кој ног оси гу ра ни ка 
по љо при вред ни ка. Ра ди утвр-
ђи ва ња еле мен тар не не по го де, 
од но сно су ше, као до каз би тре-
ба ло при ло жи ти из ве штај оп-
штин ске ко ми си је о оба вље ној 
про це ни ште те од су ше, дат на 
осно ву про пи са ко ји ма се уре-
ђу је про гла ша ва ње еле мен тар-
не не по го де. Фи ли ја ла Фон да, 

на осно ву до ка за под не тих уз
зах тев, це ни да ли су ис пу ње ни
усло ви за ми ро ва ње свој ства
оси гу ра ни ка и у за ви сно сти од
то га до но си ре ше ње ко јим се
утвр ђу је пе ри од у ко ме ми ру је
свој ство оси гу ра ни ка или ре ше-
ње ко јим се од би ја зах тев. Је дан
при ме рак ре ше ња до ста вља
се под но си о цу зах те ва, а дру-
ги над ле жној по ре ској упра ви
ко ја, уко ли ко је ре ше њем утвр-
ђе но ми ро ва ње свој ства оси гу-
ра ни ка, по том осно ву от пи су је
утвр ђен до при нос за пен зиј ско
и ин ва лид ско оси гу ра ње за ту
ка лен дар ску го ди ну. 

Го ди ном ми ро ва ња свој ства
оси гу ра ни ка сма тра се ка лен-
дар ска го ди на, од но сно раз до-
бље од 1. ја ну а ра до 31. де цем-
бра, без об зи ра на то ка да је, у
то ку го ди не, на сту пио за ко ном

про пи са ни објек тив ни раз лог
ко ји пред ста вља основ за утвр-
ђи ва ње ми ро ва ња свој ства
оси гу ра ни ка. У скла ду са тим,
ми ро ва ње свој ства оси гу ра ни-
ка мо же се утвр ди ти нај ра ни је
од 1. ја ну а ра 2003. го ди не. Из у-
зе так од пра ви ла да се го ди ном
ми ро ва ња свој ства оси гу ра ни-
ка сма тра ка лен дар ска го ди на,
од но сно раз до бље од 1. ја ну а ра
до 31. де цем бра, је сте ка да се
ми ро ва ње свој ства оси гу ра ни-
ка по љо при вред ни ка утвр ђу-
је за го ди ну у ко јој ли це ко је је
под не ло зах тев за ми ро ва ње
оства ру је пра во на пен зи ју. У 
овом слу ча ју ми ро ва ње свој-
ства оси гу ра ни ка утвр ђу је се
по чев од 1. ја ну а ра оне го ди не
за ко ју се тра жи ми ро ва ње свој-
ства до да на ко ји прет хо ди да ну
оства ри ва ња пра ва на пен зи ју.
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СКАНДИНАВКА
шареница шареница

Драгош Јовановић Фера

Но во го ди шње пр ска ли це
За Но ву го ди ну по тро шач ка кор па ми се пре-

тво ри ла у обич ну ке су!

Не мо гу да до че кам Но ву 2015. Па ћу за кр пи ти ста-
ру.

У Но вој го ди ни ме пра те ле пе же ље. На жа лост,
ни јед на да ме стиг не.

Не ко ри стим за Но ву пи ће. До шло је вре ме отре-
жње ња.

Пр шти, пр шти бе ла ста за, нов ча ник ми пун –
мра за!

Ме сто јел ке мо је дру штво се – на ки ти ло.

Да ли не по слу шној де ци по кло не до но си не по-
слу шни Де да Мраз?

Ду шан Стар че вић

Цвр чак и мрав
Ме наџ мент, кон сал тинг, стај линг... Ср би јо, ти

ли си?

Ле гла ми је пла та. Ал’ као да је не ко већ ле жао с
њом.

Ја сам шал тер ски рад ник. Све што за ра дим раз-
де лим по ко је ка квим шал те ри ма.

Сва ко има пра во да бу де не за по слен, а не ки ма ће
то би ти оба ве за.

Осе ћам се као Де да Мраз. Де ца оче ку ју по кло-
не, а ја не знам ни да ли по сто јим.

Зна те при чу о цврч ку и мра ву.
Е, па мрав је до био от каз, а цвр чак ди гао кре дит.

Пен зи је су та ман то ли ке да по шта ри има ју шта
да ра де.

Пен зи о не ри су жи ви до каз да је
ов де и ра ни је би ло жи во та.

Бра ни слав
Ву ко ма но вић
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