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У Ср би ји се 15. фе бру ар, Сре те ње, сла ви као 
се ћа ње на 1804. го ди ну ка да је у Ора шцу 
по че ла бор ба за осло бо ђе ње од Ту ра ка. Та-

ко ђе, на исти дан 1835. го ди не Скуп шти на у Кра-
гу јев цу про гла си ла је пр ви Устав Ср би је, ко ји је 
озна чио и по че так са вре ме не срп ске др жав но-
сти. Сто га је Скуп шти на Ср би је 10. ју ла 2001. го-
ди не од лу чи ла да Сре те ње бу де Дан др жав но сти, 
а од 2012. овај пра зник сла ви се два да на – 15. и 
16. фе бру а ра.

Од 2007. го ди не на Сре те ње се обе ле жа ва и 
Дан Вој ске Ср би је. Тај пра зник је иза бран за Дан 
Вој ске јер су вој ни ус пе си у Пр вом срп ском устан-
ку во ди ли ка ства ра њу срп ске вој ске и др жа ве у 
19. ве ку, а та да су се пр ви пут ја ви ли ор га ни зо ва-
ни об ли ци ору жа не си ле бу ду ће срп ске др жа ве.

Срп ска пра во слав на цр ква учи да је Бо го ро ди-
ца на Сре те ње, че тр де се тог да на од ро ђе ња Ису-
са Хри ста, оти шла у храм да при не се жр тву и та мо 
сре ла стар ца Си ме о на ко ји је у ма лом Ису су пре-
по знао Спа си те ља. Тај су срет Ису са и пра вед ног 
стар ца је хри шћан ски пра зник – Сре те ње Го спод-
ње. Овај пра зник про сла вља се од 541. го ди не.

У на ро ду се ве ро ва ло да на Сре те ње по чи ње
пре ла зак из зи ме у про ле ће. Обич но се ка же да
ако је на Сре те ње облач но – он да ће крај зи ме би-
ти леп, а ако је ве дро, би ће хлад но и ве тро ви то и
зи ма ће још по тра ја ти.

Од Сре те ња, по на род ном ве ро ва њу, да ни су вид-
но ду жи, а но ћи кра ће, те сто га се ља ци ка жу: „Сре те-
ње обре те ње”. Још се ве ру је да се то га да на сре ћу зи-
ма и ле то и пре кор но се по здра вља ју: „Ти ме ни да јеш
го ле и бо се љу де, а ја те би об у че не”, ка зу је зи ма ле ту,

а ле то од го ва ра: „Исти на, али се ме ни мно го ви ше
ра ду ју не го те би”. Од овог да на ви ше не мо же би ти
она кве сту де ни као пре то га. На Сре те ње, ка жу, меч-
ка из ла зи из сво је ја зби не и по гле да низ сун це: ако
спа зи сво ју сен ку, вра ћа се у ја зби ну да про ду жи спа-
ва ње још шест не де ља јер ће и зи ма још то ли ко тра-
ја ти; ако је не ви ди, упу ти се у шу му, да тра жи хра ну.

Врап ци до Сре те ња би ра ју сво је не ве сте, а на
тај дан се вен ча ва ју и та да су нај гла сни ји и нај буч-
ни ји. Де вој ке сто га на овај пра зник до бро гле да ју
ко га ће пр вог ују тро сре сти, јер ће и мла до же ња,
ка жу, би ти исти та кав по ду ши и из гле ду.

При пре ми ла: В. А.

Пра зник цр кве, 
др жа ве и вој ске

Шта се пра зну је на Сре те ње
На Сре те ње 1804. го ди не по диг нут је Пр ви срп ски уста нак.

На Сре те ње 1835. го ди не до нет је Сре тењ ски устав, пр ви де мо крат ски устав Ср би је,
па је овај дан сла вљен и као Дан устав но сти.

Од 2002. Сре те ње се про сла вља као Дан др жав но сти Ре пу бли ке Ср би је.

Од 2007. на Сре те ње се обе ле жа ва и Дан Вој ске Ср би је
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Чла но ви Управ ног од бо ра РФ ПИО су 
на сед ни ци од 30. ја ну а ра ове го ди не 
за ди рек то ра Фон да у на ред ном че тво-
ро го ди шњем ман да ту име но ва ли Дра-
га ну Ка ли но вић, на осно ву са гла сно сти 
ко ју је на сво јој сед ни ци да ла Вла да 
Ср би је 23. ја ну а ра.
Прет ход но, на сед ни ци Управ ног од-
бо ра РФ ПИО одр жа ној 16. ја ну а ра 
2015. го ди не отво ре на је кон курс на
до ку мен та ци ја свих 11 кан ди да та 
ко ји су кон ку ри са ли за рад но ме сто 
ди рек то ра Фон да. По сле за кључ ка да 
су сви кан ди да ти до ку мен та пре да ли у
за кон ском ро ку, па жљи во и те мељ но
су раз мо тре не све при ја ве. Чла но ви
УО су ве ли ком ве ћи ном гла со ва Вла ди 
РС за ди рек то ра РФ ПИО у на ред не 
че ти ри го ди не пред ло жи ли Дра га ну
Ка ли но вић.

За ди рек то ра име но ва на 
Дра га на Ка ли но вић

За гра ђа не ко ји са ми пла ћа ју
до при нос за пен зи је, од упла те за
фе бру ар 2015. ва же но ве осно ви-
це оси гу ра ња ко је су у од но су на
прет ход ни пе ри од ви ше за 2,94 од-
сто (због ускла ђи ва ња са кре та њем
за ра да у прет ход ном квар та лу).

За ин те ре со ва ни мо гу да се
опре де ле за јед ну од 13 осно ви ца
оси гу ра ња, не за ви сно од струч-
не спре ме ко ју има ју. По За ко ну о
до при но си ма за оба ве зно со ци-
јал но оси гу ра ње, нај ни жа осно-

ви ца из но си 35 од сто про сеч не
ре пу блич ке за ра де из прет ход ног
тро ме сеч ја, што је 22.357 ди на ра,
а нај ви ша пет про сеч них пла та,
од но сно 319.390 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње је 26 од сто,
што зна чи да ће се ме сеч ни из да-
так кре та ти у ра спо ну од 5.812,82
до 83.041,40 ди на ра. Ови из но си
при ме њи ва ће се за упла те до при-
но са за фе бру ар, март и април
2015. го ди не. Г. О.

Но ве осно ви це оси гу ра ња
Осно ви ца оси гу ра ња До при нос ме сеч но

22.357 5.812,82
25.551 6.643,26
34.494 8.968,44
41.521 10.795,46
51.102 13.286,52
55.574 14.449,24
73.460 19.099,60
81.125 21.092,50
99.011 25.742,86
127.756 33.216,56
191.634 49.824,84
255.512 66.433,12
319.390 83.041,40

Про грам ра да РФ ПИО за 2015. го-
ди ну са др жи ак тив но сти Фон да у
свим сег мен ти ма по сло ва ња чи ја

ће ре а ли за ци ја до при не ти оства ри ва њу
усво је них стра те шких ци ље ва. За из вр-
ше ње За ко ном утвр ђе них над ле жно сти
Фи нан сиј ским пла ном Фон да за 2015.
го ди ну пред ви ђе но је 579,6 ми ли јар ди
ди на ра, од че га је 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 пла ни ра но 562,8 ми ли-
јар ди ди на ра, што је 97,10 од сто укуп них
рас хо да и из да та ка. 

Пла ном ра да за ову го ди ну пред ви ђе но
је да по слов ну го ди ну обе ле жи по ве ћа ње
ажур но сти у ра ду и уна пре ђи ва ње ус по-
ста вље них по слов них про це са по ди за-
њем ква ли те та пру же них услу га. Крај њи
циљ ових ме ра је ефи ка сни ји ко ри снич ки
сер вис, убр за ње управ ног по ступ ка и до-
но ше ње ре ше ња о пра ви ма из пен зиј ско-
-ин ва лид ског оси гу ра ња у за кон ским ро-
ко ви ма. По себ на па жња би ће по све ће на
ажу ри ра њу ма тич не еви ден ци је, чу ва њу
по да та ка о оси гу ра ни ци ма и ко ри сни-
ци ма пра ва. Ра ди ће се и на из ме на ма и
до пу на ма по сто је ћих про гра ма ра ди по-
сте пе ног пре ла ска на елек трон ско пре у-
зи ма ње по да та ка за ма тич ну еви ден ци ју
што тре ба знат но да убр за и по јед но ста ви
про це се при ма ња и и чу ва ња по да та ка и
до но ше ња ре ше ња.

За те ку ћу го ди ну пла ни ра но је ус по-
ста вља ње но вих ор га ни за ци о них де ло-
ва Фон да с ци љем да се по бољ ша рад и 
ор га ни зу је про фе си о нал но оба вља ње 
бит них сег ме на та ко ји до са да ни су на 
од го ва ра ју ћи на чин би ли ор га ни зо ва-
ни. То се пре све га од но си на фор ми ра-
ње сек то ра ко ји ће се ба ви ти пи та њем 
имо ви не Фон да. Овај но ви сек тор ће, 
ка да бу де фор ми ран, при ку пља ти, по пи-
си ва ти и об ра ђи ва ти по дат ке о имо ви ни 
Фон да, а за тим ра ди ти на то ме да та имо-
ви на бу де упи са на као вла сни штво Фон-
да. На осно ву све га то га би ће фор ми ра на 
је дин стве на еви ден ци ја не по крет но сти 
ко ји ма Фонд рас по ла же и на тај на чин ће 
се ство ри ти осно ва за оства ри ва ње при-
хо да од те имо ви не, што ће ути ца ти на 
фи нан сиј ску ста бил ност Фон да, ре че но 
је на сед ни ци УО. Још је дан но ви ор га ни-
за ци о ни сег мент би ће фор ми ран у скла-
ду са За ко ном о јав ним на бав ка ма и то 
оде ље ње ће има ти оба ве зу да кон тро ли-
ше ка ко пла ни ра ње свих на бав ки, та ко и 
ква ли тет пру же них услу га и ис по ру че них 
до ба ра, од но сно из вр ше них ра до ва.

Чла но ви Управ ног од бо ра усво ји ли су 
и План јав них на бав ки за ову го ди ну, као 
и из ме не и до пу не Пра вил ни ка о уну-
тра шњој ор га ни за ци ји и си сте ма ти за-
ци ји по сло ва у Фон ду.

В. А. 

УПРАВ НИ ОД БОР РФ ПИО

При о ри тет 
– по ве ћа ње 
ажур но сти у ра ду
Чла но ви УО усво ји ли Про грам ра да 
и План јав них на бав ки за те ку ћу го ди ну



Сек тор за од но се с јав но шћу 
Фон да ПИО пре три го ди не 
по чео је спро во ђе ње стан-

дард не го ди шње ан ке те у ци љу 
ис пи ти ва ња за до вољ ства ко ри-
сни ка услу га Фон да. Ан ке та ор-
га ни зо ва на кра јем 2014. го ди не, 
да кле тре ћа по ре ду, би ла је у ме-
то до ло шком сми слу нај пот пу ни ја 
до са да а об у хва ти ла је и нај ве ћи 
број ис пи та ни ка. Она је спро ве-
де на то ком но вем бра и де цем-
бра, а ис пи ти ва ње је оба вље но 
у свим фи ли ја ла ма. Број ан ке та 
ко ји је ди стри бу и ран фи ли ја ла-
ма од ре ђен је у за ви сно сти од 
бро ја ко ри сни ка и оси гу ра ни ка
на те ри то ри ји ко ју фи ли ја ла об-
у хва та, а ви ше од 2.000 ан кет них
ли сти ћа ушло је у ко нач ну ана ли-
зу, што је сва ка ко нај ве ћи број до 
са да. За хва љу ју ћи за по сле ни ма 
из Сек то ра ин фор ма ци о них тех-
но ло ги ја Фон да ПИО, ко ји су кре-
и ра ли по себ ну апли ка ци ју за об-
ра ду до би је них по да та ка, по сао 
је умно го ме био олак шан.

Ре зул та ти по ка зу ју да се ко ри-
сни ци и оси гу ра ни ци о пра ви-
ма из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња нај че шће ин фор ми-
шу пу тем прав не по мо ћи у фи-
ли ја ла ма Фон да – не што ма ње 
од 53 про цен та укуп ног бро ја 
ис пи та ни ка, за тим са ин тер нет 
стра ни це Фон да не што ви ше 

од 17 од сто ис пи та ни ка, док се 
пу тем ме ди ја о пра ви ма из ПИО 
ин фор ми ше 13 од сто ис пи та-
них. Јед но од пи та ња у ан ке ти 
од но си ло се на по ве ре ње у РФ 
ПИО, и нај ве ћи про це нат ис-

пи та ни ка, 74 од сто, на вео је да 
има по ве ре ња у Фонд.

За до вољ ство ко ри сни ка раз-
ли чи тим аспек ти ма услу га Фон-
да ис пи ти ва но је пе то сте пе ном 
ска лом. Про це нат за до вољ них 
ис пи та ни ка нај ви ши је у слу ча-
ју љу ба зно сти за по сле них, па је 
овим аспек том услу га за до вољ-
но 87 од сто ис пи та них, док је 
нај ни жи про це нат за до вољ них 
бр зи ном ре ша ва ња зах те ва, 69 
од сто. Нај ве ћи је број не за до-
вољ них усло ви ма у про сто ри-
ја ма Фон да, 11 од сто, док је нај-
ма ње не за до вољ них у слу ча ју 
оце не струч но сти за по сле них 
– све га три од сто.

На кон од го ва ра ња на пи та ња 
ис пи та ни ци су има ли мо гућ-
ност да на пи шу не ку су ге сти ју, 
ко мен тар или пред лог што су 
учи ни ла укуп но 192 ис пи та ни-
ка. Ве ћи ну од 52 од сто чи ни ли 
су по зи тив ни ко мен та ри, не га-

тив них је би ло 22 про цен та, не-
у трал них 16, док се 18 од сто од-
но си ло на пред ло ге. Ме ђу по-
зи тив ним ко мен та ри ма, по ред
уоп ште них по хва ла и ис ти ца ња
љу ба зно сти, би ло је и оних упу-
ће них лич но по је ди ним за по-
сле ни ма или од ре ђе ним шал те-
ри ма, док су се не га тив ни нај че-
шће од но си ли на ор га ни за ци ју
и про це ду ре, спо ро ре ша ва ње
зах те ва, као и на не а де кват не
усло ве у про сто ри ја ма. 

С об зи ром на то да је циљ
спро во ђе ња ова кве вр сте ис пи-
ти ва ња по бољ ша ње по сло ва ња
Фон да и при бли жа ва ње по тре-
ба ма ко ри сни ка, на кон де таљ не
ана ли зе до би је них ре зул та та
и за сва ку фи ли ја лу по себ но,
пред у зе ће се по треб ни ко ра ци
да би се по бољ ша ли аспек ти ко-
ји ма ко ри сни ци ни су у до вољ-
ној ме ри за до вољ ни.

Ве сна Ка дић

4 31. јануар 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

актуелноактуелно

Укуп но де вет
ан ке та то ком 
2014.
По ред ве ли ке го ди шње
ан ке те ко ја је об у хва ти ла 
све фи ли ја ле, то ком про-
шле го ди не Сек тор за од-
но се с јав но шћу спро вео 
је још осам ан ке та ко ји ма 
се ис пи ти ва ло за до вољ-
ство ко ри сни ка услу га
Фон да ПИО. Пет ан ке та 
спро ве де но је то ком ме-
ђу на род них са ве то дав них
да на ор га ни зо ва них са 
пред став ни ци ма фон до ва 
ПИО из Хр ват ске, Аустри је
и Не мач ке. Та ко ђе, спро-
ве де не су и две ан ке те на
штан до ви ма ко је је Фонд 
имао на Сај му књи га и Сај-
му за тре ће до ба, а јед на
ми ни-ан ке та је пр ви пут
то ком 2014. го ди не би ла
по ста вље на и на ин тер нет
стра ни ци Фон да ПИО.

Од по чет ка 2012. го ди не, ка да је са ра-
дом по чео но ви мо дер ни зо ван сајт Фон-
да, бе ле жи се стал ни по раст бро ја по се та.
Та ко го во ре и по след ња по ре ђе ња – по-
се ће ност сај та то ком 2014. го ди не би ла је 
за 25 од сто ве ћа у од но су на 2013.
Убе дљи во је нај по се ће ни ја на слов на стра-
ни ца, на ко јој се гра ђа ни, по ред оста лог,
мо гу ин фор ми са ти о да ту ми ма ис пла та
пен зи ја, али и има ти при ступ Ко ри снич ком
сер ви су, где по мо ћу је дин стве ног пин ко да 
(при ступ не ши фре) мо гу про ве ри ти ко ли-
ко тач но рад ног ста жа има ју и да ли су им 
за све то вре ме пла ће ни до при но си. Уку-
пан број из да тих пин ко до ва од ју на 2010.

го ди не, ка да је по чео са ра дом овај сер вис
за гра ђа не, до да нас из но си 49.982, а са мо
у 2014. го ди ни из да та су 9.332 пин ко да. 
Гра ђа ни, по ред то га, по мо ћу свог ма тич ног
бро ја мо гу пре тра жи ти ба зу по кре ну тих 
по сту па ка по спо ра зу му са Сло ве ни јом. Ко-
ри снич ки сер вис на сај ту Фон да омо гу ћа ва
и по сло дав ци ма да про ве ре ис прав ност
М4-К при ја ва, а уку пан број про ве ра ко је 
су на овај на чин спро ве ле фир ме у Ср би ји,
од апри ла 2010. ка да је овај сер вис за по-
сло дав це по чео са ра дом, из но си 27.364,
док је са мо то ком про шле го ди не из вр ше-
но око 8.500 про ве ра.
Ин тер нет стра ни ци Фон да нај ви ше се

при сту па из Бе о гра да, а за тим из Но вог 
Са да и Кра ље ва, а на кон Ср би је, ода кле је 
то ком 2014. за бе ле же но 90 од сто од укуп-
ног бро ја по се та, сај ту се нај че шће при-
сту па из БиХ, за тим САД, Цр не Го ре, Хр-
ват ске. Пре ко ру бри ке „Кон такт” гра ђа ни 
су Фон ду про шле го ди не упу ти ли не што 
ма ње од 7.500 пи та ња, што је за пет од сто 
ви ше у од но су на 2013. С об зи ром на све 
бр жи раз вој и до ступ ност но вих тех но ло-
ги ја, не из не на ђу је ни по да так да је број
по се та сај ту Фон да то ком по след њих шест
ме се ци 2014. го ди не са мо бил них и та блет
уре ђа ја по ве ћан за чак 84 про цен та у од-
но су на исти пе ри од прет про шле го ди не.

Ин тер нет стра ни ца Фон да све по се ће ни ја

За до вољ ство ко ри сни ка 
нај ва жни је

ФОНД ПИО НА УСЛУ ЗИ ГРА ЂА НИ МА

За до вољ ство ко ри сни ка 
нај ва жни је
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На го ди шњој Скуп шти ни 
Удру же ња вла сни ка ра-
чу но вод стве них аген ци-

ја Но вог Са да (УВРА), одр жа ној 
22. ја ну а ра ове го ди не у про-
сто ри ја ма При вред не ко мо ре 
Вој во ди не у Но вом Са ду, све ча-
но је до де ље на на гра да „Нај фер 
слу жбе ник”. Нај бо љем јав ном 
слу жбе ни ку Но вог Са да, Ран ки 
Ја гро вић из Фи ли ја ле РФ ПИО 
Но ви Сад, при зна ње је уру чио 
Јо ван Бе а ра, пред сед ник УВРА.

Ка ко је „Глас оси гу ра ни ка” већ 
пи сао, Ран ка је ово при зна ње до-
би ла у кон ку рен ци ји не ко ли ко 
сто ти на шал тер ских рад ни ка и слу жбе ни ка
у Но вом Са ду ко ји не по сред но и сва ко днев-
но ко му ни ци ра ју са стран ка ма, у ано ним ној
ан ке ти ко ју су кра јем 2014. го ди не ор га ни зо-
ва ле но во сад ске књи го вод стве не аген ци је.
Пред ла га ни су слу жбе ни ци др жав них и јав-
них уста но ва ко ји се из два ја ју по љу ба зно-
сти пре ма стран ка ма, по бр зом и ква ли тет-
ном ре зул та ту, по вер љи во сти и услу жно сти.

Ка ко је на све ча ном де лу Скуп шти не ре као
То дор Ко ре нић, пред сед ник Скуп шти не УВРА,
ве ћи на ме ди ја да нас из ве шта ва о ру жној стра-
ни и не га тив ним при ме ри ма из ра да за по сле-

них у јав ним слу жба ма, а њи хо во удру же ње
овом но во у ста но вље ном на гра дом же ли да
под се ти јав ност да има и оних слу жбе ни ка ко-
ји сво јим ра дом за слу жу ју по хва лу за про фе-
си о на лан и љу ба зан од нос пре ма стран ка ма.

Сто га, они на гра ђи ва њем нај бо љих же ле
да мо ти ви шу и све оста ле јав не слу жбе ни ке
да се ак ти ви ра ју и по бољ ша ју ква ли тет сво-
јих услу га. 

– Нај фер слу жбе ни ка ни кад до ста – ис та-
као је Јо ван Бе а ра при ли ком под но ше ња
из ве шта ја о ре зул та ти ма ан ке те. А Или ја
Ша кић, ди рек тор Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви

Сад, ко ји је са Ра до сла вом Ти-
мо ти је ви ћем, ше фом Од се ка
за фи нан сиј ске по сло ве са мо-
стал них об ве зни ка до при но са и
Ран ки ним не по сред ним ру ко во-
ди о цем у Фи ли ја ли, с по но сом
при су ство вао овој све ча но сти,
из ја вио је да је Ран ка за слу жи ла
ову на гра ду јер је и у Фи ли ја ли
це ње на као из у зет но вред на,
ефи ка сна, услу жна и љу ба зна
слу жбе ни ца. Они оче ку ју да ово
при зна ње Ран ки, ко ја је кра јем
де цем бра оти шла у пен зи ју, бу-
де мо тив и оста лим за по сле ни-
ма да на ста ве ње ним пу тем.

Ран ка Ја гро вић је још јед ном на гла си ла да
је у Фон ду ПИО ра ди ла ви ше од 36 го ди на и
да јој је увек би ло на уму да је ту због гра ђа-
на и у слу жби сво јих су гра ђа на. До да ла је и
да су ње не ко ле ге, та ко ђе, за слу жне за ово
при зна ње, јер су сви увек ра ди ли као је дан
до бар тим. С дру ге стра не, из Удру же ња вла-
сни ка ра чу но вод стве них аген ци ја по ру чу ју
да у шу ми нео д го ва ра ју ћих, до бри слу жбе-
ни ци оста ју не ви дљи ви, али са мо до тре нут-
ка ка да о њи ма од лу чу ју крај њи ко ри сни ци
услу га – за до вољ не стран ке.

Ми ро слав Мек те ро вић

РАН КИ ЈА ГРО ВИЋ ИЗ ФОН ДА ПИО УРУ ЧЕ НА НА ГРА ДА ЗА НАЈ БО ЉЕГ СЛУ ЖБЕ НИ КА НО ВОГ СА ДА

Пре по зна та љу ба зност иза шал те ра

Зо ра Кан ка раш, са вет ни ца 
ди рек то ра По кра јин ског 
фон да ПИО, са оп шти ла је 

на по чет ку ове го ди не не ко ли ко 
до брих ве сти за ко ри сни ке пен-
зи ја ка да је у пи та њу ко ри шће ње 
њи хо вог пра ва на бес плат ну ре-
ха би ли та ци ју у здрав стве но-ста-
ци о нар ним уста но ва ма и бањ-
ско-кли мат ским ле чи ли шти ма о 
тро шку Ре пу блич ког фон да ПИО. 
Нај ва жни ја је ин фор ма ци ја да ће 
и ове го ди не би ти рас пи сан кон-
курс и да ће на ши пен зи о не ри 
би ти упу ћи ва ни на бес плат ну 
де се то днев ну ре ха би ли та ци ју 
у ба ња ма Ср би је, као и да ће у 
ја ну а ру и фе бру а ру још 80 пен-
зи о не ра из Вој во ди не оти ћи на 
ре ха би ли та ци ју (они ко ји су то 
пра во сте кли про шле го ди не 
али га из не ког раз ло га ни су још 
ис ко ри сти ли).

До бра вест је и да је у фи ли ја-

ла ма РФ ПИО из Вој во ди не већ 
до 25. де цем бра про шле го ди не 
утро ше но 99,21 од сто пла ни ра-
них сред ста ва за ту на ме ну, јер 
је од одо бре них 82.101.849 утро-
ше но 81.454.618 ди на ра. Та ко ђе, 
уме сто 2.828 пен зи о не ра, ко ли ко 
је пред ви ђе но да оде пут ба ња и 
РХ цен та ра Ср би је, из ових фи ли-
ја ла је до тог да ту ма упу ћен 2.931 

ко ри сник пен зи ја свих ка те го ри ја,
што је за 103 ви ше од укуп но пред-
ви ђе ног бро ја за 2014. го ди ну. 

Да под се ти мо, на кон курс за
бес плат ну ре ха би ли та ци ју при-
ја ви ла су се 9.542 пен зи о не ра
свих ка те го ри ја из Вој во ди не.
Од тог бро ја, 7.134 су ис пу ни ли
усло ве из кон кур са, а 2.408 ни је.
Нај че шћи раз лог због ко јег су
зах те ви од би је ни (1.406 слу ча је-
ва) је сте тај што су то пра во већ
ко ри сти ли у прет ход них пет го-
ди на. На и ме, са да су у ба зи по-
да та ка Фон да сви пен зи о не ри
ко ји су у том пе ри о ду бо ра ви ли
у ба ња ма Ср би је, те је мо гу ће
ве о ма бр зо и ефи ка сно утвр ди-
ти ко је већ био на бес плат ној
ре ха би ли та ци ји. Про шле го ди-
не је, осим у РХ цен тре и ба ње
на те ри то ри ји Вој во ди не, ви ше
од две сто ти не пен зи о не ра упу-
ће но и у пет ба ња у уну тра шњо-

сти Ср би је, и то у Ба њу Ко ви-
ља чу, Ива њи цу, Вр њач ку Ба њу,
Про лом ба њу и на Зла ти бор.

Пре ма ре чи ма Зо ре Кан ка-
раш, нај ве ћи број пен зи о не ра је
у ба ња ма бо ра вио то ком се зо-
не, и све око овог по сла је те кло
без ика квих ве ћих про бле ма.
Број по је ди нач них при го во ра је
ја ко ма ли и ре ша ван је „у хо ду” 
на за до вољ ство ко ри сни ка.

– Са рад ња са пен зи о нер ским
ор га ни за ци ја ма на те ре ну, и ор-
га ни за ци ја по сла у Фон ду, би ла
је на за вид ном ни воу, што по ка-
зу је и из у зет но ви сок про це нат
утро шка одо бре них сред ста ва.
Сви су већ ухо да ни у овом за јед-
нич ком по слу, а ми у Ди рек ци ји
ПФ смо са мо ко ор ди ни ра ли њи-
хов рад – из ја ви ла је са вид ним
за до вољ ством са вет ни ца ди-
рек то ра ПФ, Зо ра Кан ка раш.

М. Мек те ро вић

ДО 25. ДЕ ЦЕМ БРА ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈУ ОТИ ШЛО ОКО 3.000 ПЕН ЗИ О НЕ РА

Ви ше од пред ви ђе ног бро ја

Зо рa Кан ка раш
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између два броја

Про грам струч не прак се 
за 120 не за по сле них у Вра њу 

Гра до на чел ник Вра ња, Зо ран Ан тић, пот пи сао је Спо ра зум са
На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва ње о спро во ђе њу ме ра ло-
кал ног ак ци о ног пла на за по шља ва ња. Ове ме ре ће би ти при ме-
њи ва не сук це сив но, то ком 2015. го ди не, а пр ва од њих је про грам
струч не прак се.

Овај про грам пред ви ђа ан га жо ва ње 120 ли ца са еви ден ци је
НСЗ и за то ће из град ског бу џе та би ти из дво је но 27,8 ми ли о на
ди на ра.

За обу ке 100 ли ца на зах тев по сло да ва ца би ће одо бре но два
ми ли о на, а за 50 суб вен ци ја за за по шља ва ње осам ми ли о на ди-
на ра. Град ће по др жа ти и суб вен ци је за 60 но во о тво ре них рад них
ме ста из но сом од шест ми ли о на ди на ра.

Бе о град: сти му ланс 
ви со ко школ ци ма

Нај бо љи сту ден ти Уни вер зи те та у Бе о гра ду, њих 150, до би ће
од гра да сти пен ди је од по 88.000 ди на ра. Ка ко је пре ци зи ра ла
Град ска упра ва у кон кур су об ја вље ном 15. ја ну а ра на сај ту гра да
Бе о гра да (www.be o grad.rs), сти пен ди ја ће се ис пла ћи ва ти че ти-
ри ме се ца, а њен не то из нос је 22.000 ди на ра по ко ри сни ку.

Сту ден ти ма при род но-ма те ма тич ког усме ре ња би ће до де ље-
не 74 сти пен ди је, дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка 48, а 28 сти-
пен ди ја на ме ње но је сту ден ти ма умет нич ког усме ре ња.

Гра до на чел ник Бе о гра да, Си ни ша Ма ли, ре као је тим по во дом
да је ово ва жна од лу ка јер се на овај на чин сти му ли шу сту ден ти
да оста ну у зе мљи и да схва те да се сва ки рад ис пла ти.

Ге рон то ло шко дру штво Ср би је и Удру же ње син ди ка та пен зи-
о не ра Ср би је на кон сул та тив ном са стан ку одр жа ном сре ди ном
ме се ца до го во ри ли су се о ор га ни за ци ји ме ђу на род ног ску па на
те му „Прав ни по ло жај пен зи о не ра да нас”. Скуп је пла ни ран за
фе бру ар ове го ди не а те ме би би ле: Еко ном ски и прав ни по ло жај

пен зи о не ра, Оси ро ма ше ње по пу ла ци је пен зи о не ра у зе мља ма
у тран зи ци ји у ре ги о ну, Нео ту ђи во пра во на пен зи ју и На си ље
над ста ри ји ма.

Уче сни ци ску па би ће Ме ђу на род на ор га ни за ци ја син ди ка та
Евро пе и пред став ни ци пен зи о нер ских син ди кал них ор га ни за-
ци ја из зе ма ља у окру же њу. 

Пи рот: сти пен ди је за 
18 сту де на та

Оп шти на Пи рот рас пи са ла је кон курс за до де лу 18 сту-
дент ских сти пен ди ја за те ку ћу школ ску го ди ну. Сти пен ди је 
ће би ти до де ље не ис кљу чи во сту ден ти ма ко ји се шко лу-
ју за де фи ци тар на за ни ма ња на осно ву еви ден ци је НСЗ и 
утвр ђе них по тре ба у пред у зе ћи ма и уста но ва ма, као и на 
осно ву по стиг ну тог успе ха у сту ди ра њу.

Ово је дру га го ди на за ре дом ка ко се до де љу ју сти пен ди-
је сту ден ти ма, а из нос је остао не пр о ме њен – 7.000 ди на ра 
ме сеч но, 10 ме се ци у школ ској го ди ни.

У цен три ма за со ци јал ни рад и у Фон ду ПИО по след њих да на по ја ча-
не су гу жве због пре да је зах те ва за до де лу бес плат них СТБ уре ђа ја.

Гра ђа ни ко ји при ма ју со ци јал ну по моћ, као и ко ри сни ци пра ва
на до да так за по моћ и не гу дру гог ли ца, ко је оства ру ју пре ко цен-
тра за со ци јал ни рад, зах тев под но се у цен тру за со ци јал ни рад, а
пен зи о не ри ко ји жи ве са ми и чи ја пен зи ја ни је ве ћа од 13.288,01
ди нар и ко ри сни ци пра ва на ТПН ко је оства ру ју пре ко Фон да
ПИО, зах те ве под-
но се у фи ли ја ли 
ПИО фон да пре ма 
ме сту пре би ва ли-
шта.

Уред бом Вла де 
Ср би је про пи са-
но је да пен зи о не-
ри чи ја пен зи ја не 
пре ла зи наведени 
из нос, по ред при-
ја ве, тре ба да до ста ве лич ну кар ту на увид, по след њи чек од пен-
зи је и до каз да жи ве са ми (из ја ва два све до ка ове ре на код над ле-
жног ор га на, по твр да ко ју је из дао пред сед ник скуп шти не, од но-
сно са ве та ста на ра, или по твр да ме сне за јед ни це). У окви ру пра ва
на ту ђу по моћ и не гу увр ште на су ин ва лид на де ца, као за те че но
пра во, де ца оси гу ра ни ка ко ја су, по про пи си ма ко ји су ва жи ли до
31. ма ја 1992, оства ри ла пра во на ту ђу по моћ и не гу. У том слу ча ју
тре ба као до каз под не ти чек од пен зи је, на осно ву ко јег се тач но
мо же утвр ди ти ко је ис пла ти лац ту ђе по мо ћи и не ге.

По жељ но је да се при ја ве под не су што пре, ма да је Уред бом
пред ви ђе но под но ше ње до ју на. Уре ђа ји ће се до ста вља ти на
адре се на ве де не у при ја ва ма.

При ја ве за СТБ уре ђа је

Ме ђу на род ни скуп о по ло жа ју 
пен зи о не ра у фе бру а ру
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Бе о град: иста це на 
пре во за за ста ри је 
од 65 го ди на

Сви Бе о гра ђа ни ста ри ји од 65 го ди на и да ље ће
мо ћи да ко ри сте град ски пре воз са го ди шњом кар-
том за ко ју ће на по чет ку го ди не из два ја ти 407 ди-
на ра, без об зи ра на ви си ну при хо да. Град ска упра-
ва је од лу чи ла да за др жи ста ри це нов ник за пер со-
на ли зо ва не кар ти це за све ка те го ри је и да не ме ња
та ри фе за ме сеч не до пу не од 1. фе бру а ра.

Би ланс то га што ће нај ста ри ји пут ни ци оста ти за-
шти ће ни од ви ших це на је сте да не ће би ти по јеф ти-
ње ња за све дру ге ка те го ри је ка ко је би ло пред ви-
ђе но из ме ње ним та риф ним си сте мом ко ји је град

пред ста вио кра јем про шле го ди не. За по сле ни ће
уме сто пла ни ра них 2.990 ди на ра на ста ви ти да сва-
ког ме се ца пла ћа ју 3.275 ди на ра, а за по вла шће не
ка те го ри је по пут не за по сле них, сред њо шко ла ца,
сту де на та... це на ће оста ти 1.120, уме сто на ја вље-
них 1.090 ди на ра. То ли ко ће ме сеч но из два ја ти и
пен зи о не ри мла ђи од 65 го ди на.

Сви пен зи о не ри оп шти не 
Ин ђи ја има ће ове го ди не пра-
во на бес пла тан јав ни пре воз. 
Пен зи о не ри не мо ра ју да под-
но се зах те ве, а ле ги ти ма ци је ће 
им би ти по сла те на кућ не адре-
се, на ја вио је Пе тар Фи ли по вић, 
пред сед ник оп шти не Ин ђи ја.

По ред пен зи о не ра, у оп шти-
ни Ин ђи ја пра во на бес пла тан 
пре воз има ју и ђа ци основ них 
и сред њих шко ла, као и труд-
ни це, а суб вен ци је за јав ни 
пре воз ове го ди не из но се ви-
ше од 50 ми ли о на ди на ра.

По зи тив на Ср би ја у Ни шу

У окви ру „Деч јих зим ских ча ро ли ја” одр жа них
на Ни шком сај ми шту, Удру же ње гра ђа на „По зи-
тив на Ср би ја” ор га ни зо ва ло је 12. ја ну а ра ма ни-
фе ста ци ју „Дан ху ма но сти и со ли дар но сти”.

Ак ци ја је оку пи ла уста но ве и удру же ња со ци-
јал не за шти те, с ци љем да 2015. бу де го ди на ху ма-
но сти и со ли дар но сти у гра ду Ни шу и Ре пу бли ци
Ср би ји. Том при ли ком одр жа на је аук циј ска про-
да ја умет нич ких ра до ва осо ба са хен ди ке пом, а
по се ти о ци су мо гли да ку пе и ра до ве чи ји су ауто-
ри де ца оме те на у раз во ју.

Ма ли ша ни су ужи ва ли у пред ста ви глу ма ца По зо-
ри шта лу та ка, а би ло је и пу но дру гих из не на ђе ња.

До при нос ор га ни зо ва њу Да на ху ма но сти да ла
је и „Тр жни ца” усту пив ши про стор за по ста вља ње
ми ни-зо о ло шког вр та и ми ни-лу на пар ка.

Про сеч на не то за ра да у Ср би ји
у де цем бру 2014. би ла је 49.970
ди на ра и но ми нал но је ви ша за
13, а ре ал но за 13,5 од сто не го у
но вем бру, об ја вио је Ре пу блич ки
за вод за ста ти сти ку. Не то за ра да
је но ми нал но ни жа за 1,7 од сто
а ре ал но за 3,3 про цен та не го у
истом ме се цу 2013. го ди не.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у де цем бру би ла је 68.739 ди на ра што је, у 
од но су на про сеч ну бру то за ра ду у но вем бру, но ми нал но ви ше за 12,7, а ре ал но 
за 13,2 од сто. Бру то за ра да ис пла ће на у де цем бру 2014. го ди не но ми нал но је ни-
жа за 1,9 од сто, а ре ал но за 3,5 од сто од про сеч не за ра де са по ре зи ма и до при но-
си ма у истом ме се цу 2013. го ди не.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у пе ри о ду ја ну ар–де цем бар 2014, у од но су 
на про сеч ну не то за ра ду ис пла ће ну у истом пе ри о ду 2013. го ди не, но ми нал но је 
ви ша за 1,4 од сто, али је ре ал но ни жа за 1,5 од сто.

Про сеч на пла та у
де цем бру 49.970

Ин ђи ја: бес пла тан пре воз за пен зи о не ре

Во лон тер ска ор га ни за ци ја Сви лај нац – 
ВОС успе шно је ре а ли зо ва ла ху ма ни тар-
ну ак ци ју сту дент ске уни је „Осмех на дар”.

У при пре ми но во го ди шњих па ке ти-
ћа за ма ли ша не зду шно су им по мо гли 
гра ђа ни Сви лајн ца. Ве ли ки до при нос 
да ли су и уче ни ци Сред ње шко ле Сви-

лај нац, ОШ „Сте ван Син ђе лић”, Вој ска 
Ср би је, Син ди кат ЈКП „Мо ра ва” Сви лај-
нац, као и Кан це ла ри ја за мла де.

Са ку пље но је око сто па ке ти ћа ко ји 
су по де ље ни ма ли ша ни ма из со ци јал-
но угро же них по ро ди ца у се ли ма оп-
шти не Сви лај нац.

Сви лај нац: осмех на дар
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реч струке

При ре ша ва њу зах те ва за
пен зи ју струч не слу жбе
Ре пу блич ког фон да за

пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње че сто има ју те шко ће у утвр ђи-
ва њу укуп ног ста жа и за ра да ко је
је под но си лац зах те ва оства рио,
за то што по сло да вац ни је бла го-
вре ме но пре дао Фон ду при ја ве
о тим по да ци ма. Не рет ко се де-
ша ва да о по је ди ним пе ри о ди ма
у ма тич ној еви ден ци ји не по сто је
ни ка кви по да ци, па чак ни при-
ја ва на оси гу ра ње – баш као да
рад ног од но са за пра во ни ка да
ни је ни би ло. Та ко ђе се на и ла зи
и на слу ча је ве оси гу ра ни ка ко ји
су оба вља ли са мо стал не де лат-
но сти о ко ји ма по да ци ни су ре ги-
стро ва ни у ма тич ној еви ден ци ји.

У ова квим си ту а ци ја ма, да би
се уоп ште раз ма тра ло пи та ње
при зна ва ња ста жа нео п ход но је
прет ход но спро ве сти по сту пак
утвр ђи ва ња свој ства оси гу ра ни-
ка. У овом по ступ ку утвр ђу је се
да ли за по сле ње, или са мо стал на
де лат ност ко ју је оси гу ра ник оба-
вљао уоп ште има ју све по треб не
еле мен те пред ви ђе не од го ва-
ра ју ћим про пи си ма да се за њих
утвр ди свој ство оси гу ра ни ка и
мо гућ ност упла те до при но са за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра-
ње, а са мим тим и да се ти пе ри-
о ди при зна ју у стаж оси гу ра ња и
ура чу на ју у уку пан стаж при утвр-
ђи ва њу ис пу ње но сти усло ва за
при зна ва ње пра ва на пен зи ју.

У слу ча ју да је оси гу ра ник
оба вљао са мо стал ну де лат ност,
за да так је до не кле олак шан. Са-
мо стал не де лат но сти ре ги стру ју
се у од го ва ра ју ћим ре ги стри ма
и упис у те ре ги стре пред ста вља
кон сти ту тив ну чи ње ни цу, од но-
сно чи ње ни цу ко ја је од од луч ног
зна ча ја за утвр ђи ва ње свој ства
оси гу ра ни ка. Та ко за са мо стал-
не про фе си о нал не де лат но сти
(умет нич ке, естрад не, пре во ди-
лач ке и слич не) еви ден ци ју во де
ре пре зен та тив на удру же ња ко ја
во де еви ден ци ју о члан ству и на
осно ву по да та ка из сво је еви ден-
ци је из да ју уве ре ња. При утвр ђи-

ва њу свој ства оси гу ра ни ка, прет-
ход но се од од го ва ра ју ћег удру-
же ња при ба вља до каз о пе ри о ду 
члан ства у удру же њу, као и о то ме 
ка да је то члан ство ре ги стро ва но 
у еви ден ци ји. Ва жно је на гла си ти 
да ре тро ак ти ван упис у члан ство 
удру же ња не ма прав но деј ство, 
јер је дан упи са у ре ги стар чла-
но ва чи ње ни ца ко ја опре де љу је 
по че так и пре ста нак оси гу ра ња. 
Осим члан ства у удру же њу, за 
утвр ђи ва ње свој ства мо гу да бу-

ду по ста вље ни и до дат ни усло ви, 
на при мер да је у пе ри о ду оба-
вља ња де лат но сти оси гу ра ник 
оства ри вао при хо де и да му је та 
де лат ност пред ста вља ла је ди но, 
или глав но за ни ма ње.

Пред у зет нич ка де лат ност 
утвр ђу је се на осно ву упи са те де-
лат но сти у ре ги стре ко је су во ди-
ли оп штин ски ор га ни, од но сно у 
ско ри јем пе ри о ду Аген ци ја за 
при вред не ре ги стре, док осни-
ва чи пред у зе ћа свој ство до ка зу ју 
на осно ву ре ше ња Тр го вин ског, 
од но сно При вред ног су да, или 
ака та Аген ци је за при вред не ре-
ги стре, у за ви сно сти од пе ри о да 
за ко ји се свој ство утвр ђу је.

Нај те жи за да так при утвр ђи ва-
њу свој ства нај че шће се по ја вљу-
је у слу ча је ви ма ка да је по треб но 
до ка за ти по сто ја ње рад ног од но-
са, од но сно за по сле ња. Не рет ко 
по да ци о за по сле њу, осим што 
при ја ве ни су до ста вље не Фон ду, 
ни су упи са ни ни у рад ну књи жи-
цу, или је упис де ли ми чан ка да по-

сто ји по да так о по чет ку, али не и о 
пре стан ку за по сле ња. Уко ли ко је 
по сло да вац и да ље ак ти ван, ра ди 
утвр ђи ва ња по да та ка пре све га 
се тра жи увид у ка дров ску еви-
ден ци ју, кар то не лич них до хо да ка 
и дру ге до ка зе о ко ји ма еви ден-
ци ју во ди сам по сло да вац. Ме ђу-
тим, ка да је по сло да вац пре стао 
са ра дом до ка зи ва ње је знат но 
те же, по го то во у слу ча ју ка да не 
по сто ји прав ни след бе ник, а исто-
риј ски ар хи ви не рас по ла жу ка-

дров ском до ку мен та ци јом. У тим 
слу ча је ви ма, нај че шће сам оси гу-
ра ник мо же нај ви ше да по мог не 
у утвр ђи ва њу свој ства, уко ли ко 
рас по ла же аутен тич ном до ку мен-
та ци јом ко ја до ка зу је по сто ја ње 
за по сле ња. Пре све га, то су пот-
пи са ни и ове ре ни уго во ри о ра ду, 
али и дру ги до ка зи по пут ре ше ња 
о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра, 
ове ре не здрав стве не књи жи це, 
као и би ло ко ји ак ти ко ји су са чи-
ња ва ни у вре ме за по сле ња, би-
ло од стра не по сло дав ца, или од 
стра не за по сле ног. 

Ка да дру га до ку мен та ци ја не 
по сто ји, би ло ка кав по сре дан 
до каз мо же да бу де од зна ча ја и 
да опре де ли ко нач ну од лу ку у 
по ступ ку. Као и код са мо стал них 
де лат но сти, ва жно је на гла си ти 
да сва до ку мен та ци ја мо ра да бу-
де аутен тич на, са чи ње на у вре ме 
на ко је се од но си. То зна чи да се 
рад ни од нос не мо же до ка зи ва ти 
ре тро ак тив но са чи ње ним уго-
во ри ма о ра ду, ни ти би ло ко јим 

дру гим ак ти ма, чак и ка да су их
не спор но са чи ни ле исте уго вор-
не стра не. Уко ли ко се у по ступ ку
утвр ди да су до при но си бла го-
вре ме но упла ћи ва ни за оси гу-
ра ни ка, и по ред не по сто ја ња
при ја ва на оси гу ра ње то знат но
олак ша ва утвр ђи ва ње свој ства.
За ко ном о пен зиј ском и ин ва лид-
ском оси гу ра њу из ри чи то је од-
ре ђе но да се свој ство оси гу ра ни-
ка не мо же до ка зи ва ти из ја ва ма
све до ка. У том сми слу, дру га ли ца
ко ја су исто вре ме но би ла за по-
сле на код истог по сло дав ца мо гу
да по мог ну у по ступ ку уко ли ко
рас по ла жу ма те ри јал ним до ка-
зи ма, или ин фор ма ци ја ма о то ме
где се та кви до ка зи на ла зе.

У ско ри је вре ме ре ла тив но че-
ста си ту а ци ја је да је оси гу ра ник
при ја вљен на оси гу ра ње, али му
до при но си за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње ни су упла ћи-
ва ни, или су упла ћи ва ни у по чет-
ку пе ри о да, али не у це ло сти, а за-
по сле ње је пре ста ло пре стан ком
ра да по сло дав ца и у рад ној књи-
жи ци по сто ји са мо по да так о да-
ту му по чет ка за по сле ња. Ова кав
не до ста так оси гу ра ни ку оте жа ва,
или оне мо гу ћа ва оства ри ва ње и
ко ри шће ње пра ва у окви ру и
из ван пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, по пут нпр. оства ри-
ва ња пра ва на по ро дич ну пен-
зи ју (услов за ко ри шће ње пра ва
је пре ста нак оси гу ра ња), или
ко ри шће ња здрав стве ног оси гу-
рањ, јер еви ден ти ра на при ја ва
ука зу је на оба ве зу по сло дав ца да
упла ћу је до при но се. И у ова квим
си ту а ци ја ма спро во ди се по сту-
пак сли чан већ опи са ном, с тим
што се те жи утвр ђи ва њу да ту ма
до ко га је не дво сми сле но мо гу ће
до ка за ти по сто ја ње еле ме на та
рад ног од но са и у скла ду са утвр-
ђе ним чи ње ни ца ма од ре ђу је се
да тум пре стан ка свој ства оси гу-
ра ни ка. Ми ро слав Ми рић

ПРИ ЗНА ВА ЊЕ СТА ЖА ПОД РА ЗУ МЕ ВА ДО КА ЗИ ВА ЊЕ ПО СТО ЈА ЊА РАД НОГ ОД НО СА

Утвр ђи ва ње свој ства 
оси гу ра ни ка

Ми ро слав Ми рић
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Иу нај срећ ни ја вре ме на и 
у нај бо га ти јим др жа ва-
ма ре чи по пут сни же ње, 

рас про да ја, по пуст, иза зи ва ју 
оду ше вље ње по тро ша ча ма 
ко ли ка њи хо ва пла те жна моћ 
би ла. Јед но став но, у при ро ди 
је чо ве ка да во ли осе ћај да не-
што пла ћа јеф ти ни је не го што 
ствар но ко шта и да је уште део 
не ки ди нар. А у вре ме ка да је 
штед ња на свим ни во и ма те ма 
број је дан у зе мљи, оства ри-
ти по пуст на услу гу или не ки 
про из вод ви ше ни је са мо пи та-
ње на ше до бре во ље да се око 
то га по тру ди мо већ пре све га 
по тре бе да се кућ ни бу џет ко-
ли ко год је мо гу ће рас те ре ти. 
Ве ру је мо да ве ћи на до бро зна 
где, ка ко и ко ли ко мо же да се 
уште ди, али ни је на од мет под-
се ти ти на не ке мо гућ но сти. 
Кре ни мо од оних ра чу на ко ји 
су не за о би ла зни сва ког ме се-
ца: ин фо стан, стру ја, те ле фон, 
ка блов ска, мо бил ни...

По ред уоби ча је ног по пу ста 
од пет од сто за све ре дов не 
пла ти ше ко је ра чун из ми ре до 
15. у ме се цу, Ин фо стан одо бра-
ва суб вен ци је за до ма ћин ства 
и пен зи о не ре са ни ским при-
ма њи ма. Пра во на 10-30 од сто 
суб вен ци је има ју до ма ћин ства 

чи ји ме сеч ни при хо ди не пре-
ла зе одређене из но се.

Зах те ви за суб вен ци је под но-
се се оп штин ским оде ље њи ма 
Град ског цен тра за со ци јал ни 
рад, на чи јој те ри то ри ји се на-
ла зи стан. Пра во на од ре ђе ни 
по пуст има ју и уче сни ци ра та, 
рат ни вој ни ин ва ли ди и по ро-
ди це па лих бо ра ца, ко ри сни-
ци ма те ри јал ног обез бе ђе ња и 
на кна де за ту ђу по моћ и не гу, 

до ма ћин ства са хен ди ке пи ра-
ним и те шко обо ле лим ли ци ма 
и хра ни тељ ске по ро ди це. 

Ка да је реч о ра чу ни ма за 
утро ше ну елек трич ну енер-
ги ју, и ов де они ко ји на вре ме 
из ми ру ју оба ве зе има ју по пуст 
од пет од сто. Оста ли бе не фи ти 
су ма ло дру га чи ји, одо бра ва ју 
се за ви сно од по тро шње стру је 
и углав ном се од но се на до ма-
ћин ства ко ја тро ше до 500 ки-
ло ват-ча со ва ме сеч но.

Пра во на по пуст од 30 од сто 
на вред ност утро ше не елек-

трич не енер ги је до 450 ки ло ват-
ча со ва има ју ко ри сни ци ма те ри-
јал ног обез бе ђе ња ко је од ре ди 
Град ски цен тар за со ци јал ни 
рад. За по ро дич на до ма ћин ства 
чи ји ме сеч ни при ход не пре ла-
зи дво стру ки из нос цен зу са за 
оства ри ва ње пра ва на ма те ри-
јал но обез бе ђе ње, одо бра ва се 
по пуст од 30 од сто на утро ше-
них до 300 ки ло ва та ме сеч но. И 
у овом слу ча ју пра во на по пуст 

оства ру је се пре ко над ле жног
цен тра за со ци јал ни рад.

Ка блов ски про вај де ри и опе ра-
то ри мо бил не те ле фо ни је та ко ђе
да ју од ре ђе не по пу сте за пен зи-
о не ре и ин ва ли де. Ти по пу сти су
раз ли чи ти од јед ног до дру гог
про вај де ра, па уко ли ко се од лу-
чи те за не што из њи хо ве по ну де,
рас пи тај те се ко и ка кав по пуст да-
је пре не го што скло пи те уго вор. 

За кон пред ви ђа осло ба ђа ње
пла ћа ња уво зних да жби на на
пут нич ке ауто мо би ле за лич не
по тре бе за осо бе са те ле сним

оште ће њем од нај ма ње 70 од-
сто.

Осо бе са нај ма ње 80 од сто
те ле сног оште ће ња има ју пра-
во на по пуст при ли ком ре ги-
стра ци је пут нич ког мо тор ног
во зи ла, као и на до зво лу – на-
леп ни цу за бес пла тан про лаз
ауто пу те ви ма Ср би је са трај ним
ва же њем. До ку мен та ци ја се
под но си Ре пу блич кој ди рек ци-
ји за пу те ве.

Бе о град је омо гу ћио бес плат-
но пар ки ра ње, тј. по вла шће ну
пар кинг кар ту – ППК осо ба ма са
те ле сним оште ће њем.

По што се суб вен ци је оства-
ру ју на ни воу ло кал них са мо у-
пра ва, нај бо ље је да се за ин те-
ре со ва ни у ве зи са сво јим пра-
ви ма ин фор ми шу у оп шти на ма
пре ма ме сту пре би ва ли шта.

И ве ли ки тр го вин ски лан ци
ну де по пу сте за ку по ви ну да-
ни ма ка да се ис пла ћу ју пен зи је,
обич но 10. и 11. и 25. и 26. у ме-
се цу. Ту, ме ђу тим, тре ба до бро
обра ти ти па жњу на ко је се про-
из во де по пуст за и ста об ра чу-
на ва да не би би ло не при јат них
из не на ђе ња на ка си. Јер, ци га-
ре те, но ви не, бра шно, ше ћер,
уље, про из во ди ко ји су већ на
ак ци ји не под ле жу овом по пу-
сту, та ко да тре ба до бро про це-
ни ти шта се тих да на ку пу је и на
че му ће се за и ста уште де ти. За-
тим, пен зи о не ри ко ји су ко ри-
сни ци „пи ка” кар ти це, уко ли ко
се јед но став ним по пу ња ва њем
обра сца учла не у клуб Се ни ор
на ка си до би ја ју по год но сти на-
ме ње не са мо њи ма. Ина че, сва-
ке сре де са овом кар ти цом и на-
леп ни цом чла но ви клу ба Се ни-
ор до би ја ју 10 од сто по пу ста на
ку по ви ну. Слич не по год но сти,
уз пен зиј ски чек или бу сплус
кар ти цу, од ре ђе ним да ни ма ну-
де и оста ле тр го ви не.

В. Ана ста си је вић

ЗА РЕДОВНЕ ПЛАТИШЕ И УГРОЖЕНЕ – СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ ЗА РАС ТЕ РЕ ЋЕ ЊЕ КУЋ НОГ БУ ЏЕ ТА

По пу сти и ка ко до њих

ДОМАЋИНСТВО попуст 
30%

попуст 
25%

попуст 
20%

попуст
15%

попуст
10%

једночлано 8.000 13.000 15.000 19.000 23.000
двочлано 10.000 17.000 21.000 26.000 31.000
трочлано 12.000 21.000 26.000 33.000 40.000
четворочлано 13.000 22.000 28.000 35.000 43.000
пет и више чланова 15.000 24.000 30.000 38.000 46.000

истраживање

Субвенције ЈКП Инфостан Београд



За хва љу ју ћи оп шти ни Но ви
Бе о град, при пад ни ци тре ћег
до ба, ста нов ни ци овог де ла

гра да има ју при ли ку да це ле го ди-
не ужи ва ју у раз ли чи тим бес плат-
ним про гра ми ма. Је дан од њих је
„Но во бе о град ско дру го ва ње”, ко-
је се одр жа ва од де цем бра 2013.
го ди не. Овај за бав но-ре кре а тив-
ни про грам ор га ни зу је се јед ном
ме сеч но то ком це ле го ди не, осим
у ју лу и ав гу сту, ка да се при пре ма-
ју дру ги лет њи про гра ми.

– „Но во бе о град ско дру го ва-
ње” је за ми шље но као не ка вр-

ста дру же ња где на ши нај ста ри-
ји су гра ђа ни мо гу да игра ју шах,
пи ка до, да се так ми че у бр зом
хо да њу. Да кле, ор га ни зу ју се ак-
тив но сти ко је су при ме ре не њи-
хо вим го ди на ма и фи зич кој кон-
ди ци ји. У про се ку бу де око 200
уче сни ка, а по ред дру же ња и
на ве де них ак тив но сти, ор га ни-
зу је мо и Ба зар здра вља, на ко ме
раз не фир ме ко је се ба ве здрав-
ством има ју сво је штан до ве на
ко ји ма уче сни ци мо гу да из ме ре
при ти сак, про ве ре ше ћер у кр-
ви, до би ју са ве те ле ка ра и фар-
ма це у та, све на рав но бес плат но.
Цео про грам тра је два до три са-
та, за све уче сни ке обез бе ђе но
је и по слу же ње, а по ред дру же-
ња, ко је је нај ва жни је, нај бо љи

до би ја ју и пла ке те за осво је на 
пр ва три ме ста у свим ди сци пли-
на ма – ка жу за „Глас оси гу ра ни-
ка” у Ин фор ма тив ној слу жби ГО 
Но ви Бе о град.

Због по зи тив не ат мос фе ре 
углав ном вла да ве ли ко ин те-
ре со ва ње за тер мин сле де ћег 
дру же ња, а пр во у но вој го ди ни 
одр жа но је 15. ја ну а ра у но во бе-
о град ској Ха ли спор то ва. Та да 
је уче сни ке по се тио и Алек сан-
дар Ша пић, пред сед ник оп шти-
не, а мно ги од њих ис ко ри сти ли 
су при ли ку да му пре не су сво је 
ути ске и пред ло ге.

Шко ла ра чу на ра је још је дан 
бес пла тан про грам на ме њен 
нај ста ри ји ма са ове бе о град ске 
оп шти не. Пр ви пут је ор га ни зо-

ва на то ком про шле је се ни, ка да 
је обу ку про шло око 50 пен зи о-
не ра.

– У пи та њу је основ ни курс 
ра чу на ра, ко ји се ор га ни зу је у 
не ко ли ко гру па, а одр жа ва се 
на две ло ка ци је, у про сто ри ја ма 
ме сних за јед ни ца Ака де ми ја и 
Бе жа ниј ски бло ко ви. Но ви курс 
је по чео 19. ја ну а ра и тра ја ће 
два до три ме се ца – на во де у 
Ин фор ма тив ној слу жби но во-
бе о град ске оп шти не и до да ју 
да ће сви за ин те ре со ва ни ко ји 
због по пу ње них ме ста ни су мо-
гли са да да се при кљу че гру па-
ма, то мо ћи да учи не чим кре ну 
но ве гру пе.

Ин те ре со ва ње је ве ли ко и за 
бес плат но пли ва ње на ба зе ну 

„11. април”, за шта мо же да се 
при ја ви око 400 пен зи о не ра са 
Но вог Бе о гра да, а још је дан од 
про гра ма ко ји ни је на ме њен 
ис кљу чи во ста ри ји ма, али у 
окви ру ко га по сто је и гру пе на-
ме ње не баш њи ма, је сте „Плес 
за од ра сле”. Ка ко су нам ре кли 
у Ин фор ма тив ној слу жби, сви 
про гра ми, осим шко ле ра чу на-
ра ко ја је већ по че ла, кре ћу у 
фе бру а ру. При ја вљи ва ње за све
про гра ме је у Сер ви сном цен-
тру град ске оп шти не Но ви Бе о-
град, ко ји ра ди рад ним да ни ма 
од 8 до 20 ча со ва, а за све до дат-
не ин фор ма ци је за ин те ре со ва-
ни мо гу по зва ти број те ле фо на 
Сер ви сног цен тра 7850-785.

Ве сна Ка дић
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поводи

БЕС ПЛАТ НИ ПРО ГРА МИ ЗА НО ВО БЕ О ГРАД СКЕ ПЕН ЗИ О НЕ РЕ

Дру же ње, ре кре а ци ја 
и још мно го то га
Сви про гра ми, осим шко ле ра чу на ра ко ја је већ по че ла, кре ћу у фе бру а ру

Из ле ти и 
кр ста ре ња 
то ком ле та
Оп шти на Но ви Бе о град је 
то ком про шле го ди не за 
сво је нај ста ри је су гра ђа не
ор га ни зо ва ла и бес плат не
из ле те за вре ме лет њих
ме се ци, а они ће би ти ор-
га ни зо ва ни и ове го ди не. У 
пи та њу су из ле ти по Ср би ји
ко ји се ор га ни зу ју ви кен-
дом. Но во бе о гра ђа ни су то-
ком 2014. уз прат њу во ди ча 
оби ла зи ли Па лић, Но ви 
Сад, Вр њач ку Ба њу и дру га
од ре ди шта, а на из ле те је 
у про се ку ишло око 200 
љу ди. По ред из ле та, као и 
прет ход не го ди не, то ком
лет њих ме се ци ор га ни зо ва-
ће се и бес плат на дво ча сов-
на кр ста ре ња Ду на вом и 
Са вом, за ко ја та ко ђе вла да 
ве ли ко ин те ре со ва ње.



Уокви ру При хва ти ли шта за од ра сла и
ста ри ја ли ца, рад не је ди ни це Ге рон-
то ло шког цен тра Но ви Сад, на ла зе сеУУ

и При хват на ста ни ца и днев ни бо ра вак за
бес кућ ни ке чи јим услу га ма су об у хва ће на
ег зи стен ци јал но угро же на од ра сла и ста ри-
ја ли ца на те ри то ри ји гра да Но вог Са да.

Ко ри сни ци до ла зе у ста ни цу на лич ну
ини ци ја ти ву, пре ко цен та ра за со ци јал ни
рад, до ја вом гра ђа на, ин тер вен ци јом здрав-
стве не уста но ве или по ли циј ске упра ве.

У окви ру При хват не ста ни це и днев ног
бо рав ка за бес кућ ни ке пру жа ју се услу ге
на днев ној осно ви: обез бе ђи ва ње до ку-
ме на та за иден ти фи ка ци ју, по моћ у оства-
ри ва њу пра ва из здрав стве не и со ци јал не
за шти те, ус по ста вља ње ко му ни ка ци је са
над ле жним цен три ма за со ци јал ни рад
и по ро ди ца ма ко ри сни ка, упу ћи ва ње на
ле че ње или у При хва ти ли ште за од ра сла
и ста ри ја ли ца, пре воз до по треб них уста-
но ва, ку по ви на кар те за пре воз до ме ста
бо рав ка ко ри сни ка, хи ги јен ска об ра да, ис-
хра на, као и ор га ни зо ва ње сло бод ног вре-
ме на ко ри сни ка.

Не ве на Жи ва нов, јед на од две со ци јал не
рад ни це ове ста ни це, ис та кла је да днев ни
бо ра вак при хва та 12 осо ба, а да у про се ку у
зим ским ме се ци ма кроз ста ни цу про ђе и до
40 ко ри сни ка у то ку да на. Уз ста ри је осо бе
све че шће се ја вља ју и мла ђи бес кућ ни ци.

Де вет за по сле них, ме ђу ко ји ма су по ред со-
ци јал них рад ни ка и ре фе рен ти со ци јал но-
пре вен тив ног ра да и не го ва те љи, при ма ју
ко ри сни ке сва ког рад ног ра на од 7 до 19
ча со ва, и ви кен дом од 7 до 18 ча со ва. 

Дра ган Ко раћ
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ДНЕВ НИ БО РА ВАК ЗА БЕС КУЋ НИ КЕ У НО ВОМ СА ДУ

Оаза за љу де без до ма

У Ли ков ној га ле ри ји Кул тур ног цен тра
Ку ла одр жа на је из ло жба ра до ва са Пе-
те ли ков не ко ло ни је СИР Вој во ди не и са
Ше сте ли ков не ко ло ни је ООИР Ку ла.

Из ло жби су при су ство ва ли: Ста на
Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој во ди не,
Стан ко Ним че вић, пот пред сед ник СИР
Ср би је, Му ха рем Ха ли ло вић, по моћ ник
по кра јин ског се кре та ра за здрав ство,
со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју, Сте-
ван Ра ди шић, пот пред сед ник СИР Вој-

во ди не, Об рад Во ји но вић, пред сед ник 
ООИР Ку ла, Ду брав ка Не до вић, са рад-
ни ца Са ве за и мо де ра тор из ло жбе, као 
и сли ка ри и број ни го сти.

Ста на Сви ла ров је том при ли ком ис-
та кла да су одр жа ва ње ове из ло жбе по-
мо гли Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња и 
По кра јин ски се кре та ри јат за здрав ство, 
со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју.

Д. Ко раћ

По сле оби ла ска под руч ја Срем ске Ра че
и Бо су та, ко је је стра да ло у про шло го ди-
шњим по пла ва ма, Град ско удру же ње пен-
зи о не ра Срем ска Ми тр о ви ца од лу чи ло је
да по мог не нај у гро же ни јим до ма ћин стви-
ма из тих кра је ва.

Ка ко ја вља Мир ја на Тре ска ни ца, пред-
сед ни ца ГУП-а, за ту на ме ну при ку пи ли су
око 300.000 ди на ра. Део сред ста ва до би ли
су од Са ве за пен зи о не ра Цр не Го ре – пре-
ко Са ве за пен зи о не ра Ср би је, а оста ло су
при ло жи ли са ми. Од тих сред ста ва ку пи ли
су и по де ли ли шест шпо ре та „сме де ре вац
7”, шест ле жа је ва, за јед ну по ро ди цу ку-
пи ли су гра ђе вин ски ма те ри јал, а од ре-
ђе ном бро ју до ма ћин ста ва до де ли ли су
јед но крат ну нов ча ну по моћ од по 5.000
ди на ра. Осим то га упла ти ли су и 150.000
ди на ра на ра чун Вла де Ре пу бли ке Ср би је
за по моћ по пла вље ним под руч ји ма.

М. М.

Ли ков на из ло жба 
ин ва ли да ра да

ПЕН ЗИ О НЕ РИ ПО МО ГЛИ
НА СТРА ДА ЛИ МА У ПО ПЛА ВА МА

При ку пље но 
450.000 ди на ра
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поводи

Че твр та у ни зу ра ди о ни ца за по ро дич-
не пред у зет ни ке, по сле Ни ша, Кру-
шев ца и Чач ка, одр жа на је у Но вом

Са ду. Ра ди о ни ца је ор га ни зо ва на у окви ру
про јек та „По ро дич не фир ме – стуб раз во ја

еко но ми је” под па тро на том ком па ни је „Vip
mo bi le” и кон сул тант ске ку ће „Chap ter 4” и
уз по др шку Уни је по сло да ва ца Вој во ди не.

Ви ше од 60 пред у зет ни ка из свих де ло ва
Вој во ди не има ло је при ли ку да од струч ња-
ка из обла сти по ро дич ног би зни са до би је
са ве те ка ко да одр же и уна пре де по сло ва-
ње сво јих фир ми.

Пре да ва чи су нај ви ше го во ри ли о за по-
шља ва њу од го ва ра ју ћег рад ног ка дра, пре-
ва зи ла же њу ад ми ни стра тив них пре пре ка,

ри зи ци ма ко ји пре те би зни су, као и о на чи-
ну на ко ји са вре ме не тех но ло ги је мо гу да
олак ша ју по сло ва ње.

Овим ра ди о ни ца ма, ко је су ор га ни зо ва не
ши ром Ср би је, прет хо ди ло је ис тра жи ва ње
ко јим је би ло об у хва ће но 170 по ро дич них
фир ми из Ср би је, а кон так ти ра но је и ви ше
од 1.500 по ро дич них пред у зе ћа. По об ја-
вље ним ре зул та ти ма, око 60 од сто ан ке ти-
ра них фир ми по слу је ма ње од 20 го ди на, а
34,5 од сто по слу је кра ће од 10 го ди на. Та-
ко ђе, 58,3 по сто фир ми не за по шља ва на
ви со ким по зи ци ја ма ме на џе ре ко ји ни су
из по ро ди це, у 27,4 од сто фир ми тре нут ни
вла сник је пред пен зи јом, а у 58,9 про це на-
та је по зна то ко ће би ти на след ник. По да ци
из ис тра жи ва ња го во ре и да 47 од сто фир-
ми има за циљ да у на ред ној го ди ни ра сте,
сва ко че твр то пред у зе ће – 23,8 од сто, пла-
ни ра кон со ли да ци ју, а циљ 23,2 по сто пре-
д у зе ћа је да оп ста ну у 2015. го ди ни.

Ис тра же но је и ко ји су нај ве ћи иза зо ви у
по сло ва њу по ро дич них фир ми у Ср би ји. То
су: ви со ке оба ве зе пре ма др жа ви – из ја ви-
ло је 39,3 од сто ис пи та них, про на ла же ње
ква ли тет них рад ни ка – ми шље ње је 19,6
од сто ан ке ти ра них и 9,5 по сто је на ве ло да
су то ад ми ни стра тив не те шко ће.

М. Мек те ро вић

На кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у
Но вом Са ду, Го ран Ми лић, пред сед ник Са ве-
за са мо стал них син ди ка та Вој во ди не, из ја вио
је, из ме ђу оста лог, да у 2015. го ди ни оче ку је
но ве из ме не рад ног за ко но дав ства у Ср би ји.
Осим ње га, том при ли ком су на пи та ња но-
ви на ра од го ва ра ли и пот пред сед ни ци, Ми о-
драг Бра до њић и Вла ди мир Гво зде но вић, као
и се кре тар Ве ћа СССВ, То ми слав Ста јић.

На и ме, Ми лић пред ви ђа да би но ви за кон
о ра ду тре ба ло да бу де до не сен кра јем ове
го ди не у окви ру Ко дек са ра да ко ји, осим
рад них од но са, об у хва та и област со ци јал-
ног ди ја ло га и ко лек тив но пре го ва ра ње,
за тим пи та ња у ве зи са ра дом и ор га ни зо-
ва њем син ди ка та, со ци јал но пред у зет ни-
штво, без бед ност и здра вље на ра ду и дру-
га пи та ња ве за на за рад.

– Ко декс ра да би тре ба ло да на све о бу-
хва тан на чин уре ди пра ва, оба ве зе и од го-

вор но сти у ве зи са рад ним од но си ма и за то
син ди ка ти оче ку ју да бу ду укљу че ни у пре-
го во ре и да се ува жи њи хо во ми шље ње, ка-
ко би ови за ко ни би ли ре зул тат ком про ми са
свих со ци јал них парт не ра – на гла сио је том
при ли ком Ми лић и до дао да ће син ди ка ти
у 2015. го ди ни ар гу мен то ва но пре го ва ра ти
са дру га два со ци јал на парт не ра.

Пред став ни ци син ди ка та су из ра зи ли и

оче ки ва ња да ће се у овој го ди ни у др жа ви
ра ди ти, из ме ђу оста лог, и на ства ра њу још
бо љих усло ва за ин ве сти ра ње, на су зби ја-
њу ко руп ци је, по бољ ша њу фи нан сиј ске ди-
сци пли не, по што ва њу за ко на, ја ча њу до ма-
ће при вре де, по ве ћа њу за по сле но сти, жи-
вот ног стан дар да и пра ва за по сле них, као и
на по бољ ша њу со ци јал ног ди ја ло га.

М. М.

ВИП РА ДИ О НИ ЦА У НО ВОМ СА ДУ

По ро дич не фир ме – стуб 
раз во ја еко но ми је

СА МО СТАЛ НИ СИН ДИ КАТ ОЧЕ КУ ЈЕ ИЗ МЕ НЕ РАД НОГ ЗА КО НО ДАВ СТВА У 2015. ГО ДИ НИ

Ком про ми сом со ци јал них парт не ра до за ко на
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Не дав но ис тра жи ва ње о за до вољ ству 
рад ним ме стом за по сле них у Ср би ји да-
ло је ве о ма за ни мљи ве ре зул та те. На и ме, 
сајт Po slo vi.in fo stud.com ис тра жи вао је ко-
ли ко су љу ди у Ср би ји за до вољ ни по слом 
ко ји оба вља ју и шта их на рад ном ме сту 
нај ви ше мо ти ви ше. Јед но од пи та ња би ло 
је да ли раз ми шља ју о про ме ни за по сле-
ња и да ли би због бо љег по сла при ста ли 
на пре се ље ње и пре ква ли фи ка ци ју. За ни-
мљи во је да је ис тра жи ва ње за са мо че-
ти ри да на по пу ни ло ви ше од 7.620 љу ди, 
што та ко ђе го во ри о то ме ко ли ко је ова 
те ма ак ту ел на ме ђу ста нов ни ци ма на ше 
зе мље. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је 
ви ше од по ло ви не ис пи та них не за до вољ-
но рад ним ме стом. Ду бо ко не за до вољ-
ство осе ћа око тре ћи на њих, док је око 
14 од сто на ве ло да је пот пу но за до вољ но 
тре нут ним рад ним ме стом. Не за до вољ-

ство је нај ве ће ме ђу љу ди ма ко ји има ју од
пет до де сет го ди на рад ног ис ку ства. 

Ве ћи на ан ке ти ра них од го во ри ла је да су
до бри ме ђу људ ски од но си нај бит ни ји за мо-
ти ва ци ју на по слу (46 про це на та), а тек он да
ви си на пла те (40), по том по сао ко ји во ле (37
од сто). На че твр том ме сту је си гур ност рад-
ног ме ста (27 по сто). Мо гућ ност уса вр ша ва ња
и на прет ка у ка ри је ри као под стрек на по слу
на ве ло је, та ко ђе, 27 од сто ис пи та ни ка. 

Чак 70 од сто ис пи та них раз ми шља о
про ме ни за по сле ња за то што им тре нут-
ни по сао не од го ва ра, ма ње од тре ћи не
би раз мо три ло та кву оп ци ју ако би им се
ука за ла кон крет на при ли ка, а са мо је дан
про це нат ан ке ти ра них је са свим за до во-
љан по сто је ћим рад ним ме стом. 

Глав ни раз лог због ко јег би за по сле ни
про ме ни ли по сао је сте мо бинг на рад ном
ме сту (ве о ма за бри ња ва ју ћи по ка за тељ
од су ства фер пле ја на ре ла ци ји прет по-

ста вље ни–за по сле ни), за тим ни ска при-
ма ња, не до вољ но вре ме на за при ват ни 
жи вот, као и про на ла зак бо љег по сла.

Го то во по ло ви на ан ке ти ра них из ја сни ло 
се да је спрем но на се лид бу у дру ги град 
због бо љег по сла, док пе ти на уче сни ка у 
ис тра жи ва њу не би при ста ла на то. Ме ђу 
они ма ко ји би се због бо љег по сла од лу чи-
ли на пре се ље ње нај број ни ји су кан ди да-
ти ко ји има ју нај ма ње рад ног ис ку ства – до 
пет го ди на, као и они из ма њих сре ди на.

За ни мљи во је да би на пре ква ли фи ка ци-
ју због бо љег по сла при ста ло чак 65 од сто 
ан ке ти ра них, ви ше од че твр ти не ис пи та-
ни ка се дво у ми, док де вет од сто на во ди да 
не би ме ња ло стру ку. Ре зул та ти ис тра жи-
ва ња по ка зу ју да су ис пи та ни ци са ни жим 
сте пе ном обра зо ва ња спрем ни ји на пре-
ква ли фи ка ци ју (71 од сто) у од но су на оне 
са ви со ком струч ном спре мом (око по ло-
ви не ан ке ти ра них). Р. М.

Пр ва ге не ра ци ја ИКТ (ин фор ма ци-
о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је)
кла стер ака де ми је у Но вом Са ду за-

вр ши ла је шко ло ва ње, а на све ча но сти у
По кра јин ској вла ди сер ти фи ка те су им уру-
чи ли пот пред сед ник Вла де Вој во ди не и по-
кра јин ски се кре тар за при вре ду, за по шља-
ва ње и рав но прав ност по ло ва, Ми ро слав
Ва син, ди рек тор ка ми си је УСА ИД, Ази ел
Абд, и ди рек тор Вој во ђан ског ИКТ кла сте-
ра, Ми лан Шо ла ја.

УСА ИД про је кат одр жи вог ло кал ног раз-
во ја фи нан сиј ски је по др жао осни ва ње
ове ака де ми је с ци љем да под стак не ИТ 
ком па ни је да ак тив но уче ству ју у еду ка ци-
ји бу ду ћих за по сле них, као и да се убла жи
про блем не до стат ка ка дро ва у сек то ру ин-
фор ма ци о них тех но ло ги ја и исто вре ме но
сма њи не за по сле ност мла дих у Ср би ји.

Укуп но 46 по ла зни ка за вр ши ло је Ака де-
ми ју, а од тог бро ја 12 их је до би ло за по сле-
ње, чак и у то ку тра ја ња обу ке, ме ђу њи ма
и Алек сан дар Ко раћ из Зре ња ни на, ко ји је
про гла шен за сту ден та ге не ра ци је. Они су,
осим по ха ђа ња нај са вре ме ни јег про гра ма
обу ке о про гра ми ра њу и раз во ју софт ве ра,
има ли при ли ку и да на ствар ним про јек-
ти ма при ме не сте че но зна ње уче ству ју ћи
кроз прак су у ре но ми ра ним ком па ни ја ма
чла ни ца ма ИКТ кла сте ра.

Ази ел Абд је из ра зи ла за до вољ ство што
је че твр ти на по ла зни ка – сту де на та на шла

за по сле ње и пре не го што су упот пу ни ли
обу ку и про шли еду ка ци ју.

– Оче ку јем да ће за хва љу ју ћи сво јим но во-
сте че ним ве шти на ма, ко је су ве о ма прак тич-
не, и оста ли ди плом ци успе шно на ћи по сао
у Но вом Са ду, или не где у Ср би ји. Ова ака-
де ми ја и ова ге не ра ци ја ди пло ма ца пред ста-
вља ју пр ву фа зу, пр ву ге не ра ци ју Ака де ми је,

а уве ре на сам да ће их би ти још – ре кла је
ди рек тор ка Ел Абд. Она је до да ла да је парт-
нер ство из ме ђу Ака де ми је и при ват ног сек-
то ра из у зет но зна чај но, у ци љу уна пре ђе ња
и убр за ња ино ва тив но сти, и под сти ца ја пре-
но са зна ња, да би ком па ни је мо гле да ши ре
соп стве но тр жи ште, и на по слет ку, кре и ра ју
но ва рад на ме ста. М. Мек те ро вић

УРУ ЧЕ НИ СЕР ТИ ФИ КА ТИ ПР ВИМ ДИ ПЛОМ ЦИ МА ИКТ КЛА СТЕР АКА ДЕ МИ ЈЕ

Два на е сто ро се већ за по сли ло

До бри ме ђу људ ски од но си ва жни ји од пла те
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догађања

Про сла ви кр сне сла ве Оп штин ског удру же ња пен зи о-
не ра у Ки кин ди, Све тог Са ве, по ред све ча ра, при су ство-
ва ли су и број ни го сти. Влад Ни ку, пред сед ник Асо ци-
ја ци је се ни о ра из Те ми шва ра, пред во дио је зва ни це из
Ру му ни је. На сла ви су би ли и Ми лан Не на дић, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не, као и пред став ни ци
оп штин ских удру же ња Зе му на, Апа ти на, Бе ле Цр кве и
Клу ба пен зи о не ра „Елек тро ди стри бу ци је Бе о град”.

Об ред су слу жи ли про то је реј Ми лен ко Сан дић и ђа-
кон Бра ти слав Јо ва но вић из Хра ма све тог Ни ко ла ја у
Ки кин ди. Они су са ку мом сла ве, На дом Сте па нов, осве-
шта ли и ре за ли слав ски ко лач.

Хор пен зи о не ра „Сун ча на је сен” при год ним пе сма ма про-
пра тио је про грам у ки кинд ском До му пен зи о не ра.  С. З.

У Ге рон то ло шком цен тру „Срем” при пре мље на су два про-
гра ма по во дом обе ле жа ва ња Све тог Са ве, та ко да су ко ри сни-
ци ужи ва ли 26. и 27. ја ну а ра.

На за до вољ ство ста нов ни ка рум ске уста но ве, уочи пра зни ка 
је Деч ји цр кве ни хор „Звон чи ћи”, под ру ко вод ством ве ро у чи-
те љи це Алек сан дре Га ру но вић, из вео сплет ду хов них и ет но 
ком по зи ци ја по све ће них срп ском про све ти те љу. Су тра дан, на 
дан пра зни ка, рум ски све ште ник у пен зи ји Ха џи Јо ван Јо ви чић 
осве штао је ко лач ко ји су ло ми ли ко ри сни ци.

Свој до при нос обе ле жа ва њу Све тог Са ве да ли су и чла но ви 
ре ци та тор ске и ли те рар не сек ци је, као и хор Ге рон то ло шког 
цен тра „Срем”. Г. В.

Све ча ном ака де ми јом и Све то сав-
ским ба лом КУД „Пен зи о нер”, сек ци ја 
Удру же ња пен зи о не ра Вр шац обе ле-
жи ла је Са вин дан. Ве о ма им пре сив ну 
Ака де ми ју при ре дио је хор КУД-а на 
че лу са Ан то ни јом Пе шић. Ова вр-
шач ка „gol den lady”, ве ли ки му зи чар 
и ен ту зи ја ста, већ три де це ни је во ди 
хор. Сво јим струч ним и људ ским ква-
ли те ти ма (пен зи о ни са ни је на став ник 
му зи ке) ство ри ла је хо мо ген хор пен-
зи о не ра ко ји је имао во љу и же љу да 

бу де нај бо љи, а да је у то ме и ус пео 
све до че мно го број на при зна ња осво-
је на на смо тра ма и так ми че њи ма. 
По сле бра ву ро зне ака де ми је, Бран-
ко Глу мац, све ште ник Срп ске пра во-
слав не цр кве, уз мо ле бан и ре за ње 
слав ског ко ла ча, ве о ма на дах ну то је 
го во рио о де лу Све тог Са ве.

Све то сав ски бал је по ка зао ко ли ко 
ве ли ко ср це има ју пен зи о не ри и ка-
ко пе смом и игром по бе ђу ју го ди не 
и про бле ме. Љ. П. Т.

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР „СРЕМ” У РУ МИ

Ста ри про сла в
Све тог Са ву

КИ КИН ЂА НИ ПРО СЛА ВИ ЛИ СВЕ ТОГ СА ВУ 

Го сти и из Ру му ни је

УЖИ ЦЕ

Пи сац и у де се тој де це ни ји
У из да њу Књи жар ског пред у зе ћа „Жи-

ра вац” из По же ге и Град ског од бо ра СУБ-
НОР-а из Ужи ца об ја вље на је књи га „Глав ни 
на род но о сло бо ди лач ки од бор Ср би је – од 

При вре ме ног од бо ра 1941. до АСНОС-а
1944. го ди не”, ауто ра др Жи во те Мар ко ви-
ћа. Ма да је већ одав но оти шао у за слу же ну
пен зи ју и не дав но за шао у де се ту де це ни-

ју жи во та, овај вред ни ужич ки ис тра жи вач 
и пу бли ци ста и да ље се ба ви исто ри јом 
ужич ког кра ја и Ср би је, вред но пи ше и об-
ја вљу је раз не књи ге и пу бли ка ци је. М. П.

СВЕ ТО САВ СКИ БАЛ ВР ШАЧ КОГ  КУД „ПЕН ЗИ О НЕР”

Пе смом по бе ђу ју про бле ме
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на лицу места

Ма ло због пре да ња, де лом 
због по тре бе да се са чу-
ва и одр жи ле па тра ди-

ци ја, че твр та „Ве се ла чар ши ја” је 
и овог 19. ја ну а ра у Не го ти ну оку-
пи ла не ко ли ко сто ти на уче сни ка 
и по се ти ла ца у ули ци ко ја је не-
ка да ва жи ла за глав ну за нат ску и 
цен трал ну град ску зо ну ва ро ши 
не го тин ске. Ми мо про то ка вре-
ме на у њој се и да нас не гу ју се ћа-
ња на по зна те кра јин ске за на тли-
је, тр гов це, адво ка те, Не го тин це, 
ко ји су би ли осло нац раз во ја и 
сто жер пред у зет ни штва на крај-
њем ис то ку Ср би је.  

У не го тин ској Кнез Ми ха и ло вој 
ули ци су пре сто и ви ше го ди на 
би ли сме ште ни За нат ски еснаф, 
Дом за на тли ја и Пе вач ко дру штво 
„Кра ји на” ко јим је ди ри го вао лич-
но Сте ван Мо кра њац. Баш ту је 
и ове го ди не „Ве се ла чар ши ја” 
отво ре на хим ном Не го ти на, VI 
Мо крањ че вом ру ко ве ти, у ин-
тер пре та ци ји кра јин ског умет-
ни ка Дра го љу ба Фи ру ло ви ћа. 
О Не го ти ну и Кнез Ми ха и ло вој 
ули ци, ка ква је не ка да у су сре ту 
про шлих ве ко ва би ла, бе се дио 

је Бо жи дар Бла го је вић, хро ни чар 
Не го ти на, а мно го број не го сте и 
по се ти о це у име по кро ви те ља 
по здра вио је Јо ван Ми ло ва но-
вић, пред сед ник оп шти не. 

– Оно што је ви ше сто ти на го-
ди на ства ра но и уте ме ље но у 
све сти љу ди, мли но ви исто ри је 
не у мо љи во ме љу, ме љу ћи и љу-

де и де ла ко ја су они ство ри ли. То 
је да нас ствар ност о овој чар ши-
ји ко ја као та ква ви ше не по сто ји. 
Али, ако има мо во ље мо же мо 
ипак не што да ура ди мо да је учи-
ни мо леп шом и вра ти мо јој ве се-

лост че шће но је дан пут го ди шње
– на гла сио је Ми ло ва но вић.

У му зич ком про гра му на сту пи-
ли су Ет но гру па „Ма ри ни ка”, Му-
шка во кал на гру па „Ај ду ци” и Ет но
гру па КУД „Сте ван Мо кра њац” из

Не го ти на. У сло бод ном де лу про-
гра ма, ули цом су ше та ли тру ба чи
и чла но ви бен да „Кон тра корд” из
су сед ног За је ча ра ко ји су му зи ком
ста рих вре ме на ожи ве ли се ћа ња
и на Не го тин као срп ску ва рош
бо е ма. Ки ша ни је ус пе ла да на ру-
ши ра дост још јед ног дру же ња
Не го ти на ца са леп шом стра ном
сво је исто ри је и тра ди ци је.

Због то га ће ор га ни за то ри
Ве се ле чар ши је, Дом кул ту ре
„Сте ван Мо кра њац” и Ту ри стич-
ка ор га ни за ци ја, под по кро ви-
тељ ством оп шти не Не го тин, ову
смо тру раз ви ја ти и ши ри ти и
на ред них го ди на.

Јо ван ка Ста но је вић

На ово го ди шњој до де ли европ ских фе-
сти вал ских на гра да за 2014. го ди ну, мор ско
из да ње Ег зит аван ту ре, „Sea Dan ce” у Бу дви,
про гла ше но је за нај бо љи европ ски фе сти-
вал у ка те го ри ји до 40.000 по се ти ла ца по
да ну. У из бо ру за глав ну на гра ду у ка те го-
ри ји ви ше од 40.000 по се ти ла ца днев но,
про шло го ди шњи по бед ник Ег зит фе сти вал
на шао се ме ђу пр ва три у Евро пи.

Тим по во дом пред став ни ке Ег зит фе сти ва-
ла при мио је Алек сан дар Ву чић, пред сед ник
Вла де Ре пу бли ке Ср би је, а за тим и Бо јан Пај-
тић, пред сед ник Вла де Вој во ди не. И гра до на-
чел ник Но вог Са да, Ми лош Ву че вић, та ко ђе је
при мио ове мла де кре а тив не љу де у Град ској
ку ћи. Том при ли ком он је из ја вио да је Ег зит
фе сти вал бренд Но вог Са да и др жа ве Ср би-
је, ко ји по зи тив но ути че на наш ме ђу на род ни
углед, али исто та ко и на при хо дов ну стра ну

град ског бу џе та, и да ће Но ви Сад на ста ви ти
да по др жа ва ову ма ни фе ста ци ју. 

Ду шан Ко ва че вић, ди рек тор Ег зит фе сти-
ва ла, за хва лио је гра до на чел ни ку Ву че ви ћу
на сна жној по др шци и ис та као да је ова на-
гра да пре све га при зна ње Но во са ђа ни ма.

– Ве ли ки је успех што је по дру ги пут осво-
је на ова ве о ма ва жна на гра да. Она је, као
ре зул тат ра да и ен ту зи ја зма, знак да се и у
Ср би ји мо же ус пе ти и да се рав но прав но
мо же мо так ми чи ти са ве ли ким зе мља ма. За-
јед но са гра дом ра ди ће мо на то ме да фе сти-
вал бу де још бо љи, а ове го ди не нас оче ку је
и зна ча јан ју би леј, 15 го ди на Ег зи та – на ја вио
је Ду шан Ко ва че вић.  

Пре ма ње го вим ре чи ма, Ег зит је знат но
до при нео и раз во ју ту ри зма у Ср би ји, па је
та ко у Но вом Са ду за бе ле жен по раст бро ја
ту ри ста за ви ше од 30 од сто. С дру ге стра-
не, Ко ми си ја Скуп шти не гра да Но вог Са да
за обе ле жа ва ње пра зни ка, до де лу при зна-
ња и ме ђу град ску са рад њу у зе мљи и ино-
стран ству пред ло жи ла је да Ду шан Ко ва-
че вић до би је Фе бру ар ску на гра ду гра да за
2014. го ди ну. М. Мек те ро вић

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ЕГ ЗИ ТА НА ПРИ ЈЕ МУ КОД ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КА НО ВОГ СА ДА

Ег зит – нај бо љи европ ски фе сти вал

НА БО ГО ЈА ВЉЕ ЊЕ У НЕ ГО ТИ НУ ОДР ЖА НА ЧЕ ТВР ТА „ВЕ СЕ ЛА ЧАР ШИ ЈА”

Леп ша стра на исто ри је 
и тра ди ци је

Ко ва че вић и Ву че вић (у средини)
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кроз Србију

Не по сто ји ваљ да пен зи о нер ска
ор га ни за ци ја у Ср би ји ко ја ни је ор-
га ни зо ва ла до чек Но ве го ди не. Удру-
же ње пен зи о не ра ки кинд ске оп шти-
не, пред во ђе но сво јим КУД „Сун ча на
је сен”, при ре ди ло је ис пра ћај 2014. и
до бро до шли цу Но вој 2015. го ди ни
за не за бо рав. Пам ти ће се рас ко шна
де ко ра ци ја са ле ко ју су пен зи о не ри
по ста ви ли већ 16. де цем бра, ства-
ра ју ћи прет пра знич ну ат мос фе ру
по се ти о ци ма Клу ба пен зи о не ра. У 
ова ко оки ће ној про сто ри ји ње ни ко-
ри сни ци су ужи ва ли све до 14. ја ну а-
ра, а ту су про сла ви ли и Срп ску но ву
го ди ну.

Сви об ја вље ни тек сто ви у ме ди ји-
ма о КУД „Сун ча на је сен” илу стро ва ни
су без из у зет ка фо то гра фи ја ма хо ра,

У пор ти цр кве Све ти Или ја у
Мач ка ту од 9. до 11. ја ну а-УУра одр жан је 15. Са јам су-

во ме сна тих про из во да, у на ро ду
по пу лар но на зван „Зла ти бор ска
пр шу ти ја да”. Ове го ди не сво је
про из во де на ана ли зу и оце њи-
ва ње да ло је 17 нај бо љих про из-
во ђа ча, мај сто ра свог за на та, чи-
ји про из во ди пред ста вља ју са ми
врх у тра ди ци о нал ној об ра ди
су ше ног ме са у на шој зе мљи.

Ова је дин стве на при вред но-
ту ри стич ка ма ни фе ста ци ја, ко ја
се одр жа ва сва ке го ди не у ја ну-
а ру, пре ра сла је у срп ски так-
ми чар ски са јам су во ме сна тих
про из во да, на ко јем се би ра ју
нај бо љи про из во ди.

Ор га ни за то ри „Пр шу ти ја де” 
ове го ди не би ли су ча је тин-
ска оп шти на, Ту ри стич ка ор-
га ни за ци ја „Зла ти бор”, Кул тур-
но-спорт ски цен тар Ча је ти на,
Пред у зе ће за раз вој по љо при-
вре де „Зла ти бор ски еко аграр”,
Цр кве на оп шти на у Мач ка ту и
роб ни про из во ђа чи.

По бед ни ци „Пр шу ти ја де 2015” 
су Ра де Шо па ло вић из Мач ка-
та за нај бо љу го ве ђу и свињ ску 
пр шу ту, Ру жи ца Сто ја но вић из 
Мач ка та за нај бо љу ко ба си цу и 
ов чи ју сте љу и Ми ли ја Бр ко вић 
из Ка че ра за нај бо љу ов чи ју пр-
шу ту и нај бо љу сла ни ну. При-
зна ња су им уру чи ли пред сед-

ник ча је тин ске оп шти не, Ми лан 
Ста ма то вић, ди рек тор Ту ри-
стич ке ор га ни за ци је „Зла ти бор”, 
Ар сен Ђу рић, и за ме ни ца пред-
сед ни ка ча је тин ске оп шти не, 
Бо ја на Бо жа нић. 

На гра ђе ни су и по се ти о ци ма-
ни фе ста ци је, ко ји су у на град ној 
игри до би ли бо га те на гра де: 

џак пр шу те, 15 ме та ра ко ба си це
и ква драт ни ме тар сла ни не. 

Би ло је у Мач ка ту и ра зних
про прат них ма ни фе ста ци ја,
пре да ва ња и по слов них раз-
го во ра. При пре мљен је и ра-
зно вр стан кул тур но-умет нич ки 
про грам.

Љу би те љи су вог ме са, јаг ње-
ћег и пра се ћег пе че ња и ло-
вач ког гу ла ша, уз ку ва но ви но 
и вру ћу ра ки ју, ужи ва ли су у 
до бром за ло га ју и де гу ста ци ји 
про из во да вр хун ског ква ли те-
та, ко је су мо гли и да ку пе на 
про дај ној из ло жби.

Ми лан Па вло вић

Ра де Шо па ло вић (де сно) при ма пла ке ту

Про из во ди вр хун ског уку са 
и ква ли те та

КУД ПЕН ЗИ О НЕ РА „СУН ЧА НА ЈЕ СЕН” У КИ КИН ДИ ШИ РИ КРУГ СВО ЈИХ ЧЛА НО ВА

Пе ва ју, игра ју и – мај сто ри шу
фол кло ра или во кал них и ин стру мен-
тал них со ли ста. Овај при лог про пра-
ћен је сним ци ма ко ји осли ка ва ју про-
прат не де лат но сти овог КУД-а, за хва-
љу ју ћи ко ји ма је он про шле го ди не
по ве ћао број сво јих при пад ни ка са
50 на око 70. Овај ко лек тив при до-
био је при но ве и ти ме што је офор-
мио сек ци ју кре а тив не ра ди о ни це и
сек ци ју за спорт ску ре кре а ци ју. Сва ке
не де ље „Сун ча на је сен” ор га ни зу је за-
бав но ве че са по сто ти нак уче сни ка,
че сте су екс кур зи је и по се те дру гим
срод ним ор га ни за ци ја ма. Ла не се у
ак ци ја ма КУД ки кинд ских пен зи о не ра
дру жи ло без ма ло 5.000 љу ди у овој
се вер но ба нат ској оп шти ни.

Ки ће ње са ле је ме ђу нај ве ћим по-
ду хва ти ма по стиг ну тим за јед нич кимДо чек Но ве го ди не у ки кинд ском До му пен зи о не ра

Зла ти бо ром су во ме со 
ми ри са ло

У МАЧ КА ТУ ОДР ЖА НА ПЕТ НА Е СТА „ПР ШУ ТИ ЈА ДА”

Зла ти бо ром су во ме со 
ми ри са ло
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Хо тел „Је зе ро” и ЕПС-турс 
би ли су до ма ћи ни 17. ма-
ни фе ста ци је „Срп ски сто 

по сне хра не” кра јем про шле го-
ди не у Пе рућ цу. Так ми че ње ко-
је се тра ди ци о нал но одр жа ва у 
вре ме бо жић ног по ста оку пи ло 
је по је дин це, уго сти тељ ске шко-
ле и уго сти тељ ска пред у зе ћа из 
Ср би је, Цр не Го ре, Ма ке до ни је, 
Ре пу бли ке Срп ске. На по сној 
тр пе зи на шло се ви ше од 500 
спе ци ја ли те та – слав ска по га ча, 

ри ба, па суљ, бун де ва, али и са-
ла та тр ља ни ца, кр пе на ги ба ни-
ца тур ши ја од гро жђа...

Жи ри, Ми ли јан Сто ја нић, 
пред сед ник, Го ран Ми ра ше вић 
и До бри ла Ми тро вић, имао је 
те жак за да так да од ра зних га-
стро ном ских ђа ко ни ја иза бе ре 
нај бо ље. У екип ној кон ку рен-
ци ји, у ка те го ри ји ре сто ра на 
пр во ме сто при па ло је ре сто-
ра ну „Парк” из Ужи ца, дру го 
„Мр ња ку 2” из Пи ро та, а тре ће 

„Кру ни” из Са ла ков ца код Ма-
лог Цр ни ћа.

Ак тив же на „Зла ку шан ка” из
Зла ку се код Ужи ца по бед ник је
у кон ку рен ци ји удру же ња, дру-
го ме сто осво јио је Ак тив же на
Пот пећ из исто и ме ног се ла, та-
ко ђе код Ужи ца, а тре ће је Удру-
же ње „Ви ла” из Љу бо ви је. Све-
у куп ни по бед ник так ми че ња је
Удру же ње уго сти тељ ско-ту ри-
стич ких по сле ни ка из Ни ша.       

– Основ на иде ја ове ма ни фе-
ста ци је је сте да се спо је тра ди-
ци ја и са вре ме ни трен до ви у
при пре ми по сних спе ци ја ли те-
та, а да се на чи ни ма сер ви ра ња
хра на пред ста ви као пра зник
за сва чу ла – ка же Ми лен ко Го-
сто јић, пред сед ник Удру же ња
„Срп ски сто по сне хра не”.

Нај бо љи так ми ча ри и еки пе
до би ли су вред не на гра де.

М. Ма ли шић

Лед де бео пет на ест
цен ти ме та ра, а по том
ки ша и ма гла на Бо го-
ја вље ње, ни су оме ли
так ми ча ре на рум-
ском Бор ко вач ком
је зе ру да пли ва ју за
ча сни крст. Уме сто да
оду у Срем ску Ми тр-
о ви цу, ка ко су по је-
ди ни ор га ни за то ри
пред ла га ли, од лу чи-
ли су не ко ли ко да на пред Бо го ја вље ње да
раз би ја ју и из вла че лед из је зе ра, да би се и
че твр то так ми че ње одр жа ло у Ру ми.

От ка ко се одр жа ва, пр ви пут се над ме та ла и
јед на же на – Сла ђа на Ман дић из Ири га, ко ја је
пр ва до пли ва ла до ча сног кр ста. Та ко су ово га
пу та од лу чи ли му шкар ци, да ско че у је зе ро тек
ка да Сла ђа на стиг не до ци ља. Она им је за хва-
ли ла, твр де ћи да су по ка за ли ка ко раз ло зи за

так ми че ње ни су би-
ли ма те ри јал не при-
ро де.

– Ме сец да на сам
се ку па ла и ту ши ра-
ла хлад ном во дом,
да бих се при пре-
ми ла за пли ва ње на
Бо го ја вље ње – ка-
за ла је но ви на ри ма
Сла ђа на Ман дић.

По бед ни ци су
при па ли крст, ду кат и 10.000 ди на ра, док је
5.000 ди на ра до био нај мла ђи од три де ча ка,
де се то го ди шњи Или ја Ха џић из Ру ме. За ни-
мљи во је да је Или ји ово би ло тре ће так-
ми че ње, те да су уз ње га пли ва ли и ста ри ји
брат и отац.

Так ми че ње су ор га ни зо ва ли Цр кве на оп-
шти на Ру ма и Са вез спо р то ва, уз по кр о ви-
тељ ство оп шти не Ру ма. Г. В.

БО ГО ЈА ВЉЕ ЊЕ У РУ МИ

Же на пр ва до ча сног кр ста

СЕДАМНАЕСТО ТАКМИЧЕЊЕ „СРПСКИ СТО ПОСНЕ ХРАНЕ” У ПЕ РУЋ ЦУ

Тр пе за пу на ђаконија

Сла ђа на Ман дић

за ла га њем. Та да су, по ред де ко ри са ња,
оја ча не сто ли це и оста ли де ло ви на ме-
шта ја, по пра вље ни про зо ри и ре но ви-
ра ни де та љи у про сто ри ји ко ја мо же да
уго сти 160 по се ти ла ца од јед ном.

Сто га је ки кинд ска „Сун ча на је сен” 
при мер ка ко све мо же да се про ши ри
круг чла но ва. Уз то што пе ва ју, игра ју,
сви ра ју, они и – мај сто ри шу. О њи хо вој
сло жно сти го во ри и по кла ња ње пред-
ме та за том бо лу. Вред не на гра де обез-
бе ди ли су са ми, а по мо гли су и са рад-
ни ци са ко ји ма Оп штин ско удру же ње
по слу је. Ни је дан ди нар ни је утро шен на
на бав ку зго ди та ка. Сав оства ре ни при-
ход од про да тих ли сти ћа том бо ле би ће
уло жен за су фи нан си ра ње ра да КУД-а и
на пу то ва ња. Уште де оства ре не уре ђе-
њем са ле та ко ђе су на ме ње не уна пре-
ђи ва њу ак тив но сти „Сун ча не је се ни”,
а пен зи о нер ка Ми ља на Ђо рић да ла је
но вац за ку по ви ну ви део ка ме ре овом
вред ном КУД-у.

Са ва За ви шић
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погледи

Но ви не ви ше не чи там, на те ле ви зи ји 
гле дам са мо фил мо ве и се ри је. Ре че-
ни ца ко ју све че шће чу је мо, ја сна је и 

без до дат ног об ја шње ња.
За тр па ва ни сва ко днев но, и са свих стра-

на, не под но шљи вом ко ли чи ном ру жних 
при ча о не сре ћа ма, зло чи ни ма, по ро дич-
ним тра ге ди ја ма, ма сов ним уми ра њи ма и 
рат ним стра да њи ма, у бли ском окру же њу 
или да ле ком све ту, љу ди по ку ша ва ју да се 
од оп штег лу ди ла за шти те бек ством у не ку 
сво ју ма лу оазу нор мал но сти.

Ни је то ла ко ни ти са свим мо гу ће, али с 
дру ге стра не је сте је ди но што пре о ста је у 
си ту а ци ји ка да је за гу та ње са др жа ја ко је 
ме ди ји ну де, или чак са мо по глед на на слов-
не стра не та бло и да, уз јак сто мак по треб на 
и по при лич на до за ма зо хи зма.

Не де ша ва се то са мо на ма и ов де. Као ни-
кад до сад у мир но доп ско вре ме, Евро пу и 
свет је за хва тио за јед нич ки осе ћај стреп ње 
и не си гур но сти, по ја чан до крај њих гра ни ца 
до га ђа ји ма у Па ри зу пр вих да на но ве го ди не.

Ору жа на ак ци ја ислам ских освет ни ка и 
ма са кр у ре дак ци ји са ти рич ног „Шар ли еб-

доа”, као и по то ња дра ма са та о ци ма у ко-
шер про дав ни ци у ис точ ном Па ри зу (збир-
но 17 уби је них, не ра чу на ју ћи на па да че), 
учи ни ли су да се страх по пут кон цен трич-
них кру го ва раз лио кон ти нен том.

У Фран цу ској, а нај пре у Па ри зу, пред у зе-
те су ме ре без бед но сти нај ви шег сте пе на. 
Шест хи ља да при пад ни ка спе ци јал но опре-
мље них сна га рас по ре ђе но је у гра ду, али 
упр кос то ме ту ри ста је при мет но ма ње.

За зва нич не по дат ке још је ра но, ме ђу-
тим, у под нож ју Ај фе ло ве ку ле не ма ду гач-
ког ре да по се ти ла ца, а у Лу вру уоби ча је ног 

ДО БА ОП ШТЕ СТРЕП ЊЕ И НЕ ПО ВЕ РЕ ЊА

Страх без гра ни ца
Те ро ри стич ки 

на па ди 
учи ни ли 
да су сви

 упла ше ни 
од све га, 
а по ра сту 

тен зи је 
до при но се 

и ме ди ји

ти ска ња и лак ше се мо же сти ћи до Мо на
Ли зе, да је убе дљи ву илу стра ци ју ат мос фе-
ре аген ци ја Асо ши је тед прес.

И ана ли ти ча ри и они ко ји то ни су сла жу
се да је ово тач ка од ко је ће по ла ри за ци ја у
Евро пи ићи још бр же. 

„Сви су да нас уз не ми ре ни. И му сли ма-
ни и не му сли ма ни”, ци ти ра „Шпигл” Бил-
кај Онеј, по ли ти чар ку тур ског по ре кла и
ми ни стар ку за ин те гра ци је у вла ди Ба ден
Вир тен бер га. По зна ти не мач ки не дељ ник

по све тио је у свом по след њем бро ју не ко-
ли ко стра ни ца пред став ни ци ма дру ге по
ве ли чи ни му сли ман ске за јед ни це у Евро пи
(че ти ри ми ли о на) и сви они, раз ли чи тих го-
ди на, би о гра фи ја, жи вот них усло ва, али сви
гра ђа ни Не мач ке, го во ре и ми сле исто, осу-
ђу ју те ро ри стич ке на па де у Па ри зу и ујед но
стре пе од ан ти и слам ске од ма зде.

Ни шта ма ња стреп ња при ти ска и је вреј-
ске кру го ве. Упад у па ри ску ко шер са мо по-
слу гу био је за стра шу ју ћи аларм. У Бри та-
ни ји, све ин сти ту ци је за јед ни це од 300.000
чла но ва, си на го ге, шко ле, про дав ни це, мак-

си мал но су обез бе ђе не. По себ но стре пе 
ро ди те љи. У шко ла ма су спро ве де не спе-
ци јал не ме ре, у свим учи о ни ца ма оја ча не 
бра ве, а де ца под врг ну та до дат ној обу ци за 
по на ша ње у слу ча ју на па да.

Њи хов страх као и страх свих оста лих је
пот пу но ра зу мљив. Ка ко за лон дон ски „Гар-
ди јан” ко мен та ри ше пи сац и ко лум ни ста Ха-
у ард Џе коб сон, „сва ко ко је Је вре јин а са да 
ни је за пла шен, мо ра да је луд”, али исто вре-
ме но до да је: „Не мо же те сва ки ми нут сва ког 
да на жи ве ти за пла ше ни”.

Да ли у све оп штом ха о су уоп ште по сто-
ји ме сто за оби чан жи вот, мно ги се пи та ју 
обр ва ни си ли ном ин фор ма ци ја ко ји ма је 
не мо гу ће од у пре ти се чак и кад се не чи та ју 
но ви не и не гле да те ле ви зи ја.

Јед но је си гур но, не мо гу ће је ис кљу чи ти
се, ма да има озбиљ них за го вор ни ка иде је 
да би то би ло нај бо ље што чо век мо же да 
учи ни за се бе. Ве сти су опа сне по здра вље, 
твр ди швај цар ски пи сац Ралф До бе ли, а деј-
ство ин фор ма ци ја на наш ум из јед на ча ва са 
де ло ва њем ше ће ра на ор га ни зам. Штет но 
је и јед но и дру го, ка же.

Ве сти нас чи не па сив ним, до би ја мо три ви-
јал не про дук те ко ји нам гу ше кре а тив ност и 
од вра ћа ју нас од про ми шље ни јег ба вље ња 
озбиљ ним ства ри ма. Гу би мо кон цен тра ци ју 
и стр пље ње јер смо као на дро гу на ву че ни 
на оно што нам се сер ви ра у ма лим за ло га-
ји ма. И та ко све ви ше са зна је мо о ми нор ним 
чи ње ни ца ма, а не пре кид не шо кант не ве сти 
до во де нас у ста ње хро нич ног стре са, на вео 
је овај аутор у бло гу на сај ту „Гар ди ја на” за-
ло жив ши се ис кљу чи во за чи та ње књи га.

Гла со ви оспо ра ва ња убр зо су сти гли.
Но ви нар ка Ме длин Бан тинг од го во ри ла је 
ја ким ар гу мен ти ма. Ис кљу чи ва њем из све-
га су жа ва те соп стве но по зна ва ње све та и 
зби ва ња у ње му и огра ни ча ва те спо зна ју 
огром не ра зно ли ко сти људ ског ис ку ства, 
на пи са ла је она.

И то је сте пра ва исти на о ста њу ства ри.
Д. Дра гић
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новости из света

Планета пензионера

Тро је од че тво ро Гр ка за по сле-
них у јав ном сек то ру од лу чу је се 
за пре вре ме но пен зи о ни са ње, 
што уве ли ко по ве ћа ва про бле ме 
та мо шњих пен зиј ских фон до ва. 
Пре ма по да ци ма ко је је из нео грч-
ки ми ни стар ра да, Ји а нис Врот сис, 
74 од сто ко ри сти раз не за кон ске 
мо гућ но сти да би у пен зи ју оти-

шли пре не го што на пу не 61 го ди-
ну. Пре ма по да ци ма ко је је из нео
ми ни стар, 7,91 од сто пен зи о не ра
пре ста ло је да ра ди у до бу из ме ђу
26 и 50 го ди на, 23,64 из ме ђу 51 и
55, а 43,53 од сто из ме ђу 56 и 61 го-
ди не. Врот сис је на ја вио ре фор ме
ко је би усло ве за пен зи о ни са ње
за о штри ле.

КИ НА: Ре фор ма у јав ном сек то ру
За по сле ни у јав ном сек то ру Ки не – та мо шњим др жав ним

пред у зе ћи ма, јав ним ин сти ту ци ја ма, вла ди ној ад ми ни стра-
ци ји и слич но – по сле ис те ка рад ног ве ка има ће пен зи је по
кри те ри ју ми ма ко ји су нај но ви јом ре фор мом ујед на че ни: за
њи хов пен зиј ски фонд из два ја ће се 20 од сто од пла те.

Ово је до бра вест за око 40 ми ли о на Ки не за на плат ном спи-
ску др жа ве (што је нај ве ћи јав ни си стем на све ту). Ова ре фор-
ма, ка ко је обра зло же но, тре ба да по ве ћа пра вед ност. Ки на,
нај мно го људ ни ја зе мља све та (1,39 ми ли јар ди ста нов ни ка),
има 194 ми ли о на гра ђа на ста ри јих од 60 го ди на. Нај но ви је из-
ме не у си сте му ина че су део ре форм ског про це са ко ји је за по-
чет још 2008.

РУ МУ НИ ЈА: Пен зи је ра сту
Про сеч на пен зи ја у Ру му ни ји по ра сла је то ком

2014. за 4,8 од сто у од но су на 2013, и кра јем про шле
го ди не из но си ла је 189 евра, са оп штио је На ци о-
нал ни ин сти тут за ста ти сти ку. Исто вре ме но, број
пен зи о не ра у истом пе ри о ду сма њио се за 63.000
па је њи хов уку пан број са да 5,35 ми ли о на (Ру му ни-
ја има укуп но 20 ми ли о на ста нов ни ка). Ве ћи на ру-
мун ских пен зи о не ра (87,6 од сто) пен зи ју при ма из
др жав ног фон да за со ци јал но оси гу ра ње. 

БУ ГАР СКА:
Циљ – 80 
од сто пла те

Је дан од ци ље ва ак ту-
ел не ре фор ме пен зиј ског
си сте ма у Бу гар ској је да
про сеч на пен зи ја не бу де
ма ња од 80 од сто по след ње
пла те, са оп штио је Ивај ло
Ка фин, за ме ник пре ми је ра
за ду жен за со ци јал ну по ли-
ти ку. 

Иако је ово до бра вест
за Бу га ре, она је „на ду гом
шта пу”, по што је за ме ник
пре ми је ра исто вре ме но
са оп штио да у бу џе ту тре-
нут но не ма до вољ но нов-
ца за ис пла ту са да шњим
пен зи о не ри ма. Про сеч на
пен зи ја у Бу гар ској је око
160 евра, док је про сеч на
пла та 420 евра. Бу га ри ина-
че у пен зи ју од ла зе до ста
ра но: европ ски (и свет ски)
стан дард пре стан ка рад-
ног ста жа са на вр ше них 65
го ди на жи во та та мо ће би-
ти до стиг нут тек до 2030. 

Сва ки рат је ху ма ни тар на ка та стро фа, што
увер љи во по твр ђу је и си ту а ци ја на ис то ку Укра-
ји не, где су про ру ски по бу ње ни ци про гла си ли
не за ви сност обла сти чи ја су се ди шта гра до ви
До њецк и Лу ганск – и због то га оста ли без со-
ци јал не по мо ћи и пен зи ја ко је се ис пла ћу ју из
укра јин ске пре сто ни це, Ки је ва. 

Пен зи је та мо не сти жу од ав гу ста про шле го-
ди не, по што је вла да до не ла про пис по ко ме
сва ки од око 650.000 пен зи о не ра из по бу ње них
под руч ја тре ба да обез бе ди по твр ду да се одан-
де исе лио. То је до ве ло до про цва та тр жи шта
на ко јем се обез бе ђу ју фал си фи ка ти тих до ку-
ме на та, за ко је се на пла ћу је по 20 евра, што је
при лич на сво та, с об зи ром на то да је про сеч на
укра јин ска пен зи ја око 140 евра. М. Б.

ГРЧ КА: Мо да ра ног пен зи о ни са ња

УКРА ЈИ НА: Не ма пен зи ја за по бу ње ни ке
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хроника

Ве чер њом слу жбом у цр кви
све тог Ђор ђа и па ље њем бад-
ња ка на град ском тр гу ис пред
До ма кул ту ре, Кња жев ча ни су
обе ле жи ли Бад ње ве че и по че ли
про сла ву Бо жи ћа, не гу ју ћи та ко
тра ди ци ју и оби ча је на сле ђе не
од дав них вре ме на. Бо жић ну че-
стит ку упу тио им је пред сед ник
оп шти не, Ми лан Ђо кић, а про то-
је реј Си ни ша Ђор ђе вић по звао
је Кња жев ча не да се при бли же
цр кви и бо гу. Нај мла ђи су ло ми-
ли че сни цу и до би ли по кло не,
а ста ри ји су мо гли да се окре пе
гре ја ном ра ки јом и про ве се ле уз
блех му зи ку.

У це лој оп шти ни Кња же вац,
као и ра ни јих го ди на, све ча но
је обе ле жен Бо жић. По тра ди-
ци ји, мла ди ћи об у че ни у ка рак-

те ри стич ну оде ћу ишли су на 
Бад ње ве че од ку ће до ку ће и 
пе ва ли бо жић не пе сме – ко ле-
де. Уку ћа ни ма су че сти та ли Бо-
жић, а они су их, ка ко оби ча ји 

на ла жу, ча сти ли хра ном, пи ћем 
и нов цем.

Бо жић су све ча но про сла ви ли и 
ко ри сни ци Ге рон то ло шког цен тра 
и До ма ста рих „Ви ла Ка та ри на”.

По ред по ро дич ног оку пља-
ња, дру жи ло се и по не ко ли ко
по ро ди ца, као што је би ло у
ули ци Др Ра ди во ја Са ви ћа. 

Све је по че ло још 1994. го ди-
не. На по чет ку у кру гу по ро ди-
це, да би се већ на ред не го ди не
на Бад ње ве че де се так ком ши ја
при кљу чи ло па ље њу бад ња ка.
Из го ди не у го ди ну око ва тре се
оку пља ло све ви ше љу ди, а ове
го ди не у дво ри шту по ро ди це
Ми лу ти но вић би ло их је 55. Сва-
ко је до нео по не што (пи ће, ко ла-
че и дру го) и ком шиј ско дру же-
ње је тра ја ло до ка сно у ноћ.

Па ље ње бад ња ка ор га ни зо-
ва но је и у ва ро ши ца ма Кал на
и Ми ни ће во, као и у ве ћим се-
ли ма.

Д. Ђор ђе вић

Че твр ту го ди ну за ре дом Ту ри стич ка
ор га ни за ци ја оп шти не Ру ма ор га ни-
зо ва ла је на Град ском тр гу Бо жић ну

ули цу, ко ја је ово га пу та оку пи ла два де се-
так из ла га ча и до не ла ра дост нај мла ђи ма.

Ма ли ша ни из рум ске Уста но ве „По ле та-
рац” игром и пе смом су раз ве се ли ли Ру-
мља не оку пље не на отва ра њу Бо жић не
ули це, а то ком дво не дељ ног тра ја ња ма ни-
фе ста ци је за њих су ор га ни зо ва не ани ма-
ци је и пред ста ве за де цу. У про гра ми ма су
уче ство ва ли Деч ји сту дио за за ба ву „Пе чур-
ко”, Кре а тив ни сту дио „Ча ро ли ја”, Град ско
по зо ри ште Ру ма, Хор ОШ „Ду шан Јер ко вић” 
и дру ги, а за уче ни ке је ор га ни зо ван и кон-
курс за нај леп шу но во го ди шњу че стит ку.

Ста ри ји Ру мља ни су до ла зи ли на трг да
гле да ју де цу, али и да ку пу ју про из во де из-
ло же не на штан до ви ма. По се ти о ци су мо гли
да ку пе но во го ди шње укра се, књи ге, умет-
нич ке пред ме те, про из во де до ма ће ра ди-
но сти, ку ли нар ске спе ци ја ли те те, зим ни цу,
ко ла че, ви но, ра ки ју, мед и дру го... На тр гу
су би ли и ал ва ри са ли ци дер ским ср ци ма,
сви ле ним бом бо на ма и дру гим ђа ко ни ја ма.
Би ло је за сва ко га по не што, а до ма ћи це су
на ро чи то ку по ва ле мед за че сни цу.

– Да, за че сни цу, али и због хлад них зим ских
да на то ком ко јих ви ше пи је мо чај. Про да вац
ме је са да упо зо рио да не ста вљам мед у врућ
чај, не го тек ка да се ма ло про хла ди, да не из гу-
би свој ства – ка же Ру мљан ка Сла ви ца Са вић.

По ред де ша ва ња на Град ском тр гу, Ту ри-
стич ка ор га ни за ци ја оп шти не Ру ма пр вих

да на ма ни фе ста ци је отво ри ла је и из ло жбу
фо то гра фи ја Ђа ни ја Бар до ти ја у За ви чај ном
му зе ју.

Бо жић на ули ца је тра ја ла од ка то лич ког
до пра во слав ног Бо жи ћа, а обе ле же ни су и
јед но и дру го Бад ње ве че, као и вер ски пра-
зни ци Ма те ри це и Оци. Г. Вукашиновић

У РУ МИ ОДР ЖА НА ЧЕ ТВР ТА БО ЖИЋ НА УЛИ ЦА

Две не де ље дру же ња 
на Град ском тр гу

БО ЖИЋ У КЊА ЖЕВ ЦУ

Ве се ло уз по што ва ње тра ди ци је
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Мла ди у Сре му и ове го ди не су на Бад њи дан под се ти ли на тра ди ци ју и ста ри
оби чај ве зан за игре око Хри сто вог ро ђе ња.  Мла ди ћи пре ру ше ни у вер те пе и гу бе
углав ном су се мо гли ви де ти у се ли ма. Они су сво је пред ста ве нај пре има ли у цр ква-

ма, на кон слу жбе и пре по де-
ле Бад ња ка, за тим су ишли од
ку ће до ку ће и уз пе сму и игру
че сти та ли Бо жић до ма ћи ни ма.
Уку ћа ни су их ча сти ли је лом,
пи ћем и нов цем, а бо жић ној
игри и пе сми нај ви ше су се ра-
до ва ли нај мла ђи уку ћа ни. Све
је то тра ја ло до ду бо ко у ноћ.

Су тра дан, на дан Бо жи ћа, у
по је ди ним срем ским ме сти-
ма мла ди су на ко њи ма ја ха ли
ули ца ма и уз бо жић не пе сме
свра ћа ли у дво ри шта до ма-
ћи на ко ји су оста ви ли отво-
ре ну ка пи ју, че сти та ју ћи им
пра зник. Они су их за уз врат
ча сти ли је лом и пи ћем. Ка жу
да су не ка да ови мом ци нај-
че шће на вра ћа ли у дво ри шта
Сре ма ца ко ји су има ли ћер ке
за уда ју.

Ни су ни ово га пу та из о ста ле
ва тре на се о ским ули ца ма, око
ко јих су се на бо жић но ве че
оку пља ли и ста ри и мла ди. Гре-
ја ли су се око ва тре, али и ку ва-
ним ви ном и ра ки јом. Г. В.

Удру же ње же на „Сре ми ца” УУнај ста ри је је у оп шти ни 
Пе ћин ци, а 19. фе бру а ра 

обе ле жи ће 15 го ди на по сто ја-
ња. Ве ћи на чла ни ца је у сед мој 
де це ни ји жи во та, али им то не 
сме та да по стиг ну све што су 
ис пла ни ра ле. Увек су као је дан 
тим кад тре ба да по ка жу уме ће 
у ве зу, хе кла њу, штри ка њу, ку ва-
њу и ме ше њу ко ла ча или да по-
ка жу ста рин ске ра до ве сво јих 
мај ки и ба ка.

Чла ни це го ди шње по се те ви-
ше од 20 из ло жби и ма ни фе ста-

ци ја ши ром Сре ма, Вој во ди не и 
Ср би је, а сти гле су и до Ве ле ња 
у Сло ве ни ји.

На та квим ску по ви ма ства ра-
ју се но ва при ја тељ ства, раз ме-
њу ју ис ку ства, ре цеп ти, му стре 
руч них ра до ва. Та ко ђе, до ла-
зи до умре жа ва ња са оста лим 

удру же њи ма, ка ко из на ше зе-
мље та ко и из ино стран ства.

Чла ни це овог удру же ња су и
ху ма не, по ма жу сва ком ко ме је
по моћ по треб на. Бу ду ћи да има
од лич ну са рад њу са свим кул-
тур но-про свет ним уста но ва ма,
„Сре ми ца” ре дов но обе ле жа ва

Дан ста рих, Деч ју не де љу, Све-
тог Са ву.

Да го ди не ни су пре пре ка да
се од лич но ра ди и пу ту је, до каз
је ово удру же ње ко је је оп ста ло
та ко ду го за хва љу ју ћи уло же-
ном ра ду и то ле ран ци ји сво јих
чла ни ца.

Ра ду овог удру же ња све срд но
по ма же оп шти на Пе ћин ци са ко-
јом има ју од лич ну са рад њу, као и
По кра јин ски се кре та ри јат за рад
и рав но прав ност по ло ва, са зна-
је мо од пред сед ни це удру же ња,
Ма ре Ми ло ва но вић М. М.

УДРУ ЖЕ ЊЕ ЖЕ НА „СРЕ МИ ЦА” ИЗ ПЕ ЋИ НА ЦА

Као је дан тим

БО ЖИЋ У СРЕ МУ 

Вер те пи, ко ња ни ци и ва тре

ТР СТЕ НИК

Пли ва ли
за крст ча сни

У оп шти ни Тр сте ник се и ове го ди не на две
ло ка ци је на За пад ној Мо ра ви пли ва ло за ча сни
бо го ја вљен ски крст: у ме сту Бре сно По ље и на
град ској пла жи у Тр сте ни ку. Са бла го сло вом
епи ско па кру ше вач ког Да ви да, код ске ле ко-
ја спа ја оп шти ну Тр сте ник и Кру ше вац у ме сту
Бре сно По ље, одр жа но је 14. по ре ду ви те шко
над ме та ње за ча сни крст. Ре корд на 132 так ми-
ча ра, ме ђу ко ји ма и две да ме, бо ри ли су се за
ча сни крст, а осво јио га је осам на е сто го ди шњи
Ми хај ло Аџић. У исто вре ме и на град ској пла жи
у Тр сте ни ку 26 пли ва ча се над ме та ло за бо го ја-
вљен ски крст. Осва јач ча сног кр ста ове го ди не
је Мар ко Ми ли ће вић. Д. И.   

Мар ко Ми ли ће вић
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пензионерски кутак

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Успе шан ша хов ски тур нир
На ша хов ском тур ни ру ко ји је по во дом обе ле жа ва ња но во го-

ди шњих пра зни ка ор га ни зо вао Ме сни од бор СУБ НОР-а Бе ле во-
де уче ство ва ло је ше сна ест так ми ча ра, ме ђу њи ма и јед на да ма.

Ор га ни за тор тур ни ра био је Ра до ван Са вић, а су ди ја Ста но је
Стан ко вић са Ум ке. Фи на ле су игра ли Слав ко Илић и Дра го мир
Ва си ље вић, а по бе дио је Ва си ље вић. Нај у спе шни јим ша хи сти-
ма при зна ња ће би ти до де ље на на скуп шти ни Удру же ња.

Да ме је на тур ни ру пред ста вља ла Ира Пе тро вић Ко са но вић, сли-
кар ка ко ја по ти че из ша хов ске по ро ди це. (Ње на се стра Ма ри ја ви-
ше стру ки је пр вак Бе о гра да, БиХ и два пу та пр ва ки ња Ју го сла ви је, а
отац Ми о драг на си мул тан ци одр жа ној 1948. го ди не у До му син ди-
ка та по бе дио је јед ног од нај бо љих свет ских игра ча Нај дор фа.)

Тур нир је, ина че, отво ри ла пред сед ни ца Ме сног од бо ра
СУБ НОР-а, Оли ве ра Ива но вић. М. Р.

Пен зи о не ри МЗ Ви но гра ди у сво јим про сто ри ја ма већ ви ше
од две де це ни је обе ле жа ва ју Пра во слав ну но ву го ди ну. У ле-
по де ко ри са ном про сто ру, уз му зи ку и до бро рас по ло же ње,
до че ка ли су и ову но ву го ди ну. Р. Б

СРЕМ ЧИ ЦА

План – хи ља ду чла но ва
Ме сна ор га ни за ци ја ста ро сних пен зи о не ра Срем чи ца бро-

ји 560 чла но ва и дру га је по број но сти у Бе о гра ду. Нај ста ри ји
члан има 93 го ди не, а њи хо ва вра та су отво ре на сви ма, ка ко
пен зи о не ри ма та ко и мла ди ма.

– С по но сом ис ти че мо да има мо чла но ва из свих де ло ва гра да
а до бро са ра ђу је мо са мно гим ор га ни за ци ја ма у Бе о гра ду и Ср-
би ји. Про шле го ди не смо мно го пу то ва ли, дру же ћи се и упо зна-
ју ћи на шу зе мљу и ино стран ство. Пла ни ра мо да уве ћа мо члан-
ство, да нас бу де бар хи ља ду, али про блем је про стор. Тре нут но
има мо са мо 25 ква дра та – ка же пред сед ник Ми лан По по вић.

Да све функ ци о ни ше ка ко тре ба до при но се и пот пред сед ник
Ра да шин Је ро ти је вић, се кре тар Ми ли ца Ху јић, бла гај ни ца Вер ка
Си мић, о на бав ка ма бри не Љу бан По кра јац, а ан га жо ва ни су и
мно ги дру ги чла но ви. По по вић по себ но ис ти че са рад њу са До-
мом здра вља „Си мо Ми ло ше вић” ода кле сва ког пет ка до ла зи ме-
ди цин ска се стра ко ја пен зи о не ри ма ме ри при ти сак и са ве ту је их. 

Про сла ви ли су Но ву го ди ну и Све тог Са ву, а за март је, као и
сва ке го ди не, пла ни ран од ла зак на „Сла ни ни ја ду” у Ка ча ре во
и „Ко ба си ци ја ду” у Ту ри ју. З. М.

БЕ О ГРАД

При мер ста рог ак ци ја ша
Пен зи о ни са ни про свет ни рад ни ци Бе о гра да има ју сво је

удру же ње ко је по сто ји ви ше го ди на. На са стан ци ма се игра,
пе ва и ево ци ра ју успо ме не из мла до сти.

Ин те ре сант на је при ча Да ни ла Ми тро ви ћа, учи те ља из Ру-
шња, ро ђе ног 1928. го ди не. Он је на пет рад них ак ци ја про вео
де сет ме се ци. С ра до шћу при ча о вре ме ну ка да је омла ди на
об на вља ла и гра ди ла сво ју зе мљу. Ра до се се ћа сва ке ак ци је, и
још до бро пам ти ле па дру же ња, као и по лет мла дих ко ји су с пе-
смом од ла зи ли на по сао.

Да ни ло је спре ман да сво је ис ку ство пре не се но вим ак ци ја-
ши ма за ко је, ка ко ка же, и да нас има пу но по сла у Ср би ји. Он и
ње го ва су пру га Ве ра би ли су при мер ни про свет ни и дру штве ни
рад ни ци, ко ји су ви ше пу та на гра ђи ва ни за свој рад. М. В.

Чла но ви Из вр шног од бо ра МО ста ро сних пен зи о не ра Срем-
чи ца – Чу ка ри ца, Бе о град

Оли ве ра Ива но вић отва ра тур нир
ЧО КА

Угаљ за пен зи о не ре
Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Чо ка омо гу ћи ло је сво-

јим чла но ви ма да на ба ве угаљ по це ни од 7.300 ди на ра по то-
ни, а мо ћи ће да га от пла ћу ју на 11 ме сеч них ра та.

Угаљ ће се до пре ма ти ди рект но из се па ра ци је Вре о ци, што 
је и га ран ци ја да ће би ти знат но ква ли тет ни ји, ка же Ђу ро Ја-

ић, пред сед ник чо кан ских пен зи о не ра. Г. О.

ВВВеВеВВВ рра и Да ани ло Мии тттттттттттттттттттттррроророооророрроорорроооррооророророрррроооооооооррроооооооооооороооовввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв вввввв вв в вввввииии и ии ии  ииииииииииииииииииииииии    ићћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћћ
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Бо жић ни да ни 
У бо жић ном ду ху ху ма но сти, од 27. де цем бра про шле до 7.

ја ну а ра ове го ди не у Свр љи гу је тра јао сед ми Бо жић ни фе-
сти вал. У тим пра знич ним да ни ма мла ди су се дру жи ли, за ба-

вља ли и про во ди ли
уз бо гат и са др жа јан
про грам. Нај ве ћи део
фе сти вал ског по сла
оба ви ли су во лон те-
ри: Ива Ан тић, чла-
ни ца Оп штин ског ве-
ћа оп шти не Свр љиг
за ду же на за мла де,
и Сте фан Јо ва но вић,
пред став ник Кан це-
ла ри је за мла де, во-
ди ли су ак тив но сти
на овом фе сти ва лу.

Ово је би ла и при ли ка да мла ди из су сед них сре ди на до ђу у
Свр љиг. Ки ће не су но во го ди шње јел ке у цен тру Свр љи га и у се-
ли ма Ла ли нац и Гу ше вац. Пред сед ни ца оп шти не Свр љиг, Је ле на
Три фу но вић, по де ли ла је па ке ти ће ма ли ша ни ма пред школ ске
уста но ве „По ле та рац” и ОШ „До бри ла Стам бо лић”. У ду ху то ле-
ран ци је обе ле же ни су Бад њи дан и Бо жић, а на Свр љи шком Ти-
мо ку на Бо го ја вље ње пли ва ло се за ча сни крст. С. Ђ.

БЛА ЦЕ 

По моћ ин ва ли ди ма
По чет ком ове го ди не у то плич кој оп шти ни Бла це по че ла је 

ак ци ја по мо ћи ин ва лид ним ли ци ма. 
Ло кал на са мо у пра ва из дво ји ла је не што сред ста ва и пр ви пут 

са ху ма ни тар ном ор га ни за ци јом „Пру же на ру ка” пот пи са ла уго-
вор о по мо ћи угро же ни ма у Бла цу и окол ним се ли ма. 

У на ред ном пе ри о ду, све до кра ја сеп тем бра, 22 ге рон то до-
ма ћи це, пси хо лог, шо фер и по моћ ни рад ник оби ла зи ће оне 
ко ји ма је по моћ у кућ ним по сло ви ма по треб на. То ће мно го 
зна чи ти за 250 ин ва лид них ли ца, ко ли ко је пред ви ђе но да 
до би је ову вр сту по мо ћи. Ж. Д.

Бо жин Јо ва но вић, ен ту зи ја ста ко ји уско ро ула зи у осму де-
це ни ју жи во та, на ста вља тра ди ци ју – но во го ди шњи по здрав
Про ку пљу са ре ке То пли це. Ни ми нус де сет, ни на не ким ме сти-
ма за ле ђе на То пли ца ни су оме ли Бо жи на да пр вог да на 2015, у
под не, из не се ка јак и за ве сла. Ти ме је Про куп ча ни ма, и не са мо
њи ма, на сво је вр стан на чин че сти тао по че так Но ве го ди не.

Би ла је то три де се та Бо жи но ва но во го ди шња во жња ка ја ком.
– Не ки су ме на по чет ку сум њи ча во гле да ли. Са да ре дов но

имам пу бли ку – ка же Јо ва но вић.
До кле? Са мо да га здра вље по слу жи и би ће још пр во ја ну-

ар ских ве сла ња То пли цом овог Про куп ча ни на. Ж. Д.

СМЕ ДЕ РЕ ВО

Бри га о нај ста ри ји ма
Ме сни од бор пен зи о не ра МЗ „До њи град” у Сме де ре ву ор-

га ни зо вао је ових да на оби ла зак сво јих нај ста ри јих чла но ва, 
уру чу ју ћи им скром не по кло не.

И по ред не до стат ка сред ста ва (чла на ри на је са мо 120 ди-
на ра го ди шње), ко ми си ја за со ци јал на пи та ња лич ним ан-
га жо ва њем је обез бе ди ла скром не по кло не и до ста ви ла их 
чла но ви ма  ста ри јим од 85 година.

– Ов де се не ра ди о не кој со ци јал ној по мо ћи, за ко ју, на жа-
лост, не ма мо мо гућ но сти, већ о људ ској па жњи ко ја је у овим 
слу ча је ви ма и зна чај ни ја – ка же Жи во рад Ђу рић, пред сед ник 
ко ми си је за со ци јал на пи та ња. МЗ „До њи град”

ПРО КУ ПЉЕ

Бо жин 
чу ва 
тра ди ци ју

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Ти ту ла Сте ва ну Кр ни ћу
Н о  с и  л а ц

Бо го ја вљен-
ског кр ста
Ш у  м а  д и  ј е
2015. го ди-
не је Сте ван
Кр нић, ко ји
је ову ти ту-
лу осво јио и
2009. го ди не.
Тр а  д и  ц и  о -
нал ну бо го-
ја вљен ску ма ни фе ста ци ју на је зе ру у Шу ма ри ца ма, уз бла-
го слов епи ско па шу ма диј ског Јо ва на, ор га ни зо ва ли су Шу-
ма диј ска епар хи ја и град Кра гу је вац. Ове го ди не при ја ви ло 
се пе де сет кан ди да та, а ме ђу 33 уче сни ка иза бра на жре бом, 
на шла се и осам на е сто го ди шња де вој ка Не ве на Ми ла но вић 
из Кра гу јев ца. Епи скоп шу ма диј ски Јо ван и гра до на чел ник 
Кра гу јев ца Ра до мир Ни ко лић уру чи ли су при зна ња свим уче-
сни ци ма ма ни фе ста ци је. М. С.
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Жи вот на при ча 86-го ди шње
Зор ке Јо ва но вић, учи те љи це у
пен зи ји, по чи ње 1928. го ди не у
Не го ти ну. Од Не го ти на, При бо ја,
Шар ган ском пру гом до свр љи-
шког се ла Ва рош и Свр љи га про-
ве ла је пу но ле пих тре ну та ка.

По сле смр ти су пру га, по зна-
тог учи те ља Вла де, Зор ка жи ви
са ма у по ро дич ном до му у Свр-

љи гу. Иако у по од ма клим го ди-
на ма, она и да нас чи та, пи ше, 
пле те, хе кла, ве зе, чи сти ку ћу 
и во ди ра чу на о се би, што ни је 
баш че сто у том жи вот ном до бу. 

Во ли да се дру жи и из у зет но је 
ху ма на. Успо ме не је ве зу ју за бив-
ше уче ни ке ко ји је по шту ју, зо ву, 
ша љу по ру ке и по здра ве, одр жа-
ва ју јој дух ве дрим. Они бли жи је 

че сто и по се ћу ју и са њи ма раз-
го ва ра о све му. Ина че, у ње ном 
до му су сви до бро до шли и сви 
су по слу же ни: не ко ме дом, не-
ко ка фом, а не ко и са ве том. Ра до 
при ча о школ ским да ни ма, оце-
на ма и љу ба ви, вре ме ну ка да је 
иза бра ла свог са пут ни ка, Вла ду. 
Про ве ли су 63 го ди не и де вет ме-
се ци за јед нич ког жи во та уз обо-

стра но раз у ме ва ње. У 2015. го ди-
ну ула зи са ле пим же ља ма, ве дра
и на сме ја на. С. Ђор ђе вић

Пре ма по след њим по да ци ма о бро ју
ста нов ни ка Ре пу блич ког за во да за
ста ти сти ку, у Ср би ји је 2013. го ди не

овај свет на пу сти ло 100.000 гра ђа на, док је
ро ђе но са мо 65.540 бе ба. То зна чи да др жа ва
го ди шње оста не без гра да ве ли чи не Ко ви на,
По же ге или Но ве Ва ро ши. Већ је ја сно да ве-
сник бо љег су тра не ће би ти ни де мо граф ски
по да ци за 2014. го ди ну, ко ји ће би ти об ра-
ђе ни и об ја вље ни по чет ком ле та. До ма ћи
ста ти сти ча ри су „из бро ја ли” да је на стар ту
2014. у Ср би ји жи ве ло тач но 7.146.759 љу ди.
То је већ озбиљ но по љу ља ло и још вру ће ре-
зул та те по пи са ста нов ни штва из 2011, ко ји је
по ка зао број од 7,2 ми ли о на.

Још ма ње охра бру ју ће зву чи по да так да
сва ка но ва го ди на, па и по след ња, до не се
исто са зна ње: у прет ход ној је ро ђе но нај ма-
ње де це у Ср би ји од по чет ка 20. ве ка. Због
не га тив ног при род ног при ра шта ја број ста-
нов ни ка Ср би је се сва ког да на сма њи за ви-
ше од 80 љу ди.

У по ре ђе њу са де це ни јом ра ни је, да нас
нас је ма ње за ви ше од 311.000. Про сеч на
ста рост ста нов ни ка Ср би је је 42,2 го ди не, а
у по је ди ним се ли ма у ис точ ној и ју жној Ср-
би ји и из над 50 го ди на. На ма пи Ре пу бли ке
је чак 1.458 на се ља у ко ји ма ни је ро ђе но
ни јед но де те. У по след њих де сет го ди на
у ино стран ство је оти шло да жи ви и ра ди
146.500 шко ло ва них љу ди на вр хун цу ре-
про дук тив не зре ло сти.

Ста рост на ци је и ма ли број де це ко ју ра ђа-
ју же не у пе ри о ду ре про дук ци је нај ве ћи су
не при ја те љи ра ста бро ја ста нов ни ка Ср би је.
Ре пу блич ки про сек ста ро сти од 42,2 го ди не
свр ста ва нас ме ђу нај ста ри је на ро де у Евро-
пи, а што је још го ре, има де ло ва зе мље где
су, као у За је чар ском окру гу, жи те љи про сеч-
но ста ри 47 го ди на. У овом кра ју Ре пу бли ке

нај ни жа је и сто па на та ли те та – све га 6,8 про-
ми ла. Струч ња ци на во де и да је у по след њих
70 го ди на про се чан број де це „по же ни” ви-
ше не го пре по ло вљен, чи ме је спре че на чак
и про ста ре про дук ци ја ста нов ни штва.

Пре ма про це на ма Европског завода за
статистику Евростата, број жи те ља Ср би је већ
2020. го ди не па шће ис под се дам ми ли о на, а са-
мо де це ни ју-две ка сни је на са мо 6,8 ми ли о на.

До са да шње ме ре по пу ла ци о не по ли ти ке,
ко је се са ви ше или ма ње ела на спро во де
ду же од де це ни је, ни су да ле го то во ни ка кав
ре зул тат. Си ту а ци ја је по себ но алар мант-

на у се о ским под руч ји ма, где је плач де те-
та – ра ван чу ду. У гра до ви ма је 2013. го ди не
ро ђе но 45.657, а умр ло 53.169 љу ди, те је
сма ње ње ста нов ни ка из но си ло 7.512. У се-
ли ма је на свет до шло 19.897 де це, а на пу-
стио га 47.131 ста нов ник, па је ми нус 27.234,
што чи ни чак 78,3 по сто укуп ног сма ње ња
ста нов ни штва. Ови по да ци по себ но за бри-
ња ва ју, јер у се ли ма жи ви тач но две пе ти не
укуп ног ста нов ни штва Ре пу бли ке.

Струч ња ци за ста нов ни штво сла жу се у
оце ни да на кре та ње бро ја ста нов ни ка ути-
че низ фак то ра, а да је но вац са мо је дан од
њих. Број ра ђа ња за ви си од раз ви је но сти
на ро да, сте пе на еман ци па ци је же на, жи-
вот них усло ва. Углав ном се сви сла жу да би
ре ше ње за Ср би ју мо гло да бу де у не кој од
ком би на ци ја ме ра. Чак и при озбиљ ној во-
љи да се по ку ша за у зда ва ње пре те ће де мо-
граф ске апо ка лип се, ре зул тат је под зна ком
пи та ња. Бор ба за на та ли тет, већ је из ве сно,
не ће би ти ла ка ни ако зе мља бр зо иза ђе из
еко ном ске кри зе. Раз ло га за пад бро ја де це
је мно го, и би ће по треб но до ста тру да да би
се ста ње окре ну ло на бо ље.

За то је и ге рон то ло шких ка па ци те та у Ср-
би ји мно го ви ше не го пре са мо три де се так
го ди на, а по тре бе су и да ље мно го ве ће. Дру-
штво раз ми шља о још не ким об ли ци ма бри-
ге о ста ри ма. Јед на од иде ја су хра ни тељ ске
по ро ди це за ста ре осо бе. Ука зу је се на ве ли ке
а не ис ко ри шће не мо гућ но сти збри ња ва ња у
по ро ди ца ма под па тро на том др жа ве. Пре ма
ква ли те ту жи во та ста рих љу ди, на свет ској
ли сти ко ја об у хва та 96 др жа ва Ср би ја је на 78.
ме сту. У Евро пи смо на прет по след њем ме сту,
ис пред Укра ји не. Љу ди тре ћег до ба нај бо ље
жи вот не усло ве и бри гу има ју у Нор ве шкој,
Швед ској, Швај цар ској, Не мач кој...

При пре ми ла: С. Д.

ПРО СЕЧ НА СТА РОСТ СТА НОВ НИ КА СР БИ ЈЕ 42,2 ГО ДИ НЕ

Плач бе бе у се ли ма ра ван чу ду
У Ср би ји ће 2040. би ти 6,8 ми ли о на ста нов ни ка, што је за 350.000 ма ње не го про шле го ди не 
– про це нио је Европ ски за вод за ста ти сти ку Евро стат

СВРЉИГ

Ви тал на у де ве тој де це ни ји жи во та

Зор ка Јо ва но вић
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

?З. Ми хај ло вић, Ле ско вац: Ин ва лид сам дру ге ка те го ри је од
1992. го ди не. До пре две го ди не би ла сам у при вре ме ној
пен зи ји, 50 од сто ин ва лид ске пен зи је. Са за сни ва њем рад-

ног од но са пен зи ја је ста вље на у фа зу ми ро ва ња. С об зи ром
на то да ми се здрав стве но ста ње по гор ша ло, ин те ре су је ме да
ли мо гу да се вра тим по но во у 50 од сто ин ва лид ску пен зи ју. 

Елек трон ска про ве ра по да та ка

?М. Кне же вић, Но ви Бе о град: Да ли мо же те да ми по ша ље-
те меј лом из но се оси гу ра ња ко је су на мо је име упла ти ле
ком па ни је код ко јих сам ра дио од 2005. до 2014. го ди не

(по ме се ци ма и по ком па ни ја ма)? По сто ји ли мо гућ ност елек-
трон ске про ве ре ових по да та ка?

Од го вор: Фонд ПИО не при-
ма зах те ве упу ће не елек трон-
ским пу тем, као што на овај
на чин не до ста вља по твр де ни
ре ше ња, ко је су пред мет управ-
ног по ступ ка. 

Из но си ко је су по сло дав ци
упла ти ли на име до при но са за
ПИО пред ста вља ју лич не по-
дат ке оси гу ра ни ка ко је Фонд
да је са мо на лич ни зах тев или
зах тев овла шће ног ли ца, та ко
да је по треб но да на шал те ру
би ло ко је фи ли ја ле под не се те
зах тев за из да ва ње ли стин га
ста жа оси гу ра ња. 

Фонд ПИО је омо гу ћио оси-

гу ра ни ци ма да елек трон ским
пу тем, по мо ћу при ступ не ши-
фре – пин ко да, има ју увид у
ре ги стро ва не по дат ке у ма тич-
ној еви ден ци ји Фон да. Зах тев
за до би ја ње пин ко да под но си
се на шал те ру би ло ко је фи ли-
ја ле ПИО, а по сту пак не тра је
ду го. Уз лич ну кар ту и по пу-
њен зах тев, бр зо и ла ко мо же
се до би ти пин код ко ји трај но
ва жи.

Рад но вре ме шал те ра је рад-
ним да ни ма од 8 до 15 ча со ва, а
фи ли ја ле у Кра гу јев цу и Бе о гра-
ду по не дељ ком ра де про ду же-
но до 18 ча со ва.

Ин ва лид ска пен зи ја од 50 од сто

Од го вор: Ко ри сни ку пра ва на 
при вре ме ну на кна ду по осно ву II
ка те го ри је ин ва лид но сти, сход-
но про пи си ма, из вр ше но је пре-
во ђе ње при вре ме не на кна де у
ин ва лид ску пен зи ју у из но су од
50 од сто ин ва лид ске пен зи је. 

Као што зна те, не ма за кон-
ских пре пре ка да се ко ри сник
50 од сто ин ва лид ске пен зи је
по но во за по сли, при че му се ис-
пла та пен зи је об у ста вља за све
вре ме оси гу ра ња. По пре стан-

ку по нов ног оси гу ра ња Ва ма
се мо же на ста ви ти са ис пла том
пен зи је, али са мо под усло вом
да је то оси гу ра ње пре ста ло
не за ви сно од Ва ше во ље и без
Ва ше кри ви це (тех но ло шки ви-
шак, га ше ње фир ме у ко јој ра-
ди те и сл.). Зна чи, уко ли ко да те
от каз из би ло ког раз ло га или
спо ра зум но рас ки не те рад ни
од нос, ис пла та 50 од сто ин ва-
лид ске пен зи је не ће би ти ус по-
ста вље на.

?Б. Ја ћи мо вић: Мо ја мај ка тре ба да поч не да при ма по ро-
дич ну пен зи ју од оца. Ин те ре су је ме да ли по сто ји мо гућ-
ност да у исто вре ме бу де у рад ном од но су и да при ма по-

ро дич ну пен зи ју? 

По ро дич на пен зи ја и пра во на рад

Од го вор: Пре ма од ред ба ма 
За ко на о ПИО, ко ри сни ку по ро-
дич не пен зи је ко ји стек не свој-
ство оси гу ра ни ка об у ста вља се 
ис пла та по ро дич не пен зи је. То 
зна чи да удо ва ко ја је ис пу ни-
ла услов за оства ри ва ње пра ва 
на по ро дич ну пен зи ју не мо же 
при ма ти и ко ри сти ти по ро дич-
ну пен зи ју уко ли ко се на ла зи у 
рад ном од но су или оси гу ра њу 
по дру гом осно ву. Да кле, не 
по сто ји за кон ска мо гућ ност да 
Ва ша мај ка исто вре ме но бу де 
у рад ном од но су и при ма по ро-
дич ну пен зи ју.

Из у зет но, од 1. ја ну а ра 2015.
ко ри сник по ро дич не пен зи је
мо же да ра ди по осно ву уго во ра
о де лу под усло вом да је из нос
уго во ре не на кна де на ме сеч ном
ни воу ни жи од нај ни же осно ви-
це у оси гу ра њу за по сле них ва-
же ће у мо мен ту упла те до при-
но са, чи ме је по диг ну та гра ни ца
ме сеч ног из но са уго во ре не на-
кна де до ко га се не вр ши об у ста-
ва ис пла те по ро дич не пен зи је у
слу ча ју ра да по уго во ру о де лу
(до кра ја 2014. тај из нос је мо гао
би ти ни жи од 50 од сто нај ни же
осно ви це у оси гу ра њу.)

?Ве сна. К., Бе о град: Мој дру ги су пруг ко ји је био ста ро сни
пен зи о нер пре ми нуо је. Са њим сам би ла у бра ку де сет го-
ди на. Са да имам 47 го ди на и ни сам у рад ном од но су. Са

на ма у за јед ни ци је жи ве ла и мо ја ћер ка из пр вог бра ка, ко ја
се још ре дов но шко лу је. Да ли она има пра во на пен зи ју по кој-
ног очу ха?

Од го вор: За кон ским про пи-
си ма ко ји ре гу ли шу област пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња из ри чи то је про пи са но да 
по сле смр ти оси гу ра ни ка, од-
но сно ко ри сни ка пен зи је, пра-
во на по ро дич ну пен зи ју мо гу 
оства ри ти де ца ро ђе на у бра ку 
или ван бра ка, као и усво је на 
де ца и па стор чад ко ју је оси гу-
ра ник/ко ри сник пра ва из др жа-

вао. Из др жа ва ни па сто рак има 
пра во на по ро дич ну пен зи ју, с 
тим што по ред оста лих про пи-
са них усло ва за по ро дич ну пен-
зи ју за де цу ко ри сни ке (де те ту 
по ро дич на пен зи ја при па да до 
за вр шет ка шко ло ва ња, али нај-
ду же до на вр ше них 20 го ди на 
жи во та, ако иде у сред њу шко-
лу, или до 26 го ди на, ако по ха ђа 
ви со ко школ ску уста но ву), тре-

Пра во на пен зи ју очу ха

?Г. Мла де но вић, Бе о град: Мо ја мај ка је до би ла ре ше ње да 
има пра во на нов ча ну на док на ду за ту ђу по моћ и не гу од 
18. 11. 2014. При јат но смо из не на ђе ни и за хва љу је мо Фон-

ду на ефи ка сно сти спро во ђе ња про це ду ре. За ни ма ме да ли је 
по треб но да не ко ме до ста ви мо ин фор ма ци је о ра чу ну на ко-
ји тре ба да до би ја упла ту. Та ко ђе, да ли тре ба још не што да се 
ура ди по сле до би ја ња овог ре ше ња.

Ту ђа по моћ и не га

Од го вор: Нов ча на на кна да 
за ту ђу по моћ и не гу ис пла ћу је 
се на исти на чин и у истим тер-
ми ни ма ка да се вр ши и ис пла та 
пен зи је. Бу ду ћи да Ва ша мај ка 
при ма ста ро сну пен зи ју упла-
том на те ку ћи ра чун, и нов ча на 
на кна да за ту ђу по моћ и не гу 
ис пла ћи ва ће се на исти ра чун 
на ко ји се вр ши и ис пла та пен-

зи је. Ва ша мај ка не тре ба да 
пред у зи ма би ло ка кве ко ра ке 
у ци љу по чет ка ис пла те нов ча-
не на кна де за ТПН по до би ја њу 
пра во сна жног ре ше ња, јер над-
ле жна ис плат на слу жба та ко ђе 
до би ја при ме рак ре ше ња и по 
слу жбе ној ду жно сти ис пла ћу је 
на кна ду за ТПН на ра чун на ко ји 
се вр ши и ис пла та пен зи је.

ба да бу ду ис пу ње ни и усло ви
у по гле ду из др жа ва ња из чла на
32 За ко на о ПИО. 

Упу ћу је мо Вас да под не се те

зах тев за по ро дич ну пен зи ју
ка ко би се у по ступ ку утвр ди ле
све ме ро дав не чи ње ни це и од-
лу чи ло о пра ву.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: мм, пп, т, р, к, оме, анастас, забрана, гренан, 
орићак, тонкин, пала, атеница, ритопек, а, вера, сатараш, кор, ди, енигма, 
вапор, м, ац, дара, лимит, планови, антарес

СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Ин тен зи ви ра ње 
ми гра ци ја

По сле Дру гог свет ског ра та ми гра ци о на кре та ња ста-
нов ни штва до би ла су не ви ђе не раз ме ре због про ме не дру-
штве них од но са и убр за ног еко ном ског раз во ја, на ро чи то 
због сна жне ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за ци је. Ин тен зи-
тет ми гра ци ја мо же се са гле да ти из сле де ћих по да та ка: 
од 1948. до 1953. го ди не пре би ва ли ште је про ме ни ло ви ше 
од 200.000 ли ца го ди шње; од 1953. до 1961. го ди не ви ше од 

400.000. То све до чи да је 1961. го ди не сва ки тре ћи ста нов-
ник Ср би је жи вео ван свог род ног ме ста. Про цес пре се ља ва-
ња ста нов ни штва је ве о ма сло жен и на ње га ути чу, по ред 
еко ном ских и дру штве них, и дру ги чи ни о ци: пси хо ло шко 
ста ње, при влач ност град ског жи во та и те жња чо ве ка за 
бо љим стан дар дом и про ме ном ста ту са.

(Вој но де ло 3/2009, проф. др Сло бо дан Ми шо вић)

Же не че шће 
на пу шта ју 
род но ме сто

По да ци Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку по ка зу ју да је 
1948. го ди не би ло 22 од сто ста нов ни ка Ср би је ко ји жи ве 
ван ме ста ро ђе ња, док их је 2011. го ди не би ло 45 од сто. У 
Бе о гра ду ста ну је 48 од сто осо ба ко је су и ро ђе не у овом гра-
ду. У Бор ској, Бра ни чев ској и Ја бла нич кој обла сти 64 од сто 
ста нов ни ка ни је на пу шта ло ме сто ро ђе ња. У Но вом Са ду, од 
341.625 ста нов ни ка, до се ље но је чак 200.000, у Срем ским 
Кар лов ци ма до ма ће ста нов ни штво чи ни све га 39 од сто, у 
Пе тро ва ра ди ну жи ви 74 од сто до шља ка. По пис из 2011. го-
ди не по ка зу је да је број же на ко је жи ве ван ме ста ро ђе ња 
за 52 од сто ве ћи од бро ја му шка ра ца, што се у рат но до ба 
мо же об ја сни ти скла ња њем не ја чи, а у мир но доп ско вре ме 
тра ди ци јом (жен ске осо бе при ли ком уда је на пу шта ју ро ди-
тељ ску ку ћу че шће не го му шкар ци). Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да ру ска пре сто ни ца сво-
 је име ду гу је ре ци ко ја те че 
 кроз ње но сре ди ште? Око 

– да је го ди не 1788. ка-

– да је То ку га ва Ле ја су, 

са мог име на ре ке има не ко-

пе тан Ар тур Фи лип от крио 

ка да је по стао пр ви вој ни 

ли ко те о ри ја. Нај при хва ће-

у за ли хе пит ке во де за сво ју 

на ме сник у по кра ји ни То-

 ни ја је она ко ја твр ди да реч 

жед ну фло ту у ува ли у бли-

ку га ва, из гра дио ма ло ри-

зи ни Порт Џек со на, да на-

 бар ско се ло Едо и учи нио 

 шњег Сид неј Хар бо ра? Иако је пр во бит но сво је слат ко вод но 

 га сво јом пре сто ни цом? 

 на се ље пла ни рао да на зо ве Ал би он, што је по ет ски на зив за 

у Ен гле ску, од лу чио се за Сид неј Ко ув по др жав ном се кре та ру 

лор ду Сид не ју. Ко ји ни ка да ни је сту пио на аустра лиј ско тло...

Град је с вре ме ном ра стао, а ка да се цар вра тио на власт 1868. 

го ди не, пре се лио је цар ску па ла ту из Кјо та у Едо и пре и ме но-

вао га у То кио, што зна чи ис точ на пре сто ни ца.

Мо сква до ла зи од сло вен ске ре чи ко ја зна чи мут на ре ка...

– да је Па риз до био име 

– да је Ер нан Кор тес ка-

по келт ском пле ме ну Па-

да је по ко рио астеч ке до-

ри зи ко је је на ста њи ва ло 

мо ро це у Те ноч ти тла ну и 

ма ле но остр во на сред ре-

до слов но из бри сао град с 

– да је из вор ни на зив да-
на шњег Тел Ави ва у та да-
шњој Па ле сти ни био Аху-
зат Ба и ет, што у до слов ном 
пре во ду зна чи – стам бе но 
на се ље? Да ни је би ло ви зи-
о на ра Те о до ра Хер зла, град би остао по знат као град с нај до-
сад ни јим име ном на све ту. Да на шње име је на ста ло ком би но-

 ва њем ре чи из јед ног Хер зло вог де ла, а мо гло би се пре ве сти 
као про лећ ни бре жу љак.

се љу да на зив Си у дад де Мек си ко, од но сно Мек си ко Си ти.

ке Се не сре ди ном тре ћег 

ли ца зе мље, хтео но ви на-

ве ка пре Хри ста?

зив за шпан ски ко ло ни јал-
ни град у на ста ја њу? По што су ло кал на пле ме на по зна та под 
за јед нич ким име ном Мек си ка, Кор тес је од лу чио да но вом на-

Мо лим за реч
Пен зи о не ри ће ипак има ти и да ље по вла сти це за во жњу. 

И за слу жи ли су по што ва ње, ста ри ји су од бе о град ских трам-
ва ја.

Би ће те шка 2015. Не ма шан си да бу де као у оном сло га ну: 
„Уђеш, иза ђеш и го то во“.

Ле по је сте ћи све са сво јих де сет пр сти ју, али ви ше се ис-
пла ти има ти све у ма лом пр сту.

Шко лу јем глас, али још не знам за ко ју стран ку.
По што не ма ју па ра ни за мр ви це, пен зи о не ри ће сту пи ти у 

ко а ли ци ју с го лу бо ви ма.
У мно гим ме ди ји ма ра де „ме ди јо кри те ти”.
Мо ји клин ци не ве ру ју у Де да Мра за, па сам опет ја мо рао 

да се ис пр сим.
Де јан Па та ко вић

Це пи дла ке
Увек сам био на пра вом ме сту, та мо где не тре ба.
Ко гле да исти ни у очи, бр зо осле пи.
Код ње је све ве штач ко, осим је зи ка.
Сви штрај ку ју, па и ро де.
У дру штву де пи ли ра них, нај те же је це пи дла ки.

Сте во Бзди лик

Не до ка за ни
Па мет ни ји по лу де – по пу шта ју ћи.
Оста ре ли не тр че за сре ћом.
Пре ко но ћи је остао без мир ног сна.
Уна пред је уз вра ћао удар це.
Чист ра чун: ни је дан ди нар на ње му.
Са мо се ља ци ма мо же па сти – са не ба.
Глад ни смо све га осим – обе ћа ња.
Нај бо љи смо до каз да смо не до ка за ни.
Жи вот је шко ла у ко јој си и ђак и учи тељ.

Дра ган Си мић

По бед ни ци
Тек кад сам уда рио гла вом у зид, раз био сам ма лер!
По сти гао сам ауто гол, али сам се упи сао у ли сту стре ла ца.
Ре дов но од ла зим код сто ма то ло га. Да и ја не ко ме по ка-

жем зу бе.
У вре ме нај ве ћих не ста ши ца све је би ло у ре ду.
Кад год за спим у фо те љи, са њам да сам на функ ци ји.
Да не би смо по пу шта ли под при ти ском, по пу сти ће мо од мах.
Увек нас је кра сио по бед нич ки мен та ли тет, ма ко ли ко гу-

би ли.
Не над Ћо ри лић
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