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Март је ме сец бо гат исто-
риј ским де ша ва њи ма. 
Мно ги зна чај ни до га ђа ји 

ко ји су обе ле жи ли на шу про шлост 
де си ли су се баш у овом ме се цу.

Са да већ дав не 1941. го ди не, 
6. мар та, Крун ски са вет Кра ље-
ви не Ју го сла ви је до нео је од-
лу ку да Ју го сла ви ја при сту пи 
Трој ном пак ту, под усло вом да 
јој Не мач ка и Ита ли ја га ран ту ју 
не по вре ди вост те ри то ри је.

Пред сед ник Вла де Кра ље ви-
не Ју го сла ви је, Дра ги ша Цвет-
ко вић, пот пи сао је 25. мар та у 
Бе чу спо ра зум о при сту па њу 
Ју го сла ви је Трој ном пак ту ко ји 
су чи ни ли на ци стич ка Не мач ка, 
фа ши стич ке Ита ли ја и Ја пан.

Али, тај до ку мент ни је био ду га 
ве ка. Већ 27. мар та ге не рал штаб-
ни офи ци ри вој ске Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, Ду шан Си мо вић и 
Бо ра Мир ко вић, из вр ши ли су вој-
ни удар у Бе о гра ду: свр гли су тро-
чла но На ме сни штво на че лу са 
кне зом Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем, 
Цвет ко ви ће ву вла ду, и на пре сто 
до ве ли ма ло лет ног Пе тра Дру гог 
Ка ра ђор ђе ви ћа. Ра но ују тро по-
ста вље на је но ва вла да на че лу 
са ге не ра лом Си мо ви ћем. Де мон-
стра ци је у Бе о гра ду по ка за ле су 
да на род не же ли да бу де под не-
мач ком за шти том, и уско ро су по-
че ле рат не опе ра ци је и у Ср би ји.

За вр ше так Дру гог свет ског 
ра та, осим ду го че ка не сло бо де, 
до нео је и пр ва раз ми мо и ла же-
ња на ре ла ци ји Бе о град–Мо-
сква: Ста љин и ње гов нај бли жи 
са рад ник Вја че слав Мо ло тов 27. 
мар та 1948. го ди не ша љу оп ту-

жу ју ће пи смо Јо си пу Бро зу Ти ту, 
ко јим су прак тич но пре ки ну ти 
од но си из ме ђу две пар ти је и 
др жа ве. Ре зо лу ци ја Ин фор мби-
роа... Већ у ле то 1949. го ди не Го-
ли оток је отво рио ка пи је пр вим 
по ли тич ким осу ђе ни ци ма.

И кад је реч о но ви јој исто ри ји, 
ме сец март као да је био пред о-
дре ђен за су ко бе и не ре де. Та ко 
су 11. мар та 1981. у Со ци ја ли-
стич кој Ауто ном ној По кра ји ни 
Ко со во из би ли не ми ри Ал ба-
на ца ко ји су тра жи ли да Ко со во 
по ста не сед ма ју го сло вен ска 
ре пу бли ка. Де мон стра ци је су 
угу ше не си лом, а би ло је по ги-
ну лих и ра ње них. Већ 26. мар та, 
на дан ка да је шта фе та мла до сти 
сти гла у При шти ну, из би ле су 
но ве, сна жни је, де мон стра ци-
је ко смет ских Ал ба на ца, ко ји су 
но си ли по ли тич ке тран спа рен те 
и зах те ва ли ста тус ре пу бли ке за 
Ко со во. Ми ли циј ске сна ге су ре-
а го ва ле и угу ши ле де мон стра-
ци је. По вре ђе не су 32 осо бе...

Као од го вор на на ра ста ју ће 
тен зи је, Скуп шти на СР Ср би је 
28. мар та 1989. го ди не до не ла је 
аманд ма не на срп ски Устав ко-
ји ма су по кра ји на ма Вој во ди ни 
и Ко со ву бит но сма ње на пра ва 
и овла шће ња.

Де мон стра ци је про тив ре-
жи ма Сло бо да на Ми ло ше ви ћа 
у Бе о гра ду ко је је ор га ни зо вао 
Срп ски по крет об но ве кул ми ни-
ра ле су 9. мар та 1991. У ма сов-
ним про те сти ма на бе о град ским 
ули ца ма две осо бе су из гу би ле 
жи вот. Ка сно уве че ухап шен је 
ли дер СПО Вук Дра шко вић.

Та ко ђе у мар ту, и то 24. мар-
та 1999. го ди не, по че ло је НА ТО 
бом бар до ва ње Са ве зне Ре пу-
бли ке Ју го сла ви је ва зду шним на-
па ди ма на вој не и ци вил не ци ље-
ве на це лој те ри то ри ји та да шње 
СРЈ. У зе мљи је про гла ше но ста-
ње не по сред не рат не опа сно сти. 
Оста ће за бе ле жен и 27. март, дан 
ка да је про тив ва зду шна од бра на 
Вој ске Ју го сла ви је обо ри ла из-
над се ла Бу ђа нов ци не ви дљи ви 
аме рич ки ави он F-117А.

Још је дан не мио до га ђај збио
се у мар ту. На и ме, 12. мар та 
2003. у Бе о гра ду, у дво ри шту 
Вла де Ср би је, уби јен је Зо ран 
Ђин ђић, пре ми јер Ср би је и ли-
дер Де мо крат ске стран ке. У ве-
чер њим ча со ви ма уве де но је 
ван ред но ста ње и по че ла је по-
ли циј ска ак ци ја „Са бља”.

Пет на е стог мар та, уз при су-
ство ви ше сто ти на хи ља да гра-
ђа на, Зо ран Ђин ђић је са хра-
њен у Але ји ве ли ка на на Но вом 
гро бљу у Бе о гра ду.

Го ди не 2004, се дам на е стог
мар та, на Ко со ву и Ме то хи ји су 
по но во из би ле де мон стра ци је 
Ал ба на ца ко је су се пре тво ри ле 
у по гром над Ср би ма. По ги ну ло 
је ви ше осо ба и уни ште но на де-
се ти не цр ка ва и ма на сти ра...

Ипак, да не би би ло све ова ко
цр но, март је и ме сец ка да мај ке 
и све же не све та обе ле жа ва ју свој 
дан – Осми март, за тим, то је ме сец 
ка да на се вер ној Земљиној по лу-
лоп ти по чи ње про ле ће, по след-
њег ви кен да у мар ту пре ла зи мо 
на лет ње ра чу на ње вре ме на и 
сти жу нам леп ши да ни... Р. М.
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Ме ди ји у Ср би ји, што 
елек трон ски, што пи-
са ни, по чет ком ове 

го ди не већ су из ве шта ва ли јав-
ност, на осно ву по да та ка Ре пу-
блич ког фон да ПИО, да је у по-
след њих ме сец да на 2014. го ди-
не у Фонд сти гло и за 40 од сто 
ви ше зах те ва оси гу ра ни ка за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју 
у од но су на исти пе ри од 2013. 
Струч ња ци из Фон да су то и 
пред ви де ли на кон сту па ња на 
сна гу но вог За ко на о ПИО сре-
ди ном 2014. го ди не, ко ји је од-
ре дио стро же усло ве за оства-
ри ва ње пра ва на пен зи ју од 1. 
ја ну а ра ове го ди не. То је и био 
раз лог да се оси гу ра ни ци ко ји 
су ис пу ни ли усло ве по ста ром 
за ко ну о ПИО опре де ле да оду 
у пен зи ју до кра ја про шле го ди-
не, јер би у су прот ном мо ра ли 
да ра де ду же. 

Ме ђу тим, пре ма об ја вље ним 
ста ти стич ким по да ци ма из РФ 

ПИО за де цем бар 2014. го ди не, 
зна чај ни ји при лив но вих пен зи-
о не ра у Фонд још ни је ви дљив, 
па је број но вих пен зи о не ра 
ве ћи за око је дан од сто у од но-
су на прет ход ну го ди ну, што је 
про сеч но го ди шње по ве ћа ње у 
по след ње вре ме. Та ко је на кра-
ју де цем бра 2014. го ди не у Ср-
би ји би ло укуп но 1.739.162 пен-
зи о не ра свих ка те го ри ја, док је 
на кра ју 2013. го ди не 1.722.649 
љу ди у Ре пу бли ци при ма ло 
пен зи ју. 

Ка да се ана ли зи ра струк ту ра 
ко ри сни ка пра ва свих ка те го-
ри ја збир но, при ме ћу је се да 
по сто ји тренд ра ста бро ја ста-

ОД УКУП НО 1.739.162 ПЕН ЗИ О НЕ РА У СР БИ ЈИ, СТА РО СНИХ ЈЕ 60,56 ОД СТО 

Сма њен број ин ва лид ских 
пен зи о не ра

Упла те по чла ну 15
И број оси гу ра ни ка ко ји упла ћу ју са ми до при но се за пен зиј ско 
оси гу ра ње по чла ну 15 За ко на о ПИО сма њен је 2014. у од но су на
прет ход ну го ди ну: кра јем 2013, на и ме, по овом осно ву у Ср би ји 
је стаж упла ћи ва ло 19.635 оси гу ра ни ка, а уку пан из нос упла та
био је 645.311.675,72 ди на ра. Број оси гу ра ни ка у 2014. го ди ни је
не знат но опао па је по овом осно ву стаж упла ти ло 19.230 осо ба,
али је уку пан збир упла та по ве ћан на 768.481.526,59 ди на ра. 
Број упла та, али и из нос упла ће них сред ста ва по чла ну 15 сма-
њен је у По кра јин ском фон ду. Кра јем 2013. го ди не би ла је 4.901
упла та и укуп но је упла ће но 31.261.864 ди на ра, а на кра ју де цем-
бра 2014. го ди не тај број је из но сио 4.122 са укуп но упла ће ним
из но сом од 28.615.562 ди на ра.
Кад је реч о Бе о гра ду, број оси гу ра ни ка по чла ну 15 и ви си-
на упла та ра сту кра јем про шле у од но су на прет ход ну го ди ну:
кра јем 2013. стаж је се би упла ћи вао 16.931 оси гу ра ник а укуп не 
упла те из но си ле су 563.382.390,84, док је у де цем бру 2014. го ди не 
17.116 оси гу ра ни ка упла ти ло за свој стаж 691.885.504,87 ди на ра.

Однос броја корисника пензије – децембар 2014. године 
(статистика Фонда ПИО)

ро сних пен зи о не ра, а тренд 
сма ње ња ка да су у пи та њу по-
ро дич не пен зи је, а по себ но ин-
ва лид ске пен зи је, где је тен ден-
ци ја сма ње ња нај и зра же ни ја и 
на ни воу це ле ре пу бли ке и на 
ни воу Вој во ди не. Ре ци мо, на 
ни воу Ре пу бли ке на кра ју 2013. 
го ди не би ло је 1.021.216 ста ро-
сних пен зи о не ра, или 59,28 од-
сто укуп ног бро ја пен зи о не ра, 
за тим 367.393, или 21.33 од сто 
по ро дич них пен зи о не ра, док је 
ин ва лид ских пен зи о не ра би ло 
334.040, или 19,39 про це на та. 
У де цем бру 2014. го ди не број 
ста ро сних пен зи о не ра био је 
1.053.258, или 60,56 од сто укуп-
ног бро ја, што је за 3,14 ви ше 
не го у 2013. го ди ни; по ро дич-
них је би ло 362.694, или 20,85 
од сто, што је ма ње за 1,28 по-
сто, и ин ва лид ских – 323.210, 
или 18,58 про це на та од укуп ног 
бро ја, што је ма ње за 3,24 од сто 
у од но су на 2013. го ди ну.

Уку пан број пен зи о не ра ко ји-
ма се пен зи ја ис пла ћу је по сред-
ством По кра јин ског фон да ПИО
на кра ју 2014. го ди не из но сио је
425.220. Од тог бро ја 249.437 су
ста ро сни пен зи о не ри свих ка-
те го ри ја, или 58,66 про це на та
од укуп ног бро ја, што је за 3,28
по сто ви ше не го на кра ју 2013.
го ди не. По ро дич ну пен зи ју, пак,
при ма укуп но 98.490 Вој во ђа на,
или 23,16 од сто, што је ма ње за
1,30 од сто у од но су на исти пе-
ри од прет ход не го ди не. И ов де

је за бе ле же но нај ве ће сма ње ње
код бро ја ин ва лид ских пен зи о-
не ра ко јих има 77.293, или 18,18
про це на та од укуп ног бро ја пен-
зи о не ра, а што је за 3,78 по сто
ма ње не го на кра ју 2013. го ди не.

Про се чан из нос пен зи је у Ре-
пу бли ци Ср би ји је 23.145 ди на-
ра, док је за оне ко је се ис пла-
ћу ју пре ко По кра јин ског фон да
ПИО 23.963 ди на ра.

Пре ма ста ти стич ким по да ци-
ма По кра јин ског фон да ПИО, на
кра ју де цем бра 2014. го ди не у
Вој во ди ни је уоч љи во и сма ње-
ње бро ја при ма ла ца ин ва лид-
ске пен зи је 50 по сто (де ли мич-
не ин ва лид ске пен зи је), па је
са да њи хов уку пан број 6.331,
док их је на кра ју 2013. го ди не
би ло 7.087. Та ко ђе, сма њен је
и број ко ри сни ка ту ђе по мо-
ћи и не ге, ко јих је би ло 19.427
на кра ју 2014. го ди не, а на кра-
ју прет ход не го ди не – 20.283.
Исти тренд је и код бро ја ко ри-
сни ка те ле сног оште ће ња: на
кра ју 2014. го ди не у Вој во ди ни
их је би ло 18.998, док је на кра ју
2013. го ди не био 20.191 ко ри-
сник на кна де за те ле сно оште-
ће ње.

Ми ро слав Мек те ро вић
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у жижиу жижи

УРе пу блич ком фон ду за
пен зиј ско и ин ва лид ско
оси гу ра ње у окви ру Сек-

то ра за од но се с јав но шћу по-
чео је са ра дом Кон такт цен тар.
У пи та њу је тре нут но је дан од
нај пер спек тив ни јих про је ка-
та Фон да, ко ји има упо ри ште у
Стра те ги ји раз во ја Фон да, а ње-
го во функ ци о ни са ње и да љи
раз вој у гру пи је при о ри тет ни-
јих ци ље ва, на ко ме је ан га жо-
ван цео Фонд.

– Ин сти ту ци ја као што је
Фонд, на ко ју су, по при ро ди де-
лат но сти, упу ће ни сви гра ђа ни
Ср би је и сто ти не хи ља да гра ђа-
на ко ји жи ве у ино стран ству а
има ли су стаж у Ср би ји, мо ра да
има Кон такт цен тар ви со ких ре-
фе рен ци и оп ти мал ног  ка па ци-
те та. Ни је се мо гло, ни ла ко ни
јед но став но, од го во ри ти овој
по тре би, иако је нео п ход ност
ус по ста вља ња Кон такт цен тра
све вре ме би ла очи глед на и ме-
наџ мен ту и Управ ном од бо ру
Фон да, ко ји су у пу ној ме ри и не-
дво сми сле но по др жа ва ли овај
про је кат. Фор ми ра њем Кон такт
цен тра ство ри ли смо пред у сло-
ве да с јед ног ме ста гра ђа ни ма
пру жа мо је дин стве ну, це ло-
ви ту, јед но о бра зну и си гур но
тач ну ин фор ма ци ју, ко ја је при
том до дат но кон тро ли са на и не

оста вља сум њу јав но сти – ка же 
Је ли ца Ти мо ти је вић, ди рек тор 
Сек то ра за од но се с јав но шћу. 

Кон такт цен тар је зва нич но 
по чео да ра ди по чет ком фе бру-

а ра, с ци љем да пру жи по моћ 
ка ко ко ри сни ци ма и оси гу ра-
ни ци ма, та ко и ко ле га ма у свим 
ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма 
Фон да.

– Ком плек сност и обим пра-
ва ко ја гра ђа ни оства ру ју кроз 
си стем Фон да ПИО, као и че сте 
про ме не за кон ске ре гу ла ти ве, 
од но сно усло ва за оства ри ва-

ње пра ва на пен зи ју, узро ку ју 
ве ли ки број до дат них пи та ња 
гра ђа на о по је ди нач ним пра-
ви ма и мо гућ но сти ма, што је 
раз лог за њи хо ву по тре бу че сте 

ко му ни ка ци је с Фон дом. На ша 
уло га и наш циљ је упра вља ње 
кон так ти ма с гра ђа ни ма и при-
бли жа ва ње ко ри сни ци ма кроз 
пру жа ње тач не, бр зе и по у зда-
не ин фор ма ци је, а не прав не 
по мо ћи. За хва љу ју ћи Кон такт 
цен тру услу ге ће би ти убр за не 
и по јед но ста вље не, до ступ ни је 
со ци јал но мар ги нал ним гру па-

ма и на тај на чин ће мо по сти ћи 
ви ши ни во тран спа рент но сти и 
по ве ћа ти за до вољ ство на ших 
ко ри сни ка пру же ном услу гом – 
об ја шња ва Ти мо ти је ви ће ва.

По ред пру жа ња по мо ћи кроз
тач но и бр зо ин фор ми са ње ко-
ри сни ка и оси гу ра ни ка, Кон-
такт цен тар има за циљ и да
за по сле ни ма ко ји су нај ви ше
оп те ре ће ни – олак ша по сао.
Би ло је оче ки ва но да у пр вој
фа зи ра да Кон такт цен тра ве-
ли ки осло нац тра жи мо у по је-
ди нач ним по слов ним функ ци-
ја ма и фи ли ја ла ма, али убр зо
ће се фор ми ра ти ква ли тет на и
ажур на ба за зна ња и ба за ко-
му ни ка ци је, та ко да ће Кон такт
цен тар пред ста вља ти по моћ и
рас те ре ће ње  на ро чи то ко ле-
гама ко ји ра де на спро во ђе њу
управ ног по ступ ка.

– Уз пу но ан га жо ва ње за по-
сле них у Кон такт цен тру, ко ји 
су об у че ни и вер зи ра ни за ко-
му ни ка ци ју и ве о ма по све ће ни 
свом по слу, нео п ход но је ис та-
ћи по др шку ко ле га из дру гих 
ор га ни за ци о них де ло ва и је ди-
ни ца, ко ји да ју до дат ни струч-
ни до при нос да Кон такт цен тар 
функ ци о ни ше у пу ном ка па ци-
те ту и на пра ви на чин до при-
не се угле ду Фон да и за до вољ-
ству ко ри сни ка и оси гу ра ни ка, 

ПО ЧЕО СА РА ДОМ КОН ТАКТ ЦЕН ТАР ФОН ДА ПИО

Ква ли тет на ин фор ма ци ја 
је на ша ми си ја
Кон такт цен тар пред ста вља уна пре ђен и мо дер ни зо ван на ста вак са рад ње и пру жа ња
ди рект не по мо ћи ко ри сни ци ма и оси гу ра ни ци ма, кроз бр зу, ја сну и тач ну ин фор ма ци ју

Све ве ћи број по зи ва
Пре ма зва нич ном из ве шта ју, то ком 2014. го ди не 
елек трон ским пу тем је при мље но и од го во ре но на 
го то во 9.500 пи та ња. На ме сеч ном ни воу у про се ку 
об ра ђи ва но је око 780 пи та ња. Нај ви ше пи та ња би ло 
је у сеп тем бру, но вем бру и де цем бру, у про се ку не што
ви ше од 1.000 ме сеч но. Нај ве ћи број пи та ња односиo
се на по сту пак оства ри ва ња пра ва на пен зи ју, за тим на 
ис пла ту и об ра чун пен зи ја и нов ча них на кна да, као и 
на оп ште усло ве и прав не по у ке у по гле ду оства ри ва-
ња пра ва на пен зи ју. По да ци за ја ну ар и фе бру ар ове
го ди не по ка зу ју ин тен зив ни ју ко му ни ка ци ју гра ђа на
с Фон дом, јер нам се пре ко Кон такт цен тра с пи та њем
обра ти ло го то во 2.000 гра ђа на.

Је ли ца Ти мо ти је вић

Оператери на радном месту
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што је на ша ми си ја – ка же ди-
рек тор ка Је ли ца Ти мо ти је вић.

Кон такт цен тар за пра во пред-
ста вља уна пре ђен и мо дер ни-
зо ван на ста вак са рад ње и пру-
жа ња по мо ћи ко ри сни ци ма и 
оси гу ра ни ци ма, ко ја се до са да 

оства ри ва ла по сред ним пу тем 
пре ко кор по ра тив не мејл адре-
се, а са да смо омо гу ћи ли ко му-
ни ка ци ју кроз све рас по ло жи ве 
ка на ле – те ле фо ном, пи са ним 
пу тем, меј лом, пре ко веб фор му-
ла ра на сај ту Фон да и СМС-ом.

Кон такт цен тар по кри ва
це лу ин фра струк ту ру Фон да
ПИО – 35 фи ли ја ла, 13 слу жби
фи ли ја ла и 121 ис по ста ву у
Ср би ји. Рад но вре ме Кон такт
цен тра је рад ним да ни ма од 8
до 15 ча со ва, а бро је ви те ле-

фо на су 0700/017-017, ко ји се
та ри фи ра по це ни ло кал ног
по зи ва без об зи ра из ког ме-
ста у Ср би ји стран ке по зо ву, и
011/3060-680, за по зи ве са мо-
бил ног те ле фо на и из ино стран-
ства. В. Ка дић

На кон успе шно 
спро ве де не сер ти-
фи ка ци о не оце не у 
апри лу 2014. го ди не 
од стра не сер ти фи-
ка ци о ног те ла SGS, 
Ре пу блич ки фонд 
за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње до био је
сер ти фи ка те за стан дар де си сте-
ма упра вља ња ква ли те том ИСО
9001:2008 и си сте ма упра вља ња
без бед но шћу ин фор ма ци ја ИСО
27001:2005.

Пр ва над зор на про ве ра си-
сте ма без бед но сти ин фор ма ци-
ја и си сте ма ква ли те та у Фон ду
ће се оба ви ти у апри лу, за шта
су већ од ре ђе ни и да ту ми. 

По ред ре дов не над зор не
про ве ре за оба стан дар да, на-
ред ни за да так Фон да је и оба-
ве зан пре ла зак на но во из да ње
стан дар да ИСО 27001 из 2013.
го ди не до 7. ју ла 2015. 

У ци љу што бо ље при пре ме за

над зор у на ред ном
пе ри о ду је нео п ход-
но пред у зе ти ве о ма
ве ли ки број ак тив-
но сти – ис пра ви ти и
до пу ни ти до ку мен-
та ци ју оба си сте ма
ка ко би од сли ка ва ла

све про ме не ко је су се до го ди ле
у прет ход ном пе ри о ду уз оба-
ве зу кон стант ног ажу ри ра ња,
за тим от кло ни ти не у са гла ше-
но сти ко је су на ђе не, по сту пи ти
по пре по ру ка ма сер ти фи ка ци о-
ног те ла за уна пре ђе ње си сте ма
ква ли те та и без бед но сти ин фор-
ма ци ја, от кло ни ти про бле ме ко-
ји се по ја вљу ју у при ме ни до ку-
мен та ци је.

По ред то га, нео п ход но је пред-
у зе ти све по треб не ак тив но сти у
ве зи са ускла ђи ва њем по сто је ће
до ку мен та ци је са зах те ви ма но ве
вер зи је стан дар да си сте ма упра-
вља ња без бед но шћу ин фор ма-
ци ја. В. Ка дић

ИСО СТАНДАРДИ У РФ ПИО

У апри лу пр ва
над зор на про ве ра

Ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи-
та ња, Алек сан дар Ву лин, и гра до на чел ник Бе о гра да, Си ни ша
Ма ли, по ло жи ли су 17. фе бру а ра ка мен те ме љац но ве згра де
Цен тра за со ци јал ни рад у Обре нов цу у ко ју ће би ти сме ште-
не и фи ли ја ле Фон да ПИО и РФ ЗО. У но ви обје кат, по вр ши не
820 ква драт них ме та ра, би ће уло же но 67 ми ли о на ди на ра.
Део сред ста ва обез бе ди ло је Ми ни стар ство за рад, за по шља-
ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, а део РФ ЗО и Фонд ПИО.

На гла ше но је да ће обје кат би ти из гра ђен за 90 да на, и да
ће би ти пр ви та кве вр сте у Обре нов цу ко ји ће об је ди ни ти
све уста но ве со ци јал не за шти те. Из град ња но вог објек та
олак ша ће оства ри ва ње пра ва за ви ше од 5.500 Обре нов-
ча на, ко ри сни ка услу га тих уста но ва, ко ји ће убу ду ће мо ћи
да за вр ше све сво је по тре бе на јед ном ме сту, или на јед ном
шал те ру.

– Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци-
јал на пи та ња, без об зи ра на уште де и сма ње ње бу џе та,
увек ће има ти нов ца за ка пи тал не ин ве сти ци је – на гла сио
је том при ли ком Ву лин, ис ти чу ћи да 28 го ди на ни је по диг-
нут ни је дан обје кат со ци јал не за шти те.

Пред сед ник оп шти не Обре но вац, Ми ро слав Чуч ко вић,
ре као је да је по че так из град ње тог објек та, прак тич но по-
че так дру ге фа зе об но ве Обре нов ца, ко ја об у хва та уре ђе-
ње цен тра гра да. Р. М.

Договор о активностима и начину рада кон такт цен тра

ПО ЧЕ ТАК ДРУ ГЕ ФА ЗЕ ОБ НО ВЕ ОБРЕ НОВ ЦА

Но ва згра да Цен тра 
за со ци јал ни рад
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актуелно

Спо ра зум о елек трон ској раз ме ни по да-
та ка у обла сти пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња из ме ђу Ср би је и Ре пу бли ке

Срп ске пот пи сан је 20. фе бру а ра у Ба ња лу ци.
Овај до ку мент ће омо гу ћи ти лак шу раз ме ну
по да та ка из ме ђу фон до ва, ве ћу ефи ка сност
у ра ду, ко му ни ка ци ја ће би ти јед но став ни ја
и без бед ни ја, а до не ће и знат не ма те ри јал не

уште де. По да ци из ме ђу два фон да ће се раз-
ме њи ва ти тре нут но (из ба за), кроз по себ но
крип то ва не, за шти ће не за пи се.

Спо ра зум су пот пи са ли ди рек тор Фон да
ПИО Ре пу бли ке Срп ске, Мла ден Ми лић, и
ди рек тор ка Фон да ПИО Ср би је, Дра га на Ка-
ли но вић. Пот пи си ва њу су при су ство ва ли и
ми ни стар за рад, за по шља ва ње, со ци јал на
и бо рач ка пи та ња Ре пу бли ке Ср би је, Алек-
сан дар Ву лин, као и ми ни стар ра да и бо рач-
ко-ин ва лид ске за шти те Ре пу бли ке Срп ске,
Ми лен ко Са ва но вић.

Ми ни стар Ву лин је на гла сио да пот пи си ва-
ње овог до ку мен та у прак си зна чи ре ша ва-
ње жи вот них про бле ма ко ри сни ка оба фон-
да и да се на да да ће се и у дру гим обла сти ма

на ста ви ти та ква са рад ња. И ми ни стар Са ва-
но вић ни је крио за до вољ ство због пот пи-
си ва ња спо ра зу ма, ис ти чу ћи да ће ње го вом
при ме ном би ти убр за на раз ме на по да та ка и
ин фор ма ци ја. Фонд ПИО Ре пу бли ке Срп ске
тре нут но ис пла ћу је но вац за око 18.500 ко-
ри сни ка пра ва у Ср би ји, што је не што ви ше
од два ми ли о на евра ме сеч но.

Ми лић је по сле пот пи си ва ња ре као да ће
Спо ра зум на по чет ку об у хва ти ти раз ме ну
по да та ка о из во ди ма из ма тич не књи ге умр-
лих, а би ће про ши рен и на раз ме ну по да та ка
о еви ден ти ра њу оства ре ног рад ног ста жа.

– До са да ни смо има ли кон тро лу над ти-
ме кад не ки наш ко ри сник у Ср би ји умре,
већ смо на ста вља ли ис пла ту пен зи је све до
кра ја ка лен дар ске го ди не и та ко смо гу би ли
ве ли ка сред ства – ре као је Ми лић.

Дра га на Ка ли но вић је ре кла да Ср би ја
пре ма по след њим по да ци ма на те ри то ри-
ји РС ис пла ћу је око 11.000 пен зи о не ра, у
укуп ном из но су око ми ли он евра, а тре нут-
но ни су ре ше не за мол ни це за 47 бу ду ћих
ко ри сни ка.

– То ли ко смо уна пре ди ли са рад њу и ко-
му ни ка ци ју два фон да, да ра ди мо као је дан.
Мно ге ба зе по да та ка нам се на ла зе и на за-
јед нич ким сер ве ри ма и елек трон ски ће мо у
на ред них шест ме се ци, си гур на сам, да раз-
ме њу је мо не са мо по дат ке о ко ри сни ци ма,
већ и по твр де ста жа за оси гу ра ни ке – ис та-
кла је ди рек тор ка Ка ли но вић, ко ја је овом
при ли ком на ја ви ла да се пла ни ра ор га ни-
зо ва ње тзв. да на отво ре них вра та, од но сно
са ве то дав них да на. То ће омо гу ћи ти оси гу-
ра ни ци ма и ко ри сни ци ма да ди рект но од
са ве то да ва ца оба фон да на јед ном ме сту
до би ју од го во ре, струч ну по моћ, прав но ту-
ма че ње или ин струк ци је по сво јим зах те ви-
ма, што је до бра прак са.

Овом при ли ком ди рек то ри два фон да су
пот пи са ли и Тех нич ки про то кол о раз ме ни
по да та ка, ко ји де фи ни ше на чин раз ме не

ин фор ма ци ја, обим по да та ка, на чин крип-
то ва ња, за шти те, ди на ми ку раз ме не и др.

Под се ти мо, Спо ра зум о елек трон ској раз-
ме ни по да та ка из ме ђу Ре пу блич ког фон да за
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње и Хр ват-
ског за во да за ми ро вин ско оси гу ра ње пот-
пи сан је 2014. у За гре бу на ни воу ди рек то ра
фон до ва, а у при пре ми је и оче ку је се да бу-
де уско ро пот пи сан  и спо ра зум о елек трон-
ској раз ме ни по да та ка са Цр ном Го ром.

Р. М.

СПО РА ЗУМ ИЗ МЕ ЂУ СР БИ ЈЕ И РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ 

Бр жа раз ме на по да та ка 
о ко ри сни ци ма

Успе шна са рад ња
У про лећ ним по пла ва ма у До бо ју је пот-
пу но уни ште на до ку мен та ци ја у Фи ли ја-
ли Фон да ПИО, па је ди рек тор Фон да, на 
са стан ку у ок то бру, за мо лио све зе мље у 
окру же њу да по мог ну у ре кон струк ци ји
пред ме та из спи са ко је те зе мље има ју.
Ср би ја је већ ре кон стру и са ла ви ше од 
хи ља ду пред ме та и про сле ди ла Фон ду 
ПИО Ре пу бли ке Срп ске, на че му је ди-
рек тор Ми лић овом при ли ком за хва лио 
Дра га ни Ка ли но вић, ди рек тор ки РФ 
ПИО, и струч ним слу жба ма.

Са састанка у Бањалуци: Ми лен ко Са ва но вић, Мла ден Ми лић, Дра га на Ка ли но вић и 
Алек сан дар Ву лин

У Ди рек ци ји Фон да, у пре пу-
ној са ли на тре ћем спра ту, 5. фе-
бру а ра одр жа но је пре да ва ње
на те му „Шта је бо лест а шта лек
у 21. ве ку”. Пре да ва ње је ор га-

ни зо вао Сек тор за ме ди цин ско
ве шта че ње у окви ру про гра-
ма кон ти ну и ра не ме ди цин ске
еду ка ци је, а пре да ва чи су би-
ли ака де мик Вла де та Је ро тић и

пси хо лог проф. др Сне жа на Ми-
лен ко вић, ре дов ни про фе сор
Фи ло зоф ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду. Они су
у Фон ду ПИО пр ви пут одр жа ли

пре да ва ње у ма ју 2013. го ди не,
ка да је те ма би ла „Пси хо со мат-
ске бо ле сти”, а оче ку је се да ће
се слич на пре да ва ња ор га ни зо-
ва ти опет. В. К.

Пре да ва ње за за по сле не у Ди рек ци ји Фон да ПИО
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реч струке

ВО ДИЧ КРОЗ УПРАВ НИ ПО СТУ ПАК

Ка ко до сво јих пра ва
Сва пра ва из пен зиј ског и 

ин ва лид ског оси гу ра ња 
оства ру ју се у управ ном 

по ступ ку. За по сле ни у Ре пу-
блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње по зна ју 
пра ви ла по ступ ка и у оба ве зи 
су да их по шту ју, али она ва же 
и за оси гу ра ни ке, од но сно под-
но си о це зах те ва. У овом члан ку 
по тру ди ће мо се да не ка основ-
на пра ви ла при бли жи мо ко ри-
сни ци ма, ка ко би се они што 
бо ље сна ла зи ли у то ку по ступ-
ка и ка ко би сво јим по сту па њем 

омо гу ћи ли да се по сту пак што 
ква ли тет ни је и бр же спро ве де.

По сту пак за при зна ва ње пра-
ва из пен зиј ског и ин ва лид ског 
оси гу ра ња по кре ће се по зах те ву 
оси гу ра ни ка и из тог раз ло га је 
да тум под но ше ња зах те ва ве о-
ма зна ча јан. По сту пак се увек во-
ди пре ма про пи си ма ко ји ва же у 
вре ме ње го вог по кре та ња, та ко 
да ни је мо гу ће при ме њи ва ти ра-
ни је про пи се, осим у из у зе ци ма 
ко ји су пред ви ђе ни за кон ским 
про пи си ма, или ме ђу на род ним 
уго во ри ма. Осим на шал те ри ма 
Фон да, оси гу ра ни ци мо гу да под-
не су зах тев и пу тем по ште, та ко 
што га пре по ру че но по ша љу на 
адре су над ле жне ор га ни за ци о не 
је ди ни це Фон да и у том слу ча ју 
ће се дан пре да ва ња по шиљ ке 
по шти сма тра ти да ту мом под но-
ше ња зах те ва. Овај да тум је зна ча-
јан за то што у слу ча ју да ко ри сник 

же ли да оства ри не ко пра во по 
про пи си ма чи је је тра ја ње вре-
мен ски огра ни че но (на при мер, 
же ли пен зи ју под усло ви ма ко ји 
се ме ња ју од на ред не го ди не) зах-
тев мо ра да под не се у вре ме док 
су ти про пи си још на сна зи.

Под не ти све до ка зе
При под но ше њу зах те ва, оси гу-

ра ни ци су у оба ве зи да уз зах тев 
при ло же све рас по ло жи ве до ка зе 
ко ји се од но се на пра во на ко је се 
зах тев од но си, а ко ји су и на ве-
де ни на од го ва ра ју ћем обра сцу 

зах те ва. Осим на ве де них до ка-
за, оси гу ра ник мо же уз зах тев да 
при ло жи и дру ге до ка зе за ко је 
сма тра да мо гу да бу ду од зна ча-
ја у по ступ ку. На при мер, уко ли-
ко у по ступ ку тре ба да се утвр ди 
пен зиј ски стаж (а што је слу чај 
у по сту па њу по свим зах те ви ма 
за при зна ва ње пра ва на пен зи-
ју), под но си лац зах те ва тре ба да 
при ло жи све до ка зе ко ји се од-
но се на стаж ко ји је на вр шио. То 
је, пре све га, рад на књи жи ца, али 
и сви до ка зи о оба вља њу са мо-
стал не де лат но сти (нпр. ре ше ња 
над ле жних др жав них ор га на код 
ко јих је де лат ност ре ги стро ва на, 
уве ре ња о пла ће ним до при но-
си ма), као и сви до ка зи о ра ду у 
ино стран ству (нпр. оси гу ра нич ке 
кар ти це, плат не ли сте, уго во ри о 
ра ду), као и сви дру ги до ка зи ко-
ји ма оси гу ра ник рас по ла же, а ко-
ји би мо гли да ути чу на од лу ку у 

по ступ ку. Ва жно је на гла си ти да је
сва ки оси гу ра ник ко ји је ра дио у
ино стран ству у оба ве зи да тај рад
при ја ви при под но ше њу зах те-
ва за пен зи ју (на обра сцу зах те ва
по сто је од го ва ра ју ћа по ља), јер
је та чи ње ни ца зна чај на ка ко за
утвр ђи ва ње над ле жно сти за по-
сту па ње, та ко и за пра вил но утвр-
ђи ва ње пен зиј ског ста жа и са мог
пра ва на пен зи ју. Зах тев за пен зи-
ју ни је мо гу ће не по сред но упу ти-
ти но си о цу оси гу ра ња у др жа ви
са ко јом Ре пу бли ка Ср би ја има
за кљу чен спо ра зум о со ци јал ном
оси гу ра њу, јер ће ино стра ни но-
си лац та кав зах тев да тре ти ра као
не фор ма лан и про сле ди ће га Ре-
пу блич ком фон ду за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње на да љу
об ра ду, чи ме ће се не по треб но
про ду жи ти тра ја ње по ступ ка.

За по сле ни ко ји во ди по сту пак
у оба ве зи је да не дво сми сле но
утвр ди све од лу чу ју ће чи ње ни це
и у том ци љу упу ћу је слу жбе не
до пи се и за мол ни це, као и по зив
стран ци да до пу ни свој зах тев
нео п ход ним до ка зи ма ко је мо же
са ма да при ба ви. Стран ка ко ја у
то ку по ступ ка до би је та кав по зив,
или ин фор ма ци ју о до ка зи ма ко ји
не до ста ју до би је не по сред но од
за по сле ног ко ји во ди по сту пак,
тре ба у што кра ћем вре ме ну да
при ба ви тра же не до ка зе, или да
до ста ви пи са ну ин фор ма ци ју о
раз ло зи ма због ко јих то не мо же
да учи ни. Ова кво по сту па ње је,
пре све га, у ин те ре су под но си о ца
зах те ва. У слу ча ју да тра же ни до-
каз не мо же да се при ба ви на дру-
ги на чин, а стран ка не по сту пи по
по зи ву, зах тев мо же да се од ба ци
као да ни је ни под нет, што је си ту-
а ци ја ко ју би тре ба ло из бе га ва ти.

Пра во на жал бу
Управ ни по сту пак нај че шће се

окон ча ва до но ше њем од го ва-
ра ју ћег ре ше ња, или за кључ ка.
Уко ли ко под но си лац ни је за до-
во љан од лу ком ко ју је при мио,
он има пра во на жал бу ко ју мо же
да из ја ви у ро ку од 15 да на. Овај
рок те че од да на при је ма управ-
ног ак та. Пре из ја вљи ва ња жал-
бе, оси гу ра ник мо же да за тра жи
прав ну по моћ у Ре пу блич ком
фон ду за пен зиј ско и ин ва лид ско

оси гу ра ње, ка ко би био у пот пу-
но сти си гу ран да је жал ба пра во
сред ство за оства ре ње ње го вог
ци ља. На и ме, чест је слу чај да је
о зах те ву ре ше но при вре ме ним
ре ше њем јер по је ди ни до ка зи
ни су би ли до ступ ни и да се не по-
сред но по при је му та кве од лу ке
под но си лац зах те ва жа ли упра во
из раз ло га због ко јих је ре ше ње
при вре ме но. Под но си лац зах-
те ва на та кву жал бу има пра во,
али она нај че шће не ће до ве сти
до из ме не до не те од лу ке, осим у
рет ким си ту а ци ја ма ка да се по је-
ди ни по да ци утвр де не по сред но
на кон до но ше ња ре ше ња. Да кле,
за стран ку је ко ри сни је да у Фон-
ду за тра жи прав ну по моћ, об-
ја сни шта сма тра не пра вил ним
у до не тој од лу ци и на тај на чин
пра вил но по сту пи. Уко ли ко про-
тек не рок за из ја вљи ва ње жал бе,
мо гу ће је по на вља ње по ступ ка
по зах те ву стран ке и по слу жбе-
ној ду жно сти. Уко ли ко зах тев за
по на вља ње под но си стран ка, у
оба ве зи је да ја сно на ве де раз ло-
ге због ко јих тра жи по на вља ње
и, по но во, да уз зах тев при ло жи
од го ва ра ју ће до ка зе. За раз ли ку
од жал бе, по на вља ње по ступ ка
је ван ред но прав но сред ство и
мо гу ће је са мо у од ре ђе ним си-
ту а ци ја ма због че га је нео п ход но
да под но си лац свој зах тев ја сно
обра зло жи и пот кре пи до ка зи-
ма. По про те ку ро ка од пет го ди-
на од да на до ста вља ња ре ше ња
стран ци, по на вља ње по ступ ка је
мо гу ће са мо по од ред ба ма За ко-
на о пен зиј ском и ин ва лид ском
оси гу ра њу ко је пред ви ђа ју да
по сле ди це по на вља ња ва же са-
мо убу ду ће, што под но си о ци зах-
те ва тре ба да има ју у ви ду.

Уз по што ва ње ових, нај о снов-
ни јих пра ви ла, сва ка стран ка се
лак ше сна ла зи у по ступ ку, што
је и основ ни пред у слов за ње-
го во ефи ка сни је и успе шни је
во ђе ње и окон ча ње.

Ми ро слав Ми рић

Ми ро слав Ми рић



31. јануар 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА8

између два броја

Ки кин да: нај кит ња сти ји др во ред
Др во ред у Ули ци ге не ра ла Драп ши на и де лом у Ули ци бра ће Та тић у Ки кин-

ди уврштен је не дав но, по из бо ру чу ве ног ин тер нет сај та „Ар хи тек ту ра и ди-
зајн”, ме ђу 45 нај кит ња сти јих на све ту. Нај ви ше ста ба ла је аме рич ког ко при-
ви ћа, чак око 300, а тек по не ко ли ко ли пе и сре бр но ли сног аме рич ког ја во ра.
Ме ђу тим, чу ве ни ки кинд ски со как уско ро ће дра стич но про ме ни ти из глед.
Зна ча јан део ње го вог ча роб ног др во ре да, због ко јег се у гло бал ним окви ри-
ма на шао на ви со кој по зи ци ји, ових да на би ће на уда ру – те сте ра и се ки ра. На-
и ме, због бо ле сти и до тра ја ло сти мо ра да се из ва ди 70 ста ба ла на чи је ме сто

ће би ти за са ђе не
но ве сад ни це.
Ки кин да ће, на-
рав но, са чу ва ти
ову ули цу ле по-
ти цу и за бу ду ће
ге не ра ци је...

За сре ђи ва ње
овог др во ре да
ло кал на са мо у-
пра ва је из дво ји-
ла пет ми ли о на
ди на ра.

У Све ча ном са ло ну Спорт ско-по-
слов ног цен тра Но ви Сад (СПЕНС) 
сре ди ном фе бру а ра одр жа на је Зим-
ска по љо при вред на ма ни фе ста ци ја 
„Агро би знис, хра на и се ло”. У ра ду 
овог ску па уче ство ва ли су пред став-
ни ци При вред не ко мо ре Ср би је, 
ам ба са де Ру си је, Фран цу ско-срп ске 
при вред не ко мо ре, Вла ди мир Па-
влов, по кра јин ски се кре тар за на у ку 
и тех но ло шки раз вој, пред став ни ци 

ви ше ло кал них са мо у пра ва, по слов-
ни љу ди ко ји се ба ве агро би зни сом
и жен ска се о ска удру же ња.

Циљ ове ма ни фе ста ци је био је да
се охра бре ло кал не са мо у пра ве и
по слов ни љу ди у сво јим сре ди на ма
да ин ве сти ра ју у да љи раз вој по-
љо при вре де, као и да се аде кват но
при пре ме за свет ско тр жи ште, те да
на нај бо љи на чин ко ри сте рас по ло-
жи во зна ње.

Ис тра жи ва ње
о ко руп ци ји у Ср би ји

Не дав но су об ја вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња 
о ко руп ци ји у Ср би ји, ко је је спро вео Цен тар за 
ли бе рал но-де мо крат ске сту ди је. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња, по ред оста лог, по ка зу ју да је у 2014. го ди-
ни у Ср би ји 27,4 од сто гра ђа на да ло ми то, у ви ду 
нов ца, услу ге, 
по кло на, што 
је знат но ма-
ње не го 2001. 
го ди не, ка да је 
то учи ни ло 46 
од сто гра ђа на. 
Око 30 од сто 
ис пи та ни ка у на шој зе мљи ре кло је да им је тра-
же но да да ју ми то (тач ни је 29,9 од сто), док се 2001. 
го ди не са та квим ис ку ством су о чи ло знат но ви ше 
њих, 50,6 про це на та. Сма ње ње оби ма ко руп ци је у 
зе мљи струч ња ци об ја шња ва ју сма ње њем би ро-
кра ти за ци је.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је већ се дам 
го ди на спро во ди про грам по др шке ло-
кал ним за јед ни ца ма. Пра во да се при ја ве 
има ју уста но ве и не про фит на удру же ња 
са про јек ти ма из обла сти спор та , кул ту ре, 
на у ке, за шти те жи вот не сре ди не и по мо ћи 
со ци јал но угро же ни ма.

По чет ком фе бру а ра Ки рил Крав чен ко, 
ге не рал ни ди рек тор НИС-а, пот пи сао је 
спо ра зу ме о стра те шкој са рад њи са де сет 
оп шти на и гра до ва у Ср би ји на осно ву ко-
јих ће НИС на ста ви ти да ула же у раз вој ло-

кал них за јед ни ца кроз про грам „За јед ни ци 
за јед но”. Пре ма пот пи са ном спо ра зу ми ма, 
за нај бо ље про јек те са те ри то ри ја: Бе о гра-
да, Ни ша, Чач ка, Но вог Са да, Зре ња ни на, 
Пан че ва, Ки кин де, Но вог Бе че ја, Ка њи же, 
Ср бо бра на и Жи ти шта, НИС ће у овој го ди-
ни из дво ји ти ви ше од 90 ми ли о на ди на ра.

Но ви на у ово го ди шњем из бо ру про је ка-
та је уво ђе ње мо гућ но сти гла са ња ло кал-
ног ста нов ни штва пу тем ин тер не та за по 
је дан про је кат у њи хо вом гра ду, од но сно 
оп шти ни.

До на ци ја до му здра вља
Дом здра вља „Др Љу-

бин ко Ђор ђе вић” у Свр-
љи гу не дав но је до био 
са вре ме ни апа рат за 
хе ма то ло шку ана ли зу 
кр ви. Овај по клон вре-
дан осам хи ља да евра 
до ни рао је Ро та ри клуб 
из За је ча ра.

– У го ди ни ка да обе-
ле жа ва 110 го ди на по сто ја ња, Ро та ри клуб, у са рад њи 
са „Про ме ди јом” из Ки кин де, ба ви се и ху ма ним ра дом 
– ка зао је на до де ли апа ра та свр љи шком До му здра-
вља Звон ко Па у но вић, пред сед ник клу ба, до да ју ћи 
да су про шле го ди не ова кав апа рат по кло ни ли До му 
здра вља у Не го ти ну. На овом вред ном да ру за хва ли-
ли су ди рек тор До ма здра вља, др Дра ган Бу ди мо вић, 
и Је ле на Три фу но вић, пред сед ни ца оп шти не Свр љиг, 
уз оче ки ва ње да ће па ци јен ти из свр љи шке оп шти не 
убу ду ће бр же и ква ли тет ни је до ла зи ти до по треб них 
ана ли за.

НИС ула же у раз вој ло кал них за јед ни ца

АААААААААААААААААААААААААггггггггггггггггггггггггррррррррррррррррррррррррррррррррррррроооооооооооооооо ббббббббббббббббббббббббииииииииииии  зззззнннннннннннннниииииииисссссссссссссссс,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   ххххрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррааа нна  ииии ссссееее  лллооо
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У ор га ни за ци ји Му зе ја Вој во-
ди не, не дав но је у Но вом Са ду 
одр жа на два де се та Ма шка ра да, 
чи ме је обе ле жен по че так про-
лећ ног ци клу са по клад них оби-
ча ја.

Пре по знав ши зна чај не го-
ва ња не ма те ри јал не ба шти не 
Вој во ди не као мул ти кул ту рал-
не сре ди не, Му зеј Вој во ди не 
од 1995. го ди не не гу је по клад-
не оби ча је ор га ни зо ва њем Ма-
шка ра де и ти ме на ори ги на лан 
на чин спа ја тра ди ци ју са са вре-
ме ном кре а тив но шћу. 

Као и ра ни јих го ди на, буч-
на ма ски ра на по вор ка оку пи-
ла се на пла тоу ис пред Му зе ја 

Вој во ди не, ода кле је про де фи-
ло ва ла цен тром гра да по ка-
зав ши за вид ну кре а тив ност и
за тим се вра ти ла до Ду нав ског
пар ка, где су про гла ше не нај-
бо ље ма ске.

У про гра му су уче ство ва-
ла де ца из вр ти ћа, основ них 
и сред њих шко ла, сту ден ти и 
од ра сли, укуп но око хи ља ду 
ма лих и ве ли ких ма ски ра них 
су гра ђа на. 

Кра гу је вач ко Са ве то ва ли ште за по тро ша-
че обе ле жи ло је го ди ну да на по сто ја ња и
ра да. То ком пр ве го ди не ра да Са ве то ва ли-
ште за по тро ша че при ми ло је 2.570 при го-
во ра, од че га је око хи ља ду би ло из Кра гу-
јев ца. Пре о ста ле жал бе сти гле су из дру гих
кра је ва Шу ма ди је и за пад не Ср би је, за ко је

је Са ве то ва ли ште за ду же но као ре ги о нал-
ни цен тар од сре ди не про шле го ди не.

При го во ри гра ђа на нај че шће су се од-
но си ли на ква ли тет обу ће, мо бил них те ле-
фо на, ра чу на ра, бе ле тех ни ке и гар де ро бе.
Гра ђа ни су има ли при мед бе и на рад ку рир-
ских слу жби, а ви ше од 85 од сто при ту жби

успе шно је ре ше но. То ком обе ле жа ва ња го-
ди шњи це ра да Са ве то ва ли шта за по тро ша-
че на ја вље но је да ће град Кра гу је вац уско-
ро фор ми ра ти Са вет за за шти ту по тро ша ча,
као и од го ва ра ју ћа те ла за при јем ре кла-
ма ци ја на рад јав них и јав них ко му нал них
пред у зе ћа.

И на ци о нал не пен зи је 
ни же де сет д сто

Вла да Ср би је до не ла је по чет ком фе бру а ра од лу ку да се по себ на
при зна ња до де ље на по је дин ци ма за вр хун ски до при нос на ци о нал-
ној кул ту ри, та ко зва не на ци о нал не пен зи је, ума ње за 10 од сто. Та ко
ће за слу жни умет ни ци и
вр хун ски спор ти сти убу-
ду ће би ти у истом по ло-
жа ју као и сви за по сле-
ни у јав ном сек то ру.

Од лу ка о сма ње њу
на ци о нал них пен зи ја
ко је су до са да из но си ле
50.000 ди на ра до не та је
у скла ду са по ли ти ком
штед ње ко ју спро во ди
Вла да.

По моћ у ку ћи
за 320 осо ба

Цен три за со ци јал ни рад у Но-
вој Ва ро ши, При бо ју и При је по-
љу успе шно су ре а ли зо ва ли про-
је кат „Ми бри не мо о ста ри ма”. За-
хва љу ју ћи овом про јек ту, у прет-
ход них осам ме се ци 320 ста рих
и из не мо глих ли ца са под руч ја
ове три су сед не оп шти не Зла ти-
бор ског окру га до би ја ло по моћ
у ку ћи је од 45 ге рон то до ма ћи-
ца. Про је кат је, сред стви ма од
око 198.000 евра, фи нан си ра ла
Европ ска уни ја кроз про грам EU
Ex chan ge 4, а спро во ди ла Де ле-
га ци ја ЕУ у Ср би ји у са рад њи са
Стал ном кон фе рен ци јом гра до ва
и оп шти на.

У ци љу под сти ца ња на та ли те та на под руч ју при је пољ ске оп шти не, бу-
џе том ло кал не са мо у пра ве у 2015. го ди ни опре де ље но је 8,6 ми ли о на 
ди на ра за по моћ по ро ди ља ма. Пла ни ра но је да сва ка мај ка по по ро ђа ју 
до би је нов ча ни из нос у ви си ни 40 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де. 
Је дан од основ них усло ва да по ро ди ље до би ју јед но крат ну нов ча ну на-
кна ду је сте под но ше ње по твр де да има ју пре би ва ли ште на под руч ју при-
је пољ ске оп шти не.

Ина че, пре ма по да ци ма Ма тич не слу жбе Оп штин ске упра ве у При је-
по љу, 2010. го ди не ро ђе но је 387 бе ба, 2011. би ло је 329 но во ро ђен ча ди, 
2012. го ди не 325, у 2013. на свет је до шло 419 бе ба, а про шле го ди не 364.

Про сеч на за ра да у ја ну а ру
39.285 ди на ра

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у ја ну а ру 2015. го ди не 
из но си ла је 39.285 ди на ра и у од но су на де цем бар но ми-
нал но је ни жа 21,4 а ре ал но 21,2 од сто, са оп штио је Ре пу-
блич ки за вод за ста ти сти ку.

Про сеч на бру то за ра да у ја ну а ру из но си ла је 54.208 ди-
на ра, што је у од но су на прет ход ни ме сец но ми нал но ни-
же 21,1 а ре ал но 20,9 про це на та.

У од но су на исти ме сец про шле го ди не, не то пла та у ја ну а ру 
2015. го ди не би ла је но ми нал но ви ша 3,4 а ре ал но 3,3 од сто.

Бру то пла та ис пла ће на у ја ну а ру ове го ди не је та ко ђе 
би ла ви ша не го у истом ме се цу 2014, и то но ми нал но 3,5 
од сто, а ре ал но 3,4 про цен та, на во ди се у са оп ште њу За-
во да за ста ти сти ку.

По моћ по ро ди ља ма

Ма шка ра да у Но вом Са ду

Го ди шњи ца ра да са ве то ва ли шта за по тро ша че



28. фебруар 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА10

актуелно

У же љи да осо ба ма ко је не ви-
де пру жи увид у део ко лек ци је
Па вла Бе љан ског, Спо мен-збир-
ка Па вла Бе љан ског у са рад њи
са СО ШО „Ми лан Пе тро вић” ре-
а ли зо ва ла је так тил ну из ло жбу
„До дир ни и осе ти”.

Так тил на по став ка од де сет
умет нич ких де ла из ко лек ци је
Па вла Бе љан ског, три так тил на
ди ја гра ма, се дам гип са них од ли-
ва ка и ле ген де на Бра је вом пи-
сму, кон ци пи ра на је по нај ви шим
стан дар ди ма за сно ва ним на ис-
ку стви ма дру гих уста но ва у кон-

так ту са сле пим и сла бо ви дим 
осо ба ма, и омо гу ћа ва да се сли ка 
до жи ви и скулп ту ра осе ти.

Из ло жба „До дир ни и осе-
ти” отво ре на је до кра ја ју на, а 
сво јом иде јом ука зу је на раз не 
мо гућ но сти ко је ну де ин клу зив-
ни про гра ми уну тар кул тур них 
ин сти ту ци ја. Про је кат су по др-
жа ли Ми ни стар ство кул ту ре и 
ин фор ми са ња РС, По кра јин ски 
се кре та ри јат за кул ту ру и јав но 
ин фор ми са ње и Упра ва за кул-
ту ру гра да Но вог Са да.

По во дом обе ле жа ва ња Ме ђу-

на род ног да на со ци јал не прав-
де, у окви ру из ло жбе „До дир ни и 
осе ти”, не дав но је ор га ни зо ва но 
и пре да ва ње за за по сле не у Спо-
мен-збир ци Па вла Бе љан ског. 
Пре да ва ње је одр жа ла Сне жа на 
Ни ко лић из СО ШО „Ми лан Пе-
тро вић”, а би ло је на ме ње но ку-

сто си ма и оста лим за по сле ни ма.
За по сле ни су упо зна ти са на чи-
ном при сту па осо ба ма са ин ва-
ли ди те том, пра ви ли ма по на ша-
ња у ко му ни ка ци ји, као и услу га-
ма ко је би ОСИ тре ба ло да до би ју
при ли ком по се те му зе ју. 

Дра ган Ко раћ

ДЕС не дав но
за по слио
де сет 
но вих
осо ба са
ин ва ли ди те том

По во дом обе ле-
жа ва ња Ме ђу-
на род ног да-

на со ци јал не прав де,
Алек сан дар Ву лин,
ми ни стар за рад, за по-
шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња, об-
и шао је 20. фе бру а ра,
за јед но са Ми ло шем 
Ву че ви ћем, гра до на-
чел ни ком Но вог Са да, пред у зе ће за про фе си о-
нал ну ре ха би ли та ци ју, оспо со бља ва ње за рад
и за по шља ва ње ин ва лид них осо ба оште ће ног
слу ха ДЕС д.о.о. Но ви Сад. Том при ли ком је на-
гла сио да је Ср би ја у свом Уста ву од ре ђе на као
др жа ва со ци јал не прав де, и да се Вла да бо ри
да ство ри та кву др жа ву, што ни је ла ко на кон
ду гог пе ри о да „пљач ка шке” при ва ти за ци је.

– Ра ди ти са осо ба ма са ин ва ли ди те том
(ОСИ) и са пред у зе ћем као што је но во сад-
ски ДЕС је сте нај бо љи на чин да се со ци јал на
прав да ожи ви, да со ци јал ну прав ду по ка же-
мо на де лу. Ови вред ни љу ди, без об зи ра на
свој хен ди кеп, по ка зу ју да су ва жан и ко ри-

стан део за јед ни це. Они за ра ђу ју свој хлеб.
Ми ни стар ство је ту да по мог не. Све јав не
на бав ке ко је спро во ди мо увек ће мо ра ди-
ти пр вен стве но са бу џет ским ко ри сни ци ма,
јер се та ко по сти же со ци јал на прав да, а да ти
при ли ку ОСИ да по ка жу ко ли ко су ко ри сни
чла но ви дру штва је и ви ше од то га – на гла-
сио је ми ни стар Ву лин и до дао да су у ДЕС-у
не дав но ус пе ли да за по сле 10 но вих осо ба
са ин ва ли ди те том због по ве ћа ња оби ма по-
сла. То је нај бо љи на чин да се по ка же ка ко
се бо ри за со ци јал ну прав ду, по што су ови
љу ди та ко се би обез бе ди ли за ра ду и не за-
ви се од со ци јал них да ва ња.

Алек сан дар Ву лин је по хва лио Град ску
упра ву Но вог Са да за по др шку ко ју пру жа
ДЕС-у и ко ри сни ци ма со ци јал них да ва ња у
сво јој сре ди ни. Он је по звао и оста ле ло кал-
не са мо у пра ве и дру ге ор га не вла сти у на-
шој зе мљи да се за јед но за ло же да се про-
ме ни по ло жај ОСИ и оста лих љу ди у зе мљи
ко ји же ле да ра де ка ко би се што пре код
нас оства ри ла др жа ва со ци јал не прав де.

Гра до на чел ник Но вог Са да, Ми лош Ву че-
вић, оце нио је да је нај ва жни је што је ДЕС у
прет ход ном пе ри о ду са чу вао рад на ме ста,
али и по ве ћао број за по сле них, а то је од
ве ли ке ва жно сти и за за по шља ва ње ОСИ.
Он је овом при ли ком ис та као и да се град
тру ди да овом пред у зе ћу обез бе ди што ви-
ше по сла, кроз рад но ан га жо ва ње ње го вих
ка па ци те та, јер то има по зи ти ван ефе кат, не
са мо у при вред ном и еко ном ском сми слу,
већ и у со ци јал ној сфе ри.

С дру ге стра не, Алек сан дар Бур сић, ди-
рек тор ДЕС-а, пред у зе ћа у ко јем је од укуп но
207 за по сле них 107 осо ба са ин ва ли ди те том,
за хва лио је ре сор ном ми ни стру на до са да-
шњој ве ли кој по др шци, као и гра до на чел-
ни ку Но вог Са да. Они су сво јим лич ним ан-
га жо ва њем омо гу ћи ли да кроз ре зер ви са не
јав не на бав ке ДЕС ре а ли зу је број не по сло ве
за јав на пред у зе ћа и бу џет ске ин сти ту ци је
ши ром Ср би је и у ло кал ној за јед ни ци. По ње-
го вим ре чи ма, они ће се тру ди ти да ква ли те-
том сво јих про из во да за др же ове куп це и у
на ред ном пе ри о ду, а ме ђу њи ма су и пред-
у зе ћа из са ста ва ЕПС-а, цен три за со ци јал ни
рад, цен три за збри ња ва ње де це и ге рон то-
ло шки цен три ши ром Ср би је, за тим ло кал на
пред у зе ћа, ЈКП Чи сто ћа и зе ле ни ло, То пла-
на итд. То ће обез бе ди ти још рад них ме ста
за ОСИ, што и је сте сми сао све га. Ди рек тор
Бур сић се по хва лио и да је са Но во сад ским
уни вер зи те том пот пи сао уго вор по ко ме ће
већ у на ред ним не де ља ма 20 ап сол ве на та у
ДЕС-у оба вља ти про фе си о нал ну прак су.

Ми ро слав Мек те ро вић

ТАК ТИЛ НА ИЗ ЛО ЖБА У МУ ЗЕ ЈУ ПА ВЛА БЕ ЉАН СКОГ У НО ВОМ СА ДУ

До дир ни и осе ти

МИ НИ СТАР ВУ ЛИН ПО СЕ ТИО НО ВО САД СКИ ДЕС

Бор ба за др жа ву 
со ци јал не прав де

Алек сан дар Бур сић и Алек сан дар Ву лин
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Син ди ка ти пен зи о не ра у ре-
ги о ну тре ба за јед нич ки да 
во де ак ци је за ве ће по што-

ва ње и очу ва ње пра ва пен зи о не-
ра, као и ку пов не мо ћи пен зи ја, 
за кљу че но је на Ме ђу на род ној 
ре ги о нал ној кон фе рен ци ји син-
ди ка та пен зи о не ра. На том ску пу, 
одр жа ном 4. фе бру а ра у Бе о гра-
ду, пред став ни ци пен зи о не ра зе-
ма ља у ре ги о ну сло жи ли су се да 
се прав но е ко ном ски и со ци јал ни 
по ло жај пен зи о не ра и ста ри јих 
осо ба по гор ша ва и да до ла зи до 
њи хо вог све ве ћег оси ро ма ше-
ња у свим сре ди на ма. По себ но 
је на гла ше но да је не до пу сти во 
да се под би ло ко јим из го во ри ма 
пен зи је ума њу ју, за мр за ва ју или 
ре ал но сма њу ју. 

Пред став ни ци пен зи о не ра 
Хр ват ске, Бо сне и Хер це го ви не, 
Сло ве ни је, Ма ке до ни је, Ср би-
је и Ита ли је за кљу чи ли су да је 
по треб но да се, као соп стве ни 
за да ци, при хва те за кључ ци и 
ста во ви Европ ске фе де ра ци-

је пен зи о не ра и ста ри јих ли ца 
(ФЕР ПА) о тим пи та њи ма.

– Пен зи о не ри ма тре ба омо-
гу ћи ти мно го ве ће уче шће у со-
ци јал ном ди ја ло гу и оба ве зно 
кон сул то ва ње њи хо вих син ди-
кал них пред став ни ка по пи та-
њи ма ко ја се ти чу ци ље ва и ме ра 
еко ном ске и со ци јал не по ли ти ке 
– ка зао је пред сед ник Удру же ња 

син ди ка та пен зи о не ра Ср би је
(УСПС) Ми ло рад Ву ја си но вић.
Пот пред сед ни ца УСПС, Ма ри ја
То до ро вић, из не ла је по да так да
Ср би ја има 1,7 ми ли о на пен зи о-
не ра, од ко јих су 59,3 од сто ста-
ро сни, 19,4 од сто ин ва лид ски и
21 од сто по ро дич ни пен зи о не ри.
Она је на гла си ла да се пен зиј ски
си стем Ср би је за сни ва на ме-

ђу ге не ра циј ској со ли дар но сти,
под се тив ши да су осам де се тих
го ди на про шлог ве ка би ла три
за по сле на на јед ног пен зи о не ра
и да су сви за по сле ни упла ћи ва-
ли до при нос за ПИО, док је да нас
тај од нос је дан пре ма је дан.

Го во ре ћи на кон фе рен ци ји,
пред сед ник Са ве за са мо стал-
них син ди ка та Ср би је, Љу би сав
Ор бо вић, ука зао је да би син ди-
ка ти у бу дућ но сти ви ше тре ба-
ло да на сту па ју за јед но и да се
бо ре за пра ва рад ни ка, али и
пен зи о не ра.

За ме ник пред сед ни ка УГС Не-
за ви сност, Зла та Зец, на ве ла је
да су пен зи о не ри за слу жи ли да
жи ве од свог ра да и оно га што
су го ди на ма ра ди ли и сти ца ли.

Пред став ни ца Син ди ка та пен-
зи о не ра из БиХ Ма си ја Сеј ме но-
вић ис та кла је да су про бле ми
пен зи о не ра слич ни у свим зе-
мља ма ре ги о на и да је про бле ма-
тич но то што се број пен зи о не ра
прак тич но из јед на чио или по ве-
ћао у од но су на број рад ни ка.

Ор га ни за то ри Пе те ме ђу на-
род не ре ги о нал не кон фе рен ци-
је син ди ка та пен зи о не ра „Евро-
па за пен зи о не ре, пен зи о не ри
за Евро пу”, би ли су УСПС, Ује ди-
ње ни гран ски син ди кат Не за ви-
сност и Син ди кат ита ли јан ских
пен зи о не ра СПИ-ЦГИЛ.

В. А.

Ре зул та ти про јек та „Ли пов мед за одр жи ви
раз вој ду нав ског ми кро ре ги о на” пред ста вље-
ни су не дав но у Град ској ку ћи у Но вом Са ду.
Но си лац про јек та био је град Но ви Сад, а фи-
нан си ра ли су га Европ ска уни ја и Аустриј ска
раз вој на аген ци ја, у окви ру по зи ва „Со цио-
еко ном ски раз вој Ду нав ске ре ги је у Ср би ји”.
Вред ност про јек та би ла је 222.658 евра, а ви-
си на до на ци је из но си ла је 171. 915 евра. Циљ
овог про јек та био је да се оја ча кон ку рент ност
про из во ђа ча ме да с ак цен том на фру шко гор-
ски ли пов мед, што је успе шно и ура ђе но, јер је
овај мед до био озна ку ге о граф ског по ре кла за
аутох то ни фру шко гор ски ли пов мед.

То ком 18 ме се ци ре а ли за ци је про јек та еду-
ко ва ни су пче ла ри, уче ни ци По љо при вред не
шко ле и сту ден ти По љо при вред ног фа кул те-
та у Но вом Са ду, удру же ња пче ла ра су опре-
мље на ком пју те ри ма и на ме шта јем, обез бе-
ђе но је 250 пче ли њих дру шта ва, 250 ко шни ца
и 25 ком пле та пра те ће опре ме за по чет ни ке
у пче лар ству. Ор га ни зо ва на је и сту диј ска по-

се та Гра цу, спро ве де не су кон тро ле про це са
про из вод ње и ква ли те та про из во да фру шко-
гор ског ли по вог ме да. Обра зов не ин сти ту ци-

је снаб де ве не су ла бо ра то риј ском опре мом
за ана ли зу по ле на и ис пи ти ва ње бо ле сти
пче ла, а акре ди то ва на је и ме то да за ана ли зу
по ле на у ме ду на При род но-ма те ма тич ком
фа кул те ту у Но вом Са ду. 

– Кроз овај про је кат до ка за ли смо да фру-
шко гор ски ли пов мед има све вред но сти
ко је смо твр ди ли да има, а пред став ни ци
по је ди них удру же ња до би ли су и сер ти фи-
ка те о ква ли те ту про из во да. Сма тра мо да је
фру шко гор ски ли пов мед је ди ни у Евро пи
ко ји са др жи ви ше од 60 од сто по ле но вих
зр на ца и то је на ша шан са да про из вод пла-
си ра мо на свет ско тр жи ште – ис та као је
овом при ли ком Ми о драг Чу пић, пред сед-
ник Дру штва пче ла ра „Јо ван Жи ва но вић” из
Но вог Са да. Дру штво ће по ку ша ти да кроз
про мо ци је учи ни да овај мед бу де пре по-
знат на тр жи шту и да се пче лар ство пред-
ста ви као уно сан и еко ло шки при хва тљив
би знис.

Шеф Кан це ла ри је за ло кал ни еко ном ски
раз вој Но вог Са да, проф. др Ма ри ја на Ду-
кић Ми ја то вић, оце ни ла је да је овај про је-
кат до нео ко ри сти Но вом Са ду у под сти ца-
њу пред у зет ни штва. 

М. Мек те ро вић

ПЕН ЗИ О НЕ РИ У РЕ ГИ О НУ ЗА ЈЕД НИЧ КИ ДО ПРА ВА

Ве ће уче шће у 
со ци јал ном ди ја ло гу

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ ПРО ЈЕК ТА О БРЕН ДИ РА ЊУ ФРУ ШКО ГОР СКОГ ЛИ ПО ВОГ МЕ ДА

Пче лар ство уно сан еко ло шки би знис

Ми о драг Чу пић
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поводи

Обје кат за фи зи кал ну ре ха би ли та ци-
ју по вр ши не 130 ква драт них ме та ра
са гра ђен је сред стви ма По кра јин-

ског се кре та ри ја та за здрав ство, со ци јал ну
по ли ти ку и де мо гра фи ју и Ге рон то ло шког
цен тра „Срем”. Ин ве сти ци ја је вред на осам
ми ли о на ди на ра, а уз обје кат и но во ку-
пље ну ме ди цин ску опре му за фи зи кал ну
ре ха би ли та ци ју, про ши рен је и адап ти ран
про стор за рад но-оку па ци о ну те ра пи ју.
Ре но ви ран је и по сто је ћи ве ше рај, а Ми ни-
стар ство за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и
со ци јал на пи та ња из дво ји ло је 2,2 ми ли о на
ди на ра за ку по ви ну че ти ри ин ду стриј ске
ма ши не – три за пра ње ве ша и јед не за су-
ше ње.

На све ча но сти у Ге рон то ло шком цен тру
„Срем” 8. фе бру а ра но во са гра ђе ни обје кат
отво ри ли су ми ни стар Алек сан дар Ву лин
и Нов ка Мо јић, под се кре тар за здрав ство,
со ци јал ну по ли ти ку и де мо гра фи ју. По ред
за по сле них и ко ри сни ка, све ча но сти су
при су ство ва ли и број ни го сти из Срем ског
окру га и ло кал не са мо у пра ве, по сла ни ци
и дру ги. Они су са за до вољ ством об и шли
рум ску уста но ву, по зна ту по ви ше го ди-
шњем ула га њу у по ди за ње ни воа со ци јал не
за шти те, о че му све до че мно го број на при-
зна ња, ко ја су је свр ста ва ла ме ђу нај бо ље
у Ср би ји.

– Обје кат се до бро одр жа ва и у ње му се
љу ди до бро осе ћа ју, што сам са знао и у раз-

го во ру са ко ри сни ци ма. Ни је на ме ште но,
ви дим да је ов де та ко сва ки дан – ка зао је,
по ред оста лог, ми ни стар Ву лин у Ру ми.

Но во са гра ђе ни обје кат са сто ји се од са-
ле за фи зи кал не трет ма не, ор ди на ци ја за
ле ка ра спе ци јал не фи зи кал не ме ди ци не и

два фи зи о те ра пе у та, а ту су и пра те ћи са-
др жа ји.

– По кра јин ска вла да 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 осни ва чи су 27 уста но ва со ци-
јал не за шти те у Вој во ди ни, па се тру ди мо да
им сва ке го ди не до де ли мо део сред ста ва. У 
про шлој го ди ни 750.000 ди на ра до био је ГЦ
„Срем”, са ко јим има мо из у зет но до бру са-
рад њу. Уско ро ће мо рас пи са ти кон курс за
рас по де лу сред ста ва у овој го ди ни – ис та-
кла је Нов ка Мо јић.

За до вољ ство на све ча но сти ни је кри ла
ни ди рек тор ка ГЦ „Срем”, Да ни ца Је ре мић.

– Чи ни мо све да по бољ ша мо жи вот на-
ших ко ри сни ка и обез бе ди мо ква ли тет ни-
ји рад за по сле них у уста но ви. Из град њом
објек та и ку по ви ном но ве ме ди цин ске
опре ме же ле ли смо да по бољ ша мо здрав-
стве ну за шти ту ста рих и уса вр ши мо фи зи-
кал ну ре ха би ли та ци ју. Уз то смо соп стве-
ним сред стви ма сре ди ли и ве ше рај, та ко да
смо по бољ ша ли хи ги је ну у ГЦ „Срем” – ка же
ди рек тор ка.

По моћ рум ској уста но ви у на ред ном пе-
ри о ду на ја ви ли су и пред став ни ци ло кал не
са мо у пра ве. На све ча но сти у рум ском ГЦ
„Срем” ни ово га пу та ни је из о стао про грам
у ко јем су уче ство ва ли хор уста но ве и две
ко ри сни це, Ве сиљ ка Ни ко лић и Бо сиљ ка
Ђор ђе вић, са сво јим пе сма ма.

Г. Ву ка ши но вић

„У су срет ки не ском пра зни-
ку про ле ћа”, на зив је из ло жбе
отво ре не у рум ском За ви чај ном
му зе ју, ко ја ће омо гу ћи ти по се-
ти о ци ма да бо ље упо зна ју ки-
не ску кул ту ру и тра ди ци ју. Овај
му зеј већ два де сет го ди на има
са рад њу са На род ном Ре пу бли-
ком Ки ном, чи је су из ло жбе сва-
ки пут при вла чи ле ве ли ки број
Ру мља на.

Из ло жбу по све ће ну „Пра зни-
ку про ле ћа” отво рио је у Ру ми
Сји Хонг, са вет ник за кул ту ру
ки не ске ам ба са де у Бе о гра ду,
ко ји је ре као да је еко ном ска
са рад ња из ме ђу Ср би је и Ки не

све ве ћа и под се тио на тра ди-
ци о нал но при ја тељ ство из ме ђу 
две зе мље.

О зна ча ју из ло жбе го во рио је 
ви ши ку стос у За ви чај ном му зе-
ју Дра го мир Јан ко вић.

– Из ло жба ће по се ти о ци ма
при бли жи ти на род Ки не и пра-
зно ва ње ки не ске но ве го ди не,
ко ју од 12. ве ка на зи ва ју „Пра зник
про ле ћа”. Овај пра зник зва нич но
се обе ле жа ва не де љу да на, а тра-
ди ци о нал но га Ки не зи сла ве две.
„Пра зник про ле ћа” сим бо ли зу је
по ро дич но оку пља ње, та ко да су
Ки не зи из це лог све та свим пре-
во зним сред стви ма по хр ли ли у
до мо ви ну – ре као је Јан ко вић.

Ки не ска 4712. го ди на по че ла
је 19. фе бру а ра. 

Из ло жба ће у рум ском За ви-
чај ном му зе ју би ти отво ре на до 
6. мар та. Г. В.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР „СРЕМ” У РУ МИ

Отво рен обје кат вре дан 
осам ми ли о на ди на ра

КИ НЕ ЗИ У ЗА ВИ ЧАЈ НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Из ло жба о пра зни ку про ле ћа

Алек сан дар Ву лин и Нов ка Мо јић
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Оп шти на Свр љиг, у са-
рад њи са На ци о нал ном 
слу жбом за за по шља ва ње, 
за струч ну прак су и јав не 
ра до ве из дво ји ла је осам 
ми ли о на ди на ра. У пред у-
зе ћи ма и уста но ва ма тре-
нут но је ан га жо ва но око 
50 мла дих љу ди, ко ји ће за 
шест, де вет и два на ест ме се-
ци, у за ви сно сти од струч не 
спре ме, при ма ти на кна ду 
од 12.000 до 20.000 ди на ра. 
По сле то га, прак ти кан ти ће 
би ти спрем ни за са мо ста-
лан рад у стру ци.

До пр вог апри ла ове го-
ди не шест ге рон то до ма-
ћи ца пру жа ће нео п ход ну 
по моћ ста рим и бо ле сним 
ли ци ма у Свр љи гу и свр-
љи шким се ли ма, у окви ру 
про јек та „Слу жба за по моћ 
у ку ћи” ко ји је по др жа ло 
Ми ни стар ство за рад и за-
по шља ва ње. Ге рон то до ма-
ћи це нај ви ше по ма жу око 
по ди за ња ле ко ва, пла ћа ња 
ра чу на, одр жа ва ња хи ги је-
не. Ди на ми ка оби ла ска ста-
ри јих ли ца у се ли ма углав-
ном за ви си од вре мен ских 
при ли ка. Ан га жо ва на су и 
два ли ца са ин ва ли ди те том, 
ко ја по ма жу стран ка ма при-
ли ком по пу ња ва ња зах те ва 
и дру гих по сло ва. С. Ђ. 

На са стан ку мул ти-
сек тор ског ти ма 
одр жа ном ових да-

на у ни шком Цен тру за со-
ци јал ни рад ре че но је да 
су уста но ве и ин сти ту ци је 
у Ни шу ко је се ба ве про-
бле ми ма жр та ва на си ља 
у по ро ди ци и парт нер-
ским од но си ма пот пи са-
ле про шле го ди не, у ма ју, 
про то кол о ме ђу соб ној 
са рад њи. Оце ње но је да 
су до са да по стиг ну ти ре-
зул та ти до бри и да је са-
рад ња из ме ђу по ли ци је, 
Цен тра за со ци јал ни рад 
и ме ди цин ских уста но ва 
по бољ ша на, али и да ље 
не до ста је ефи ка сни ја ре-
ак ци ја пра во суд них ор га-
на. Је дин стве ни став уче-
сни ка у рас пра ви је сте да 
ефи ка сни је збри ња ва ње 
жр та ва под ра зу ме ва да 
град, као осни вач, ра ди 
на струч ном ја ча њу Си гур не ку ће и осни ва њу при-
хват не ста ни це у ко јој би би ле сме ште не жр тве на-
си ља до утвр ђи ва ња њи хо вог пси хич ког ста ту са.

Пред став ни ци по ли ци је, До ма здра вља и Цен-
тра за со ци јал ни рад ка жу да се у свим слу ча је-
ви ма при ја ве на си ља син хро но де лу је, што за 
ре зул тат има бр зо збри ња ва ње жр тве и сме штај 
(нај че шће) у Си гур ну ку ћу. То ком про шле го ди не 
20 же на се ја ви ло у Дом здра вља због по вре да 
на ста лих у по ро дич ном на си љу. Мно го ве ћи број 
слу ча је ва има ју кли ни ке ни шког бол нич ког цен-
тра, а за бри ња ва по да так да је та квих па ци јент-

ки ња би ло ви ше не го го-
ди ну да на ра ни је.  

Ди рек тор ка Си гур не ку-
ће, Со ња Шће кић, под се ћа 
да та уста но ва од осни-
ва ња ра ди по утвр ђе ном 
про то ко лу и збри ња ва же-
не и де цу ко ји су пре тр пе-
ли на си ље у по ро ди ци.

– Су о ча ва мо се са про-
бле ми ма ко је са ми не мо-
же мо да ре ши мо. Ре ци-
мо, де ша ва се да је жр тва 
на си ља ко ри сник опи ја та 
или осо ба са пси хи ја триј-
ском ди јаг но зом за ко ју 
не зна мо по у зда но да ли 
је под ре дов ном те ра пи-
јом. То за со бом по вла чи 
дру ге не во ље, јер та ква 
осо ба мо же да по вре ди 
се бе, али и дру ге – ка же 
ди рек тор ка Шће кић.

Пред став ни ци За во да 
за суд ску ме ди ци ну су из-
ри чи ти да у та квим си ту а-

ци ја ма тре ба пред у зе ти све да се жр тви не на шко-
ди и пр во је тре ба ме ди цин ски збри ну ти а по том и 
из дво ји ти из на сил ног окру же ња. Је дан од за кљу-
ча ка ску па у Ни шу је сте да је нео п ход но ор га ни-
зо ва ти при хват не ста ни це у окви ру Си гур не ку ће, 
или не ке дру ге уста но ве, где би жр тва бо ра ви ла до 
за вр шет ка здрав стве не и пси хо ло шке оп сер ва ци-
је. Са мо та ко из бе ћи ће се све че шћа по ја ва да тим 
за хит не си ту а ци је Цен тра за со ци јал ни рад чи та ве 
но ћи „оби ја пра го ве” ра зних слу жби и уста но ва ко-
је жр тве на си ља не же ле да при хва те и збри ну уз 
из го вор да то ни је њи хов по сао.  Љ. Гло го вац

ШТА ЈЕ ПО КА ЗА ЛА РАС ПРА ВА У НИ ШУ О ЖР ТВА МА НА СИ ЉА У ПО РО ДИ ЦИ

Нео п ход не при хват не 
ста ни це

СВР ЉИГ

На прак си 
пе де сет 
мла дих љу ди

На ци о нал на слу жба за за по шља ва-
ње – фи ли ја ла у Про ку пљу окон ча ла 
је но ви ци клус пре да ва ња за сти ца ње 
зва ња ге рон то до ма ћи це.

У То пли ци је све ве ћи број до ма ћин-
ста ва са ста рим и из не мо глим ли ци ма 
ко ји ма је пре ко по треб на по моћ дру-
гих, па су ове во лон тер ке до бро до-
шле.

Ове го ди не обу ка је тра ја ла ме сец и 
по, а пре да ва чи су би ли са На род ног 
уни вер зи те та у Ни шу.

– Све су са успе хом за вр ши ле пре да-
ва ња и до би ле сер ти фи кат за оба вља-
ње по сло ва ге рон то до ма ћи це – ка же
Жар ко Сто ја но вић из НСЗ у Про ку пљу
и до да је да је ова ин сти ту ци ја за обу ку
из дво ји ла око 300.000 ди на ра.

Обу ку је, ина че, за вр ши ло 15 же на
из оп шти на Про ку пље, Кур шу мли ја и
Жи то ра ђа ко је ће, у сво јим сре ди на ма,
од мах при о ну ти да пру жа ју по моћ ста-
рим и из не мо глим ли ци ма и по ро ди-
ца ма. Ж. Д.

ТО ПЛИ ЦА: ПО МОЋ СТА РИМ И ИЗ НЕ МО ГЛИМ ЛИ ЦИ МА

Но ве ге рон то до ма ћи це
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догађања

По кло ни, тор те, цве ће, го сти и му зи ка
обе ле жи ли су у Ге рон то ло шком цен-
тру „Срем” про сла ву ро ђен да на свих

29 ко ри сни ка ко ји су се ро ди ли у фе бру а-
ру. На сла вље су до шли и чла но ви њи хо вих
по ро ди ца, а нај ве ћи до при нос про сла ви

ро ђен да на дао је естрад ни умет ник Ра де
Јо ро вић, ко ји је одр жао ху ма ни тар ни кон-
церт. Овај пе вач улеп шао је 90. ро ђен дан
Ђур ђев ки Јо ва но вић, До бри ли Ко ва че вић и
Де сан ки Ми ло ше вић, 88. Ан ђе ли ји Ба јић и
Ђор ђу Пе ши ћу, 87. Здрав ку Бо жи ћу, Ме ла-
ни ји Јо ва но вић, Љу би ци Мр шић, Еми ли ји
Жив ко вић Лон ча рић и свим оста лим сла-
вље ни ци ма.

– Ја сам Сре мац из Бу ђа но ва ца, био сам
по љо при вред ник и сви су се ди ви ли мо јим
њи ва ма. Сре ћан сам што имам злат ну де цу,
два си на и ћер ку и че тво ро уну ча ди, ко ји ме
ре дов но оби ла зе. Ов де сам се дам го ди на,
ле по је, чи сто и то пло, а имам и до брог ци-

ме ра. Ма ло су ми осла би ли вид и слух, али
„чи сто” ди ва ним, чо век мо ра ди ва ни ти са
дру гим љу ди ма – ка же сла вље ник Здрав ко
Бо жић, на гла ша ва ју ћи да је про сла ва би ла
ле па, као и по кло ни ко је је до био.

Ми ли ца Ша та ра је из бе гла из Бо сне и у ГЦ
„Срем” је че тр на ест го ди на.

– Де ца су ми до шла на про сла ву ро ђен да на
и до не ла по кло не и тор ту. Сви смо би ли ве-

се ли и ужи ва ли. Ни ка да не бих оти шла из Бо-
сне да ни сам мо ра ла, али та кав је жи вот. Ов де
имам фи но дру штво и до бру ци мер ку. Ни ка да
се ни смо по сва ђа ле, увек сву да за јед но иде мо
– уз бу ђе но нам је ис при ча ла Ми ли ца Ша та ра,
ко ја је 19. фе бру а ра на пу ни ла 81 го ди ну.  

На кон цер ту су
ме ђу сла вље ни ци ма
и њи хо вим го сти ма
би ли и за по сле ни.

– Ка да до ла зи мо на
по сао на о ру жа мо се
стр пље њем. Иза сва-
ког на шег ко ри сни ка
сто ји жи вот ко ји за-
слу жу је по што ва ње.
Има те шких и ле пих
да на, ме ђу ко ји ма је
и овај ка да сла ви мо
њи хо ве ро ђен да-
не – ре кла је за „Глас
оси гу ра ни ка” не го-
ва те љи ца Дра га на
Здје лар.

Ге  р о н то  л о  шк им
цен тром „Срем” ори-
ла се пе сма.

– Сви сла вље ни ци
су до би ли по кло не на ста ле то ком рад не те-
ра пи је, а на ше ку ва ри це су на пра ви ле и две
тор те – ис та кла је Ја сми на Бра шан че вић,
пси хо лог у Цен тру, ко ја је увек на услу зи ко-
ри сни ци ма и но ви на ри ма.

Ра де Јо ро вић, за до во љан ле пом ат мос-
фе ром, обе ћао је да ће по но во до ћи и пе ва-
ти ко ри сни ци ма.

Г. В.

ГЦ „СРЕМ” РУ МА: У ЈЕД НОМ ДА НУ 29 РО ЂЕН ДА НА

Кон церт за сла вље ни ке

На све ча но сти у Ки но-са ли Фи ло зоф ског фа кул те-
та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул-
тет и Кон фу чи јев ин сти тут 13. фе бру а ра су обе ле жи-
ли ки не ску но ву го ди ну, „Пра зник про ле ћа”.

Све ча ност је ор га ни зо ва на у са рад њи са Кар ло-
вач ком гим на зи јом, пред школ ском уста но вом „Ма-
што ленд” и ОШ „Ђор ђе На то ше вић”.

На та ша Ко стић, док тор ки не ске фи ло зо фи је из Бе-
о гра да, одр жа ла је при год но пре да ва ње, а чла но ви
бо ри лач ког клу ба де мон стри ра ли су древ ну ве шти-
ну тај-чи.

Овој све ча но сти прет хо ди ло је пот пи си ва ње спо-
ра зу ма о са рад њи из ме ђу Кон фу чи је вог ин сти ту та,
Фи ло зоф ског фа кул те та и Кар ло вач ке гим на зи је.
Спо ра зум у Кар ло вач кој гим на зи ји и све ча ност на
Фи ло зоф ском фа кул те ту део су за јед нич ке про сла-
ве ко јом се обе ле жа ва ви ше го ди шња са рад ња ове
две зна чај не ин сти ту ци је на по љу уче ња ки не ског
је зи ка.  

Д. Ко раћ

НО ВИ САД

Oбележена ки не ска но ва го ди на
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Удру же ње же на „Сре ми ца” УУиз Пе ћи на ца ор га ни зо ва-
ло је 20. фе бру а ра све ча-УУ

ност по во дом пет на е сто го ди-
шњи це ра да, ко јој су при су ство-
ва ле и чла ни це дру гих удру-
же ња, пред став ни ци ло кал не 
са мо у пра ве и ор га ни за то ри 
рум ског „Срем ског ко ла ча”.

У хо лу Кул тур ног цен тра Пе-
ћин чан ке су те ве че ри има ле из-
ло жбу руч них ра до ва из ра ђе них 
по узо ру на ста ре, као и сла них 
и слат ких „ста рин ских” ко ла ча. 
Про грам ко ји је при ре ђен у са ли 
раз га лио је до ма ћи не и го сте.

На по чет ку све ча но сти ре че но 
је да је Удру же ње же на „Сре ми ца” 
нај ста ри је у пе ћи нач кој оп шти ни 
и јед но од нај ста ри јих у Сре му. 
За пет на ест го ди на на пра ви ле 
су мно го руч них ра до ва и уме-
си ле ко зна ко ли ко ко ла ча по 
ре цеп ти ма сво јих ба ка. Из ла га ле 
су ши ром Ср би је, а њи хо ве ру ко-
тво ри не ви ђе не су и на из ло жба-
ма у Бе чу и Ве ле њу. Сва ке го ди не 
до би ју но вац од По кра јин ског за-
во да за рав но прав ност по ло ва за 
бар је дан про је кат, а по моћ им је 
свих прет ход них го ди на пру жа ла 
и оп шти на Пе ћин ци. 

Ба ве се и ху ма ни тар ним ра-
дом, па су та ко чла ни це удру-
же ња при те кле у по моћ угро-
же ни ма од по пла ва у Ку пи но ву, 
по ма га ле су бо ле сни ма, ђа ци ма 
у Пе ћин ци ма су ку пи ле школ ску 
лек ти ру, де ци у об да ни шту из 
Пр хо ва по кло ни ле су играч ке и 
ди дак тич ки ма те ри јал за рад...

Ис так ну то је, за тим, да у Удру-
же њу „Сре ми ца” ни су са мо Сре-
ми це, не го су ту и Бо сан ке, Хер-
це гов ке, Ср би јан ке... И све се од-
лич но сла жу и оку пља ју у сво јим 
про сто ри ја ма сва ке сре де.

– До сто јан стве но пред ста вља-
мо Срем и не гу је мо тра ди ци ју 
на шег кра ја. Пет на е сто го ди шње 
тра ја ње ре зул тат је ве ли ког ра да, 
тру да и то ле ран ци је. У удру же њу 
је ак тив но два де се так же на, ко-
је су углав ном све пен зи о нер ке у 
зре лим го ди на ма. Не до ста ју нам 
мла ђе же не, ко је до ла зе са мо на 
ор га ни зо ва на дру же ња – ка за ла је, 
по здра вља ју ћи го сте, Ма ра Ми ло-
ва но вић, пред сед ни ца удру же ња.

Че стит ке на све ча но сти же-
на ма је упу тио и Јо ван Де вр ња, 
ди рек тор пе ћи нач ког Кул тур-
ног цен тра, по же лев ши им да 
и у на ред ним го ди на ма чу ва ју 

тра ди ци ју и ши ре кул ту ру ван
гра ни ца ове срем ске оп шти не.

У про гра му су уче ство ва ли
мла ди ре ци та то ри, игра чи и пе-
ва чи из Пе ћи на ца, па је би ло ве-
се ло и рас пе ва но. Свој до при-
нос сла вље нич кој ат мос фе ри
да ли су и пе сник Ра ди вој Про-
ко пље вић Про ка и афо ри сти ча-
ри Бо шко Ма рин ко вић и Ђор ђе
Ћир ко вић, ко ји су го во ри ли о
Сре ми ца ма и Срем ци ма. 

По сле при ре ђе ног про гра-
ма, на кок те лу у хо лу, уз кроф-
не, штру длу, ша пи це, ва ни ли це,
раз не пи те, ки фле и дру ге ђа ко-
ни је, на ста вље но је дру же ње. 

– Пр ва пред сед ни ца је би ла
Ми ра Чо ло вић. У то вре ме све
смо би ле за по сле не и до бро ор-

га ни зо ва не. До го ва ра ле смо се о
све му, а по том раз ме њи ва ле ре-
цеп те, при ча ле ви це ве и да ва ле
се би оду шка – ре кла је Љи ља на
Чи кић, ко ја је, та ко ђе, би ла јед на
од пред сед ни ца удру же ња.

Зо ра Чу пић је са за до вољ-
ством по ка зи ва ла сво је руч не
ра до ве, об ја шња ва ју ћи да по-
ред ке це ља, из ра ђу је и за ве се,
пе шки ре, ја стуч ни це и стол ња-
ке са обич ним и пу ним ве зом.

На све ча но сти по во дом ју би-
ле ја, по себ но су би ли по но сни
на Ми ли цу Сте ва но вић, же ле ћи
да пред ста ве и ње не пе шки ре,
стол ња ке, ја стуч ни це...

– Ра дим руч ни вез и ста рин ске
чип ке. Ра до ве про да јем: је дан ве-
зе ни пе шкир на срп ском плат ну
ко шта од 2.500 до 3.500 ди на ра,
а ве ли ки стол њак око сто ти ну
евра. Мо ји ра до ви сти гли су у
Аме ри ку, Аустра ли ју, Сло ве ни ју,
Ита ли ју... Тре нут но за Сло вен це
ра дим ви тра жи це за про зо ре, а
за ни мљи во је и да Ита ли ја ни тра-
же са мо руч не ра до ве ве зе не бе-
лим кон цем – ис та кла је Ми ли ца.

И оста ле чла ни це су до бре
до ма ћи це, ко је успе шно ве зу,
хе кла ју, ку ва ју, ме се.

Ра дост са сла вље ни ца ма по-
де ли ле су те ве че ри у Пе ћин ци-
ма го шће из До бри на ца, Кра ље-
ва ца, Де ча, Ку пи но ва, Ши ма но-
ва ца и же не из дру гог пе ћи нач-
ког удру же ња „Ко лев ка Сре ма”.

Већ су тра дан чла ни це Удру-
же ња „Сре ми ца” из Пе ћи на ца
уче ство ва ле су на Сај му ту ри зма
у Бе о гра ду, а при пре ма ју се и за
„Злат не ни ти” у Вр њач кој Ба њи.

Гор да на Ву ка ши но вић

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

Ју би леј уз вез, ко ла че 
и му зи ку

на лицу места
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кроз Србију

Под по кро ви тељ ством оп-
шти не Не го тин, Ме сна
за јед ни ца Ра јац и Ту ри-

стич ка ор га ни за ци ја при ре ди ле
су бо гат по ет ско-му зич ки про-
грам у част ви на и ви но гра да ра.
Но ва про из вод на го ди на по че-
ла је сим бо лич ним оре зи ва њем
ви но ве ло зе, у на ди да ће би ти
бо га ти ја и успе шни ја од про-
шло го ди шње. Ма ни фе ста ци ју
Све ти Три фун на Ра јач ким пив-
ни ца ма отво рио је Јо ван Ми ло-
ва но вић, пред сед ник оп шти не
Не го тин, ко ји је, уз че стит ку за
пра зник, на ја вио озбиљ ни ји
при ступ ре ша ва њу ду го го ди-
шњих, пре свих, ин фра струк-
тур них про бле ма се ла Рај ца и
Ра јач ких пив ни ца.

Сла ђан Ста ни са вље вић из
МЗ Ра јац за до во љан је бро јем
го сти ју ко ји су по во дом Све тог
Три фу на сти гли на Ра јач ке пив-
ни це, а ма ни фе ста ци ја је и по
ми шље њу Ду ша на Пе тро ви ћа,
в.д. ди рек то ра Ту ри стич ке ор га-

ни за ци је оп шти не Не го тин, ис-
пу ни ла оче ки ва ња. Це ре мо ни ју 
ре за ња слав ског ко ла ча оба ви-
ли су све ште ни ци цр кве не оп-
шти не не го тин ске, ко ји су од мах 
за тим у нај бли жим ви но гра ди ма 
оре за ли ви но ву ло зу у част но ве 
ви но гра дар ске и про из вод не го-
ди не. Де гу ста ци ју ви на из по дру-
ма до ма ћи на про сла ве пра тио је 
бо гат му зич ки про грам.

Овог 14. фе бру а ра на Ра јач ке
пив ни це и на цен трал ну про-
сла ву Све тог Три фу на, сла ве ви-
но гра да ра и ви на ра, у оп шти ни 
Не го тин, до шли су број ни го сти 
ме ђу ко ји ма су би ли за па же ни и
пред став ни ци ло кал них са мо у-
пра ва из Мај дан пе ка и Кња жев-
ца, Бор ског управ ног окру га, 
Ми ни стар ства по љо при вре де 
Ре пу бли ке Ср би је, али и из су-
сед них зе ма ља Бу гар ске и Ру-
му ни је.

Јо ван ка Ста но је вић

ПЕТ НА Е СТО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ВИ НА РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Нај бо ље ви но од ви шње

У КРА ЈИН СКОМ ВИ НО ГОР ЈУ ПРО СЛА ВЉЕН СВЕ ТИ ТРИ ФУН

Ви ну и ви но гра дар ској 
го ди ни у част
На Ра јач ким пив ни ца ма 
одр жа на цен трал на
про сла ва 
Све тог Три фу на

Пет на е сто По кра јин ско так ми че ње
„Да ни ви на” одр жа но је 14. фе бру а ра, на
Све тог Три фу на, у Иђо шу, се лу у ки кинд-
ској оп шти ни. По бед ник је пен зи о нер из
Ки кин де Иси дор – Иса Бај кин, ро дом из
Иђо ша. Ње го во ви но од ви шње про гла-
ше но је за нај бо ље ме ђу при спе лих 140
узо ра ка.

– Већ три де сет го ди на про из во дим ви-
на ис кљу чи во од во ћа – ка же овај пен зи-
о ни са ни гра ђе вин ски ин же њер, ина че и
пот пред сед ник Оп штин ског удру же ња
пен зи о не ра у Ки кин ди.

Иђош је од вај ка да на се о би на чи ји жи-

те љи га је ви но гра де и про из во де ква-
ли тет на ви на. Го ди не 2001. осно ва ли су
стру ков но удру же ње „Ша сла” чи ји је је-
дан од осни ва ча Иса Бај кин. Иђо ша ни су
при хва ти ли по у ку по па из су сед ног се ла
Бо чар ко ји је ус твр дио да не ма ло шег ви-
на, већ са мо до брог и бо љег. Они су на ту
по по ву кон ста та ци ју на ка ле ми ли још и
то да је ви но у Иђо шу – нај бо ље. Нај пре
су ор га ни зо ва ли так ми че ње у про из вод-
њи овог пле ме ни тог ал ко хол ног пи ћа на
се о ском ни воу, за тим оп штин ском, да би
по сле пре ра сло у по кра јин ско. На ово го-
ди шњем над ме та њу вој во ђан ских ви на ра

до де ље не су 21 злат на, 31 сре бр на и 49
брон за них ме да ља. Так ми чар ска ви на би-
ла су свр ста на у пет ка те го ри ја. С. З.

Иси дор Бај кин са осво је ним тро фе ји ма
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УТех нич кој шко ли „Ра-
до је Љу би чић” у Ужи цу 
за вр ше на је дво ме сеч-

на обу ка уче ни ка са слу шним 
смет ња ма и смет ња ма у раз-
во ју за са мо стал но оба вља-
ње кро јач ког за на та у окви ру 
про јек та „Шнај де ри по ме ри”. 
Ор га ни за тор је би ла ком па ни-
ја „Ја смил” из Ари ља, ма тич на 
ком па ни ја брен да „Екс трим 
ин ти мо”, по зна та и по број-

ним ху ма ни тар ним ак ци ја ма.
По сле струч ног се ми на ра ши-
ве ња за по ла зни ке је ор га ни-
зо ван оби ла зак про из вод них
по го на где су им уру че ни сер-
ти фи ка ти о за вр ше ној обу ци и
успе шно са вла да ном гра ди ву,
што ће им би ти од ве ли ке ко-
ри сти при ли ком за по шља ва-
ња. Има ли су и не сва ки да шњу
при ли ку да оби ђу и ви де про-
цес про из вод ње у овој успе-
шној фир ми са ви ше од 500
рад ни ка.

Осим ор га ни зо ва ња се ми на-
ра, ариљ ска ком па ни ја „Ја смил” 
је ужич кој шко ли до ни ра ла 10
про фе си о нал них ма ши на за
ши ве ње ко је ће оста ти у вла сни-
штву шко ле, 150 ме та ра ма те ри-
ја ла за обу ку и ком пле тан при-
бор за ши ве ње, а про фе со ри су
до би ли хо но рар за одр жа ва ње
ча со ва прак тич не на ста ве. За
вре ме се ми на ра, про ла зни ци
су са ши ли по сте љи не и пи џа ме,
ко је су по кло ни ли До му Шко ле
за слу шно оште ће ну де цу „Ми о-
драг В. Ма тић” у Ужи цу, чи ји су и
они ста на ри. 

М. Па вло вић

По рас пи са ном кон кур су, Са-
вет за дру штве не де лат но сти 
Скуп шти не оп шти не По же га и 
ове го ди не тра ди ци о нал но је 
до де лио нов ча не на гра де нај-
бо љим сту ден ти ма, и то у из-
но су од по 24.000 ди на ра. На 
кон курс су мо гли да се ја ве сту-
ден ти ви со ких шко ла основ них 
ака дем ских сту ди ја и ди плом-
ских ака дем ских сту ди ја, ко ји се 
фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу бли-
ке Ср би је. Је дан од усло ва био 
је да су ре дов но по ла га ли ис пи-
те, ре дов но упи си ва ли го ди не и 
то ком сту ди ја има ли про сеч ну 
оце ну нај ма ње 8,50. 

По ре чи ма Гор да не Вук са но-
вић, пред сед ни це Ко ми си је за 
до де лу при зна ња, на гра де су 
до де ље не 61 сту ден ту са 13 фа-

кул те та, од ко јих је нај ви ше сту-
де на та ме ди ци не, ма шин ства, 
елек тро тех ни ке, гра ђе ви нар-

ства, по љо при вре де, као и при-
род но-ма те ма тич ког, прав ног и
фа кул те та тех нич ких на у ка. Уру-

чу ју ћи тра ди ци о нал не на гра де,
пред сед ник по же шке оп шти не,
Ми ло ван Ми ћо вић, че сти тао је
нај бо љим сту ден ти ма по стиг-
ну те ре зул та те и по же лео им
но ве успе хе. На гла сио је да је
ула га ње у обра зо ва ње уства ри
ула га ње у бу дућ ност, а по же шки
крај има све ве ће по тре бе за ка-
дро ви ма.

Оп штин ска ло кал на са мо у-
пра ва у По же ги већ го ди на ма
на раз не на чи не по ку ша ва да
ка дро ве за при вре ду и дру ге
обла сти обез бе ди сти пен ди ја-
ма или јед но крат ним нов ча ним
на гра да ма нај бо љим сту ден ти-
ма. Оправ да ност то га по ка за ли
су ре зул та ти у про те клим го ди-
на ма.

М. Па вло вић

СА РАД ЊА АРИЉ СКЕ КОМ ПА НИ ЈЕ И УЖИЧ КЕ ТЕХ НИЧ КЕ ШКО ЛЕ

Сер ти фи кат за шнај де ре

За јед нич ки сни мак за успо ме ну

ПО ЖЕ ГА НА СТА ВИ ЛА ТРА ДИ ЦИ ЈУ

На гра ђе ни нај успешнији сту ден ти
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свет у нама

Упе де се тој го ди ни, др Алис
Ха у ланд има све, срећ-
ну по ро ди цу, до бар брак,

тро је од ра сле де це, бри љант ну
уни вер зи тет ску ка ри је ру, углед,
бо гат ство, при вла чан из глед и
очу ва но здра вље. Јед ном реч ју,
са вр шен жи вот.

Мо гло је да се до го ди, као што
се и де ша ва, да та кав бес пре-

кор ни склад на ру ши или сру ши
не ка не сре ћа, из не над на смр-
то но сна бо лест или са ма смрт.
Ни ко ни је по ште ђен уда ра ца и
суд бин ских зам ки.

Али, ако ме ђу ло шим ства ри-
ма ко је нас вре ба ју по сто ји гра-
да ци ја, сви ће се сло жи ти да је
оно што је по го ди ло Алис ипак
нај го ре, сва ка ко го ре од смр ти
са ме. Пре у ра ње на Ал цхај ме ро-
ва бо лест. Те шко је кад се та ква
ди јаг но за из рек не би ло ко ме,
ма ко ли ко да је стар, а под ра зу-
ме ва се да је стар, ме ђу тим, ако
је реч о осо би у пу ној жи вот ној
фор ми, он да све до би ја дру гу,
стра шни ју ди мен зи ју

Ју на ки њу аме рич ког фил ма
„И да ље Алис”, углед ну про фе-

сор ку лин гви сти ке на њу јор-
шкој Ко лум би ји, у ту ма че њу 54-
го ди шње Џу ли јен Мур ко ја је, уз 
мно го број на при зна ња за ову 
уло гу, упра во осво ји ла и „Оска-
ра”, упо зна је мо ма ло пре не го 
што је од ле ка ра чу ла пре су ду. 

У ње ном жи во ту све је и да ље 
иде ал но, ма да су се по ја ви ли и 
је два ви дљи ви зна ци да мо жда и 

ни је. Ме мо риј ски ис па ди. То ком 
пре да ва ња пред еми нент ним 
на уч ним ску пом за ста ла је, не 
мо гав ши да се се ти јед не ре чи.

Убр зо је не ла го ду сме ни ла 
истин ска за бри ну тост. Усред ре-
дов ног џо гин га по по зна том те-
ре ну уни вер зи тет ског ком плек-
са из гу би ла се, не ра за зна ју ћи 
где се на ла зи. Усле ди ли су и дру-
ги на о ко бе за зле ни, али упо зо-
ра ва ју ћи сиг на ли, а др Ха у ланд 
ни је гу би ла вре ме. По сум ња ла 
је да је у пи та њу ту мор на мо згу 
и под вр гла се ис пи ти ва њу.

Ре зул та ти су шо кант ни, не ни је 
ту мор (ви ше бих во ле ла да је ту-
мор, ка же она), већ вр ло ре дак 
об лик Ал цхај ме ра. Као да то са мо 
по се би ни је до вољ но, че ка ју је 

до дат не по ра жа ва ју ће чи ње ни-
це. На на ста нак ути че ге нет ски 
фак тор, та ко да ри зик да ње на 
де ца, две ћер ке и син, на сли чан 
на чин обо ле, из но си 50 од сто.

Оно што ће усле ди ти је, по 
ми шље њу струч не јав но сти, као 
и ши ро ке пу бли ке, до сад нај ин-
тим ни ји и нај бли ски ји опис жи-
во та са овом бо ле шћу. Мо гло би 

се ре ћи и жи во та по сле жи во та. 
Јер све што је не кад би ло, ви ше 
не по сто ји, не ста ло је бри шу-
ћим за ма хом де ге не ра тив них 
про це са у мо згу.

За раз ли ку од уоби ча је них 
слу ча је ва, у по зном ста рач ком 
до бу, ка да је мен тал но про па да-
ње ма ње дра ма тич но за то што 
је по ступ но, па обо ле ли че сто 
ни је ни све стан шта га је сна шло 
и сре ћом не па ти, већ па ти са-
мо око ли на, код Алис Ха у ланд 
ства ри су бол но дру га чи је.

Све зна, а ни шта не мо же да 
про ме ни. Гр че ви то по ку ша ва 
да пред у хи три бо лест, ис пи су је 
се би под сет ни ке, од то га ка ко 
јој се зо ву де ца до сна ла же ња у 
соп стве ној ку ћи, да би што ду же 

би ла у ста њу да функ ци о ни ше, 
„да оста не у ве зи са оним што је 
не кад би ла”. За крај, зна ју ћи не-
ми нов ност ис хо да, при пре ма и 
скла ња бо чи цу са пи лу ла ма.

Бу дућ ност је ма гли на, про-
шлост пра зни на. „Све што мо гу 
да чи ним је сте да жи вим у овом 
тре нут ку са да шњо сти”, ре ћи ће 
на ску пу удру же ња обо ле лих од
Ал цхај ме ра и би ће по здра вље-
на бур ним апла у зом.

У сва ко днев ном жи во ту не ма
ви ше ни апла у за ни бли ста вих 
мо ме на та. Са мо бор ба да се са-
чу ва де лић не ка да шњег би ћа, 
уз са зна ње да је бит ка уна пред 
из гу бље на.

Ова при ча по при ро ди ства ри
не мо же да има хе пи енд. Све у 
ве зи са де мен ци јом као не по-
врат ним про це сом, су мор но је 
и обес хра бру ју ће, али исто вре-
ме но је за ни мљи ва ре ак ци ја пу-
бли ке ка ко на овај филм, та ко и 
на исто и ме ни ро ман по ко јем је 
сни мљен.

По ка зу је се ко ли ко се ла ко
љу ди иден ти фи ку ју са оним што
се до го ди ло Али си Ха у ланд, без 
об зи ра на то што је ње на бо ле-
снич ка исто ри ја из у зет на и не у-
о би ча је на. Су шти на је у бо ле сти 
и то ме ка ко ме ња љу де и све 
око њих, а сва ко је у соп стве ној 
по ро ди ци, бли жој или ши рој 
око ли ни мо гао да ви ди ка ква је 
то не сре ћа. И сва ко у се би стра-
ху је да то мо же да се до го ди и 
ње му или не ком ње го вом.

За хва љу ју ћи упра во то ме, де-
ло Ли се Ђе но ве (об ја вље но и 
код нас у из да њу Ча роб не књи-
ге) до жи ве ло је нео че ки ва ни 
успех, по што прет ход но ни је-
дан из да вач ни је био за ин те ре-
со ван за ње га, па га је Ђе но ва, 
ина че и са ма са док то ра том из 
не у ро ло ги је, пр во бит но об ја ви-
ла као са мо стал но из да ње.

Књи гу су та ко пр во от кри ли
чи та о ци, па тек по том ве ли ки 
из да ва чи. Он да је „Алис” ла ко 
по ста ла бест се лер.

Д. Дра гић

ШТА ПРЕ О СТА ЈЕ ПО СЛЕ ДИ ЈАГ НО ЗЕ АЛ ЦХАЈ МЕ РА 

Жи ве ти за тре ну так
Без про шло сти и без бу дућ но сти, сми сао се на ла зи у мо мен ти ма, от кри ва нам филм
„И да ље Алис”, пр ви ко ји бо лест опи су је из ну тра, она ко ка ко је до жи вља ва обо ле ла осо ба
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Кад до ђе до фи нан сиј ских 
по ре ме ћа ја у не кој зе мљи 
пр ви на уда ру, по пра ви-

лу, је сте стан дард пен зи о не ра. 
Та ко не што се упра во до га ђа и у 
Ру си ји, где су за пад не санк ци је 
у ком би на ци ји са ни ском це ном 
наф те, ње ног глав ног из во зног 
про из во да, сма њи ле др жав не 
при хо де, осла би ле на ци о нал ну 
ва лу ту, ру бљу, и под ста кле ин-
фла ци ју.

Вла да пре ми је ра Ме две де ва 
до не ла је кра јем ја ну а ра план 
фи нан сиј ске кон со ли да ци је ко-
ји, из ме ђу оста лог, пред ви ђа и 
ста би ли за ци ју пен зиј ског фон да 
али, ако је су ди ти по ре пор та жи 
аген ци је Рој терс о та мо шњим 
пен зи о нер ским при ли ка ма, се-
ни о ри Ру си је ко ји су за вр ши ли 
свој рад ни век, кри зу осе ћа ју 
ве о ма опи пљи во.

Око 43 ми ли о на пен зи о не ра 
да нас чи не ско ро тре ћи ну ста-
нов ни штва Ру си је (146 ми ли о-
на). У пен зи ју се та мо мо же већ 
са 55 го ди на (же не), од но сно 60 
кад је реч о му шкар ци ма, али 
као и дру где, пре ла зак у пен-
зи о нер ски ста тус под ра зу ме ва 
и озби љан пад жи вот ног стан-
дар да. 

Про сеч на пен зи ја у Ру си ји је 

око 10.000 ру ба ља или око 140 
евра а нај ве ћи удар на пен зи о-
нер ски стан дард до нео је пад 
кур са ру бље у од но су на до лар 
и евро чак за 40 од сто кра јем 
про шле го ди не што је у де цем-
бру ин фла ци ју по гу ра ло на 11,4 
од сто. Раз у ме се, мно ге на мир-
ни це по ску пе ле су у ве ћем про-
цен ту: ме со за 20 од сто, а ше ћер 
чак за 40 про це на та.

Као и дру где, пен зи о не ре 
ме ђу тим нај ви ше бри не по ску-
пље ње ле ко ва, по што се до бар 
део фар ма це ут ских про из во-
да уво зи. Нај ви ше су по го ђе ни 
они у гра до ви ма где су тро шко-
ви жи во та ве ћи не го у се о ским 
под руч ји ма. 

Пред сед ник Пу тин је из ја вио 
да ће вла да и у но вим окол но-
сти ма при о ри тет да ти сво јим 
со ци јал ним оба ве за ма, па чак 
на ја вио и ин дек си ра ње пен зи ја 
у скла ду са ин фла ци јом, али над 
тим обе ћа њи ма је сен ка сум ње: 
да ли ће, с об зи ром на сма њен 
при лив у бу џет због де пре си-
ра них це на наф те на гло бал ном 
тр жи шту, би ти из во дљи ва.

У фи скал ним про јек ци ја ма за 
ову го ди ну, пен зи ја ма је на ме-
ње но 7,6 би ли о на ру ба ља, или 
око 10 од сто ру ског бру то на-

ци о нал ног про из во да. Тре ћи на
пен зиј ског фон да би ће при том
по пу ње на из бу џе та вла де, што
ће би ти око 18 од сто свих бу-
џет ских рас хо да.

Да би се овај при ти сак сма-
њио, по кре нут је но ви про грам
ко ји сти му ли ше ка сни ји од ла зак
у пен зи ју: за сва ку го ди ну ста-
жа у го ди на ма по сле за ко ном
пред ви ђе ног жи вот ног до ба
за пен зи о ни са ње, ко е фи ци јент
за из ра чу на ва ње пен зи ја би ће
уве ћа ван.

И у Ру си ји је би ло пред ло га да
се, у скла ду са свет ским трен до-
ви ма, рад ни век про ду жи на 63
го ди не, али у том по гле ду се ни-
је од ма кло да ље од не фор мал-
них иде ја. Глав ни раз лог за то је
што је реч о по ли тич ки не по пу-
лар ној ме ри, из ме ђу оста лог и
за то што је про се чан жи вот ни
век у Ру си ји ре ла тив но кра так:
64 го ди не за му шкар це и 76 го-
ди на за же не.

По след њи ве ли ки за хват у
пен зиј ски си стем у Ру си ји је из-
вр шен 2002, док су не ке ко рек-
ци је оба вље не то ком 2013.

Ру си ја је та ко ђе и у де мо граф-
ској кри зи: ста ти стич ки сва ка
же на ра ђа ма ње од два де те та,
што ни је до вољ но за одр жа-

ва ње по сто је ћег бро ја ста нов-
ни ка, ма да су сма ње њем сто пе
смрт но сти и дру гим ме ра ма
вла де, де мо граф ски по ка за те-
љи од 2007. у бла гој уз ла зној ли-
ни ји. Да нас је та мо 100 за по сле-
них на сва ких 87 пен зи о не ра. То
ће, ме ђу тим, би ти по гор ша но
већ у 2020, ка да се пред ви ђа си-
ту а ци ја је дан за по сле ни на јед-
ног пен зи о не ра.

Ка ко год би ло, и ру ски пен-
зи о не ри сво је са да шње ста ње
по ре де са не ка да шњим и уз-
ди шу за „бо љим вре ме ни ма”.
„То ком 1990-их, про дав ни це су
би ле пра зне, али на ши фри жи-
де ри пу ни, док је да нас обр ну-
то: рад ње су пу не, а фри жи де ри
пра зни”, ци ти ран је је дан пен зи-
о ни са ни офи цир.

Пре ма прог но зи Ме ђу на род-
ног мо не тар ног фон да, еко но-
ми ја Ру си је ће ове го ди не има ти
не га ти ван раст од три од сто, да
би се у 2016. си ту а ци ја до не кле
по бољ ша ла и пад укуп них еко-
ном ских ак тив но сти свео на
са мо ми нус је дан про це нат. То
зна чи да ће и вла да мо ра ти да
сма њу је сво је из дат ке: за 10 од-
сто ове го ди не, од но сно за по
пет про це на та у 2016. и 2017.

М. Бе кин

За пад не 
санк ци је 
и ни ска це на 
наф те сма њу ју 
др жав не 
при хо де Ру си је
и оте жа ва ју
жи вот
пен зи о не ри ма

ОКО 43 МИ ЛИ О НА ПЕН ЗИ О НЕ РА ДА НАС ЧИ НЕ СКО РО ТРЕ ЋИ НУ СТА НОВ НИ ШТВА РУ СИ ЈЕ 

Уз да си за бо љим вре ме ни ма

погледи
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хроника

Све ти Три фун, за штит ник пољ ских усе ва
и ви но гра да, обе ле жен је и ове го ди не у
Кња жев цу, као и Дан за љу бље них. Ви но-

гра да ри су об и шли ви но гра де, оре за ли по ко ју
ло зу и за ли ли је ви ном да би ти ме, по ве ро ва-

њу, по вра ти ли ви но гра ду ма лак са лу сна гу по-
сле зи ме. Због то га у ис точ ној Ср би ји све тог
Три фу на на зи ва ју и оре зач или за ре зој.

У Кња жев цу се све ти Три фун обе ле жа ва
тра ди ци о нал но, а не ки га и сла ве. Сла ви ша

Ћи рић Пи це ри нац, уго сти тељ, сва ке го ди-
не са при ја те љи ма за ре зу је ло зу и за ли ва је
ви ном, а овај пут оку пи ло се пе де се так ви-
но гра да ра, уго сти те ља и љу би те ља ви на да
обе ле же свој пра зник. Удру же ње про из во-

ђа ча ви на и ра ки је (Кња же вац има ви ше од
10 ви на ри ја) ор га ни зо ва ло је пред ста вља-
ње и де гу ста ци ју сво јих про из во да.

У окви ру обе ле жа ва ња Да на за љу бље них
у Кња же вач ком за ви чај ном му зе ју одр жа но

је „Ве че отво ре ног ср ца”. Ова ма ни фе ста ци ја
већ 24 го ди не оку пља раз ли чи те умет ни ке,
ва ја ре, сли ка ре, фо то гра фе. При су ство ва ло
је ви ше од 200 љу би те ља сли ка, по е зи је, ви-
на. „Ве че отво ре ног ср ца” је јед но од нај зна-
чај ни јих кул тур них де ша ва ња у Кња жев цу.

На по ми ње мо да су ге о граф ски и кли мат-
ски усло ви кња же вач ког кра ја иде ал ни за
раз вој по љо при вре де, по себ но во ћар ства и
ви но гра дар ства. То је би ло по зна то и ста рим
Ри мља ни ма ко ји су у до ли ни Ти мо ка уз га ја-
ли ви но ву ло зу и ужи ва ли у до бром ви ну.

На род ве ру је да ће ако на Три фун дан па-
да снег или ки ша, го ди на би ти ки шна и род-
на, а ако је ве дро, би ће су шна и не род на. У 
Кња жев цу је ове го ди не 14. фе бру а ра би ло
сун ча но. Д. Ђор ђе вић

Ово го ди шња Све то сав ска по-
ве ља, ко ју тра ди ци о нал но до-
де љу је То плич ки управ ни округ,
до шла је у пра ве ру ке – пен зи-
о ни са ном адво ка ту Бо жи да ру
– Фи ћи Фи ли по ви ћу. На гра да је
овом Про куп ча ни ну при па ла за
све оно што је пру жао на ре дов-
ном по слу, а још ви ше као ен ту-
зи ја ста у дру гим обла сти ма.

Фи ћа је за че ти ри и по де це-
ни је адво кат ског ра да оста вио
не из бри сив траг, не са мо у То-
пли ци, већ и ши ре. Све срд но
је по ма гао кли јен ти ма, че сто и
бес плат но. Адво ка ту ра је би ла
по сао, ег зи стен ци ја, а из то га је
из ра сла јед на ви ше стра на лич-
ност.

Ње го ви нај бли жи при ја те љи

се се ћа ју да је сво је вре ме но био 
на пра гу пр вог ти ма Пар ти за на, 
али отац је од лу чио – фа кул тет. 
По ред спор та, пре све га фуд ба-
ла, ве ли ка љу бав му је и кул ту-
ра. За хва љу ју ћи ње го вој ини ци-
ја ти ви, у Про ку пљу је осно ва но 
Удру же ње љу би те ља умет но сти, 
че му је Фи ћа дао по се бан пе чат 
– отво рио је га ле ри ју ФИЛ АРТ 
ко ја је сте ци ште број них кул-
тур них ма ни фе ста ци ја.

– Отва ра њем га ле ри је же лео 
сам да Про куп ча ни ма омо гу-
ћим да се дру же са му зи ча ри ма, 
глум ци ма, ли ков ним и филм-
ским ства ра о ци ма. Дра го ми је 
да је овај обје кат у слу жби кул-
ту ре свих 365 да на у го ди ни – с 
по но сом при ча Фи ћа.

Ње го ва га ле ри ја је пра зник
за очи, ка жу Про куп ча ни и њи-
хо ви го сти.

Овај успе шни адво кат је и
вре дан ху ма ни ста ко ји по ма же
сву да где је по моћ нео п ход на.
По себ но про шле го ди не ка да
су Ср би ју за де си ле ве ли ке по-
пла ве.

– То је људ ски и не тре ба о то-
ме мно го при ча ти – та ко го во ри
Фи ћа.

За свој до са да шњи све у куп ни
рад до био је број на при зна ња,
из ме ђу оста лих, до бит ник је по-
сла ни це Све тог апо сто ла Па вла.
Са да је сти гла и Све то сав ска по-
ве ља ко ја, ка ко под вла чи, оба ве-
зу је на још ве ћи рад и ен ту зи ја-
зам. Ж. Дим кић

ДО ДЕ ЉЕ НА СВЕ ТО САВ СКА ПО ВЕ ЉА ТО ПЛИ ЦЕ 

Фи ћи нај вред ни је при зна ње

КЊА ЖЕ ВАЦ ОБЕ ЛЕ ЖИО СВЕ ТОГ ТРИ ФУ НА

Ве че отво ре ног 
ср ца – 24. пут

Божидар Фића Филиповић
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Еки па ни шких уго сти те ља осво ји ла је
две злат не, јед ну сре бр ну и три брон-
за не ме да ље на свет ском так ми че њу

га стро но ма „Ис тан бул 2015”. Осим ме да ља,
так ми ча ри су до би ли и сер ти фи ка те Свет-
ске асо ци ја ци је ку ва ра ко ји су при зна ти у
це лом све ту.

Ан чи ца Ди ми три је вић, про фе сор ка Уго-
сти тељ ско-ту ри стич ке шко ле у Ни шу, осво-
ји ла је злат ну ме да љу, Бо ја на Фи ли по вић
сре бр ну, а Ми ле на Алек сић и Ра до мир Ве-
лич ко вић сре бр но од лич је. У ка те го ри ји
ју ни о ра до 18 го ди на зла том се оки ти ла Ка-
та ри на Ни ко лић, уче ни ца ни шке Уго сти тељ-
ско-ту ри стич ке шко ле, док је њен друг Па вле
Мла де но вић осво јио сре бр ну ме да љу.

– Кон ку рен ци ја је би ла ја ка, али смо од-
го во ри ли свим иза зо ви ма и по ка за ли шта
зна мо. По себ но ра ду је што су нај мла ђи у
еки пи за бли ста ли на так ми че њу у Ис тан бу-
лу – ка зао је Зо ран Ми ра ше вић, пред сед ник
Удру же ња уго сти тељ ских и ту ри стич ких по-
сле ни ка Ни ша, и под се тио да је так ми ча ре
оце њи вао ин тер на ци о нал ни тим су ди ја са-
ста вље них од сто ти ну ше фо ва ку хи ња и вр-
сних струч ња ка из обла сти ку ли нар ства. Ка-

да од та квих до би је те до бру оце ну, зна чи да
за и ста и вре ди те, на гла сио је Ми ра ше вић.

Ина че, ово је био 13. фе сти вал га стро но-

ми је у Ис тан бу лу а оку пио је ви ше хи ља да
так ми ча ра из 57 зе ма ља све та, ме ђу ко ји ма
и две хи ља де ше фо ва ку хи ња. Љ. Г.

У Тем ској, јед ном од нај ве ћих 
се ла у пи рот ској оп шти ни, де лу-
ју два удру же ња же на пен зи о-
нер ки. „Злат не ру ке – Ста ра пла-
ни на” и „Тем шћан ке”. Два удру-
же ња, а циљ исти. Да се ак тив-
но ста ри, да се кроз удру же ња 
по кре ну и не ке ма ни фе ста ци је 
на ко ји ма ће се афир ми са ти њи-
хо во ства ра ла штво, пре све га у 
при пре ма њу ста рих је ла и по-
сла сти ца и до ма ће ра ди но сти, а 
све то по ба ки ном ре цеп ту.

Не дав но, на Сај му пи рот ске 
пе гла не ко ба си це, одр жа ном 
у спорт ској ха ли „Кеј” у Пи ро ту, 
по се ти о ци су мо гли да се уве ре 
ко ли ко су спрет не ру ке чла ни-
ца удру же ња „Тем шћан ке”. Оне 
су има ле свој штанд на ко ме су 
го сти, а би ло их је у ве ли ком 
бро ју, мо гли да оку се ра зно вр-
сне про из во де ко је су са ме на-

пра ви ле и уве ре се у њи хо ву 
вред ност.

Од пред сед ни це удру же ња 

„Тем шћан ке”, Гор да не – Го це
Жив ко вић до зна ли смо о број-
ним ак тив но сти ма овог удру-

же ња. На и ме. „Тем шћан ке” су
по ред оста лог уче ство ва ли на
ма ни фе ста ци ја ма као што су
„Ба ни ци ја да” у Бе лој Па лан ци,
„Вур ди ја да” у Ба бу шни ци, на ма-
ни фе ста ци ји „Ста ра је ла” у Ни шу
и Бе о гра ду. Са по ме ну тих ску-
по ва, чла ни це овог удру же ња
вра ти ле су се са број ним при-
зна њи ма, по хва ла ма, пе ха ри-
ма...

Гор да на нам је још ре кла да је
основ ни циљ Удру же ња дру же-
ње, али и афир ма ци ја при пре-
ма ња ста рих је ла, по сла сти ца и
ру ко тво ри на из овог кра ја.

– Ко ли ко смо за ни мљи ве за же-
не-пен зи о нер ке, али и оне дру ге,
па и за де вој ке у на шој сре ди ни,
го во ри по да так да из да на у дан
има мо све ви ше но вих чла ни ца –
ис ти че Жив ко ви ће ва за наш лист.

Сте во Па на ки јев ски

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ КУ ЛИ НА РА У ТУР СКОЈ

Ни шки уго сти те љи 
нај бо љи на све ту

ВРЕД НЕ РУ КЕ ПЕН ЗИ О НЕР КИ ТЕМСКЕ, СЕЛА У ПИРОТСКОЈ ОПШТИНИ

Два удру же ња, циљ исти
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пензионерски кутак

ДО ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ 

За бав ни жи вот 
и по моћ пен зи о не ри ма

Град ско удру же ње пен зи о не ра До њег Ми ла нов ца, у чи јем
са ста ву су и се ла Го лу би ње, Мо сна и Оре шко ви ца, 27. ја ну а-
ра 2015. ор га ни зо ва ло је Све то сав ски бал – за ба ву у Град ској

ка фа ни До њег Ми ла нов ца. Уз пе сме и игру про сла вље на је и
успе шно за вр ше на по слов на 2014. го ди на.

– Удру же ње тра ди ци о нал но ор га ни зу је и за ба ве по во дом Осмог
мар та, за тим ви дов дан ско дру же ње, као и екс кур зи је и из ле те по
Ср би ји. Има мо 700 ак тив них чла но ва, ко ји ма се пру жа ра зно вр-
сна по моћ. Омо гу ће но им је снаб де ва ње огре вом и жи вот ним на-
мир ни ца ма на ра те. У До му пен зи о не ра ор га ни зо ва но је ме ре ње
при ти ска и ше ће ра у кр ви, као и пре глед оф тал мо ло га и на бав ка
на о ча ра. Оби ла зи мо бо ле сне и си ро ма шне пен зи о не ре, уз при-
год не по кло не и по моћ у жи вот ним на мир ни ца ма – ка же Ви то мир
Мар ко вић, се кре тар ГУП До њи Ми ла но вац. В. М.

НО ВИ КО ЗАР ЦИ КОД КИ КИН ДЕ

Осно ва на ме сна 
ор га ни за ци ја 

У Но вим Ко зар ци ма у оп шти ни Ки кин да жи ви око 400 пен-
зи о не ра. Је дан број њих се ра ни је ди рект но учла нио у Удру-
же ње пен зи о не ра ки кинд ске оп шти не чи је кан це ла ри је су у
гра ду. Да би оства ри ли по је ди на пра ва ти Но во ко зар ча ни су
мо ра ли да пу ту ју у Ки кин ду.

Кра јем ми ну ле го ди не у том на се љу фор ми ра на је Ме сна
ор га ни за ци ја, па су пен зи о не ри ли ше ни не по треб ног од ла ска
у Ки кин ду и про прат них тро шко ва. У Из вр шни од бор МОП-а
иза бра ни су: Бог дан Ка ла бић, као пред сед ник, Слав ка Ра до-
њић, се кре тар, Рад ми ла Осто јић, бла гај ник, и Ми ли ја на Ка ла-
бић и Ду шан Дми тро вић, чла но ви.

Ме сна за јед ни ца усту па сво ју са лу за са стан ке и дру ге ак-
тив но сти пен зи о не ра. С. З.

СВР ЉИГ

Сре тењ ски тур нир 
у ша ху 

По во дом Да на др жав но сти ша хов ски клуб „Ве те ран“ Удру же-
ња пен зи о не ра оп шти не Свр љиг ор га ни зо вао је 15. фе бру а ра
тур нир у ша ху. У кон ку рен ци ји 14 ша хи ста по бр зо по те зном
на чи ну игре по бе дио је мај стор ски кан ди дат Ср бо љуб Ми ло-

ва но вић, дру ги је та ко ђе мај стор ски кан ди дат Вој кан Ма рин ко-
вић, а тре ћи Ни ко ла Ма рин ко вић, нај мла ђи уче ник, ка дет. 

Истог да на одр жа на је и Скуп шти на клу ба на ко јој су усво је-
ни Из ве штај о ра ду и План ра да са за да ци ма клу ба за ову го ди-
ну. Ина че, клуб је фор ми ран 2012. го ди не на Дан др жав но сти
и по сти же до бре ре зул та те. Тре нут но се так ми чи у Ша хов ској
ли ги Ни шав ског окру га и на ла зи се у вр ху та бе ле. Клуб успе-
шно ор га ни зу је клуп ска так ми че ња и су сре те са ша хи сти ма из
окру же ња. С. Ђ.

ВРА ЊЕ

Надметање ве те ра на
У част осло бо ђе ња Вра ња од Ту ра ка 1878. го ди не, у овом

гра ду је одр жан тра ди ци о нал ни тур нир у ша ху. Тур нир су
отво ри ли пред сед ник СУБ НОР-а, Сто јан Мла де но вић, и Ду-
шан Спа сић из Спорт ског са ве за, по же лев ши так ми ча ри ма
фер бор бу и да по бе ди нај бо љи.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња, еки пе су би ле по де ље не у две
гру пе. Пр во ме сто осво ји ла је Агро-ко жа из Врањ ске ба ње, а
дру ги су би ли так ми ча ри из Шко ле ша ха. По де ље ни су пе ха ри и
ме да ље, а СУБ НОР је до био пе хар за до бру ор га ни за ци ју. Су дио
је ре пу блич ки ша хов ски су ди ја Зо ран Сто ја но вић. Р. С.
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Од лич ни ре зул та ти 
Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе ле во де одр жа ла је ре-

дов ну рад ну го ди шњу кон фе рен ци ју. Ана ли зи ра ни су ре зул-
та ти по стиг ну ти про шле го ди не и пре до че ни пла но ви за те-
ку ћу го ди ну. У прет ход ној го ди ни рад је био од ли чан, а да то

је обе ћа ње да ће ове го ди не би ти још бо љи. На кон фе рен ци-
ји су би ли го сти из Же ле зни ка, Срем чи це, Ру шња, Жар ко ва,
Це ра ка и сва удру же ња дру гих ор га ни за ци ја са Бе лих во да.
У име оп шти не Чу ка ри ца кон фе рен ци ји је при су ство ва ла
се кре тар МЗ Жар ко во, Ја сми на Сто ја нић, ко ја је рад пен зи о-
не ра у про шлој го ди ни та ко ђе оце ни ла нај ви шом оце ном са
же љом да иду ћа го ди на бу де још бо ља. М. Р

ЛА ПО ВО

Ху ма ни же ле зни ча ри
Чла но ви Удру же ња пен зи о ни са них же ле зни ча ра Ла по ва 

по се ти ли су бо ле сне пен зи о не ре ста ри је од 70 го ди на и уру-
чи ли им по кло не у вред но сти од хи ља ду ди на ра по осо би. 
Овај ма ли знак па жње, ка ко ка жу у Удру же њу, до би ло је 25 
пен зи о не ра, без об зи ра на то да ли су њи хо ви чла но ви, а но-
вац је обез бе ди ло Удру же ње из сво јих сред ста ва.

Ла по вач ко удру же ње по сто ји 25 го ди на и вр ло је ак тив но. 
И ове го ди не ће би ти обез бе ђен огрев на шест ме сеч них ра та, 
ор га ни зо ва на је по се та „Сла ни ни ја ди” у Ка ча ре ву, би ће про сла-
вљен 8. март а у пла ну су и мно ге дру ге ак тив но сти. М. Н. 

БЕ О ГРАД

Вред ни Во ждов ча ни
Удру же ње пен зи о не ра бе о град ске оп шти не Во ждо вац је

ве о ма ак тив но. Пу ту ју, дру же се и осми шља ва ју на нај бо љи
на чин пен зи о нер ске да не.

Кра јем про шле го ди не по се ти ли су ма на стир Ко виљ и би-
ли на сви њо ко љу ман гу ли ца. Јед но до ма ћин ство је ср дач но
до че ка ло пен зи о не ре и по ну ди ло им вру ћу по га чу и ру чак, а
дру же ње је на ста вље но уз му зи ку до ве че ри.

Во ждо вач ки пен зи о не ри са мо стал но оства ру ју скром не
при хо де ко ји ма по ма жу нај у гро же ни је чла но ве. Има ју свој
фонд со ли дар но сти из ко јег су да ли по зај ми цу-кре дит у ви-
си ни пен зи је за укуп но 660 чла но ва, а ис пла ћу ју и на док на ду
по ро ди ца ма пре ми ну лих чла но ва. Од сво јих скром них при-
хо да из дво ји ли су и 30.000 ди на ра по мо ћи за по пла вље не.

На Сре те ње, 15. фе бру а ра, удру же ње је во ди ло пен зи о не-
ре на „Сла ни ни ја ду” у Ка ча ре во, а сре ди ном мар та пла ни ра ју
но ви из лет, по же љи пен зи о не ра. В. М.

БЕ О ГРАД

По клон До му
Бе жа ниј ска ко са

У До му Бе жа ниј ска ко са Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар Бе-
о град, 25. фе бру а ра по зна та пе ва чи ца Не да Укра ден све ча но 
је уру чи ла ху ма ни тар ни по клон – пла зма те ле ви зор, на ме-
њен ко ри сни ци ма обо ле лим од де мен ци је.

Ко ри сни ци до ма Не ду Укра ден су до че ка ли пе смом „Зо ра 
је” уз прат њу хар мо ни ке, а она им се при дру жи ла и от пе ва ла 
је за јед но са њи ма. На кон из вед бе, ди рек тор ка УГЦБ Су за на 
Ми шић уру чи ла је го спо ђи Укра ден за хвал ни цу и обра ти ла 
се го во ром до бро до шли це. В. К.
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У усло ви ма ка да оси гу ра ва ју ће ку ће и бан ке у Ср би ји, сво јом по слов ном по ли ти ком, ве ли ку ве ћи ну 
пен зи о не ра дис кри ми ни шу и про гла ша ва ју их ри зич ном гру пом гра ђа на, по себ но оне ста ри је од 69 го-
ди на, Са вез пен зи о не ра Ср би је и Град ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о гра да (ГОП) јав но по зи ва

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, БУ ДИ ТЕ ЧЛАН СВОГ ФОН ДА,
ДО БРО ВОЉ НОГ ФОН ДА СО ЛИ ДАР НО СТИ СВИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СР БИ ЈЕ (ФС),

за сно ва ног на за јед нич кој са мо по мо ћи и на прин ци пи ма со ли дар но сти.

До бро вољ но од лу чи, без об зи ра на то да ли си ко ри сник ста ро сне, ин ва лид ске или по ро дич не пен зи је, 
да се од тво је ме сеч не пен зи је из два ја 1% (или 2% или 3%) за сле де ће на ме не:

Да 67%, од 1% од из но са тво је пен зи је, увек при па да са мо те би и ко ри сти се за:
 - по моћ по ро ди ци, по осно ву нај бо љег жи вот ног оси гу ра ња у Ср би ји, да се за слу чај тво је смр ти нај хит-
ни је ис пла ти по ло ви на тво је ме сеч не пен зи је ако си био члан ФС ма ње од 12 ме се ци, а пун из нос пен зи је 
ако ти је стаж у ФС био ве ћи од 12 ме се ци. Ово оси гу ра ње се по кри ва ма те ри јал ном со ли дар но шћу свих 
чла но ва ФС;  
 - бес ка мат не по зај ми це чла но ви ма ФС, на рок од 6 до 12 ме се ци, мо жеш до би ти са мо на осно ву со ли-
дар но сти чла но ва ФС са под руч ја удру же ња пен зи о не ра оп шти не (УПО) где жи виш, у окви ру рас по ло жи-
вих сред ста ва твог УПО. Ка да из ра зиш ин те ре со ва ње за по зај ми цу, пред сед ник УПО упи су је те у спи сак 
за ин те ре со ва них, али и оба ве шта ва ко ли ко сред ста ва има за те на ме не и ка да ори јен та ци о но мо жеш до ћи 
на ред за по ди за ње тра же не по зај ми це;
 - оба ве зни по вра ћај свих 67%, од укуп но упла ће них сред ста ва у ФС, али тек на кон 100 ме сеч них упла та 
у ФС или по сле 8 го ди на и 4 ме се ца, чи ме се до ка зу је да овај до бро вољ ни фонд со ли дар но сти пен зи о не ра 
не ма ано ним ног ка пи та ла.

Да 20%, од 1% од из но са тво је пен зи је, да јеш као чла на ри ну за рад УПО, од но сно за оства ри ва ње про-
гра ма УПО (на бав ка огре ва и жи вот них на мир ни ца, из ле ти, дру же ња и др.), као и по моћ бо ле сним, ин ва лид ним 
и си ро ма шним пен зи о не ри ма;

Да 13%, од 1% од из но са тво је пен зи је, да јеш за за ко нит рад ФС, про фе си о нал но во ђе ње ФС, за ис пла те 
пен зи ја по ро ди ца ма пре ми ну лих чла но ва ФС, за ис пла те по зај ми ца чла но ви ма ФС, за из ра ду упут ста ва и обра-
за ца за успе шну са рад њу ФС са Фон дом ПИО и по слов ном бан ком, за тро шко ве плат ног про ме та и дру ге под сти-
цај не ме ре ко је су од ис кљу чи вог ин те ре са за све чла но ве ФС.

На осно ву ви ше од шест го ди на ра да ФС и уз при ме ну стро ге фи нан сиј ске ди сци пли не, пен зи о не ри – 
чла но ви ФС су ап со лут но за до вољ ни сво јим жи вот ним оси гу ра њем, ре ла тив но за до вољ ни оби мом ко-
ри шће ња бес ка мат них по зај ми ца (пре све га, због још увек не до вољ ног бро ја чла но ва ФС) и пот пу но за до-
вољ ни при пре мље но шћу ФС за по вра ћај 67% сред ста ва свим чла но ви ма ФС, по сле њи хо ве сто те упла те 
чла на ри не ФС. 

Да не би ФС по стао при ви ле ги ја ма њег бро ја пен зи о не ра (бли зу 5.000), по зи ва мо те да нам се при дру-
жиш. Упис члан ства ФС је у свим удру же њи ма пен зи о не ра оп шти на, али и ди рект но у ФС, Бе о град, Па-
ри ска 9, тел. 011/2030-356 и 011/2030-758, од 9 до 14 ча со ва, сва ког рад ног да на. За упис у члан ство ФС 
нео п ход но је да имаш лич ну кар ту и по след њи чек пен зи је.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

?Р. Мак си мо вић, Бе о град: До би ла сам ре ше ње ко јим се 
утвр ђу је пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти као по сле-
ди ца бо ле сти. У ре ше њу пи ше да се о пра ву на ин ва лид ску 

пен зи ју од лу чу је по себ ним ре ше њем. Мо ли ла бих вас за ин-
фор ма ци ју да ли је по треб но да ја под не сем зах тев за оства-
ре ње пра ва за ин ва лид ску пен зи ју или се тај по сту пак од ви ја 
ауто мат ски. Ко је су мо је оба ве зе у овом мо мен ту? Пот пу ни гу-
би так рад не спо соб но сти је утвр ђен од 4. 6. 2014, ре ше ње сам 
до би ла 15. 1. 2015, у ме ђу вре ме ну сам би ла за по сле на. Рад ни 
од нос ми је за кљу чен 3. 2. 2015. ка да је фир ма при ми ла по ме-
ну то ре ше ње. Од ког да ту ма имам пра во на ин ва лид ску пен зи-
ју, од да на пре стан ка рад ног од но са или од да на ка да је утвр-
ђен пот пу ни гу би так рад не спо соб но сти?

Ино стра на и на ша ин ва лид ска пен зи ја

?М. Ко ста ди но вић, Но ви Бе о град: Ро ђен сам 1962. го ди не.
Ра дио сам у ЈНА и Вој сци Ју го сла ви је од 1984. до 1999. го-
ди не. Го ди не 2000. оти шао сам у Швај цар ску. У тој зе мљи

ра дио сам (са ма њим пре ки ди ма) од 2000. до 2008. го ди не,
ка да сам обо лео те сам у Ци ри ху и опе ри сан. Фе бру а ра 2010.
швај цар ски ор га ни су ме пен зи о ни са ли као ин ва ли да 100 од-
сто. Ин ва лид ска пен зи ја је, с об зи ром на го ди не ра да у тој
зе мљи, ми ни мал на. Да ли имам пра во на „на шу” ин ва лид ску
пен зи ју, с об зи ром на го ди не ра да у Ју го сла ви ји, тј. Ср би ји?
На по ми њем да сам гра ђа нин Ср би је (имам срп ски па сош), а да
у Швај цар ској имам бо ра ви шну ви зу. 

ОД ГО ВОР: Пре ма за ко ни ма
Ре пу бли ке Ср би је, пра во на ин-
ва лид ску пен зи ју мо же се оства-
ри ти ка да се утвр ди пот пу ни
гу би так рад не спо соб но сти до
го ди на жи во та по треб них за
оства ри ва ње пра ва на ста ро сну
пен зи ју. Ако је ин ва лид ност по-
сле ди ца бо ле сти или по вре де
ван по сла, као што је код Вас
слу чај, по треб но је нај ма ње пет
го ди на ста жа оси гу ра ња.

Пот пу ни гу би так рад не спо-
соб но сти утвр ђу је ле кар ска ко-
ми си ја Фон да. С об зи ром на по-
дат ке ко је на во ди те, Ви мо же те
под не ти зах тев за оства ри ва ње
пра ва на ин ва лид ску пен зи ју, уз
сву пра те ћу ле кар ску до ку мен-
та ци ју, а у то ку по ступ ка ће ре-
ше њем би ти утвр ђе но да ли су

ис пу ње ни усло ви за оства ри ва-
ње на ве де ног пра ва.

Чи ње ни ца да по се ду је те др жа-
вљан ство Ре пу бли ке Ср би је ни је
пре суд на за оства ри ва ње пра ва
из ПИО, као ни чи ње ни ца пре би-
ва ли шта, та ко да уко ли ко и да ље
жи ви те у Швај цар ској, с об зи ром
на то да из ме ђу Ср би је и Швај-
цар ске по сто ји пот пи сан спо-
ра зум о со ци јал ном оси гу ра њу,
зах тев тре ба да под не се те пре ко
ор га на оси гу ра ња Швај цар ске
пре ма ме сту пре би ва ли шта.

Уко ли ко сте се вра ти ли у Ср би-
ју, зах тев, уз до ку мен та ци ју на ве-
де ну на обра сцу зах те ва, мо же те
под не ти у фи ли ја ли Фон да пре-
ма ме сту пре би ва ли шта. Обра-
зац зах те ва мо же те на ћи на сај ту
Фон да ПИО www.pio.rs.

Од ја ва са оси гу ра ња па зах тев 
за пен зи ју

ОД ГО ВОР: По до би ја њу пра-
во сна жног ре ше ња ко јим се 
утвр ђу је пот пу ни гу би так рад не 
спо соб но сти, фир ма под но си 
од ја ву са оси гу ра ња Фон ду за 
за по сле но ли це ко ме је гу би так 
рад не спо соб но сти утвр ђен. 
На кон из вр ше не од ја ве са оси-
гу ра ња, под не ће те зах тев за до-
но ше ње ре ше ња о оства ри ва-

њу пра ва на ин ва лид ску пен зи ју
уз ко ји ће те при ло жи ти ре ше ње
ко јим је утвр ђен гу би так рад не
спо соб но сти и од ја ву са оси гу-
ра ња. Оси гу ра ни ку ко ји пра во
на ин ва лид ску пен зи ју оства ру-
је у по ступ ку ко ји је по кре нут у
то ку тра ја ња оси гу ра ња, ин ва-
лид ска пен зи ја се ис пла ћу је од
да на пре стан ка оси гу ра ња.

?Д. Ми ло ше вић: Два де сет пе тог сеп тем бра ћу на пу ни ти 65 
го ди на. Имам 32 год и 4 ме се ца рад ног ста жа. Да ли бих 
мо гао са да да под не сем зах тев за пен зи ју са ума ње њем 

од 0,34 од сто за сва ки ме сец што ми не до ста је до сеп тем бра? 
Мо лио бих да ми од го во ри те што пре, јер ми у ов да шњем ПИО 
фон ду твр де да не мам ни ка квог осно ва за то.

Пра во на пре вре ме ну пен зи ју

ОД ГО ВОР: У пра ву су да не-
ма те осно ва, а ево и за што: да 
би му шка рац оства рио пра во 
на пре вре ме ну ста ро сну пен зи-
ју у 2015. го ди ни, по треб но је да 
има 40 го ди на ста жа оси гу ра ња 
и нај ма ње 55 го ди на жи во та. С 
об зи ом на по дат ке о оства ре-
ном ста жу ко је на во ди те, Ви не 
ис пу ња ва те услов за оства ри ва-

ње пра ва на пре вре ме ну ста ро-
сну пен зи ју јер не ма те 40 го ди-
на ста жа оси гу ра ња.

Пре ма по да ци ма ко је на во-
ди те, у скла ду са ва же ћим про-
пи си ма, услов за оства ри ва ње 
пра ва на ста ро сну пен зи ју (без 
ума ње ња), мо же те ис пу ни ти 
ка да на вр ши те 65 го ди на жи-
во та.

?М. Пан те лић: Пре све га, же лим да вам за хва лим што сте
нам омо гу ћи ли увид у еви ден ци ју о про те клом рад ном
ста жу. Ин те ре су је ме шта се де ша ва са „рат ном” 1993. го-

ди ном при об ра чу ну рад ног ста жа и до при но са?

ОД ГО ВОР: Го ди на 1993. је 
би ла го ди на ве ли ке ин фла ци је 
ка да ни је би ло мо гу ће аде кват-
но ре ги стро ва ти за ра де. Сто га 
је За ко ном о пен зиј ском и ин-
ва лид ском оси гу ра њу пред-
ви ђе но да се за ра де за ову го-
ди ну не уно се у ба зу по да та ка 
из по ме ну тих раз ло га, али ће 

се ова го ди на узи ма ти у об зир 
као стаж оси гу ра ња уко ли ко је 
по сто ја ла ре ги стро ва на при ја-
ва на оси гу ра ње. Зна чи, не при-
ка зи ва ње за ра де за спор ну го-
ди ну ко ју сте при ме ти ли у ли-
стин гу у скла ду је са За ко ном и 
у том сми слу не тре ба да има те 
бо ја зни.

Ка ко се об ра чу на ва 1993. го ди на

?С. Вла де тић, Сме де ре во: Ро ђе на сам 16. 5. 1959. го ди на, а
31. 7. 2015. пу ним 31 год. ста жа, имам и две го ди не ста жа
за тре ће де те. Ка да ис пу ња вам усло ве за пен зи ју?

Усло ви за пен зи о ни са ње

ОД ГО ВОР: Пре ма по да ци ма
ко је на во ди те, а по себ но узи-
ма ју ћи у об зир по дат ке о ста жу
оси гу ра ња, зах тев за оства ри-
ва ње пра ва на ста ро сну пен зи ју
мо же те по не ти у 2022. го ди ни,
тј. ка да на вр ши те 63 го ди не и 4
ме се ца жи во та.

У на ве де ној го ди ни мо же те
оства ри ти пра во на пу ну ста-
ро сну пен зи ју, без ума ње ња, а
пра во на пре вре ме ну ста ро сну
пен зи ју, с об зи ром на на ве де не
го ди не ста жа, не мо же те оства-
ри ти пре на ве де не го ди не ка да
ис пу ња ва те услов го ди на жи во-
та за ста ро сну пен зи ју.

Ва жно је на гла си ти да стаж по
осно ву ро ђе ња тро је де це пред-
ста вља по се бан стаж и ни је исто
што и стаж оси гу ра ња. То зна чи да
овај стаж не пред ста вља услов за
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју та-
мо где се као услов за пен зи ју зах-
те ва на вр ше ње од ре ђе них го ди на
ста жа оси гу ра ња. По се бан стаж
ула зи у уку пан пен зиј ски стаж са-
мо при ли ком об ра чу на из но са
пен зи је и ути че на из нос пен зи је.
Зна чи, као услов за оства ри ва ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју узи ма ју
се у об зир го ди не жи во та и оства-
рен стаж оси гу ра ња (рад ни стаж),
не ра чу на ју ћи по се бан стаж.



АУТОР: 
ЈОВИЧИЋ

НАБУСИТОСТ, 
ОСОРНОСТ

ПОЉОПРИ-
ВРЕДА (АЛТ.)

ДАВНИ КРВНИ
СРОДНИК

ДЕО КАПУТА
ТУРСКИ ДОС-
ТОЈАСТВЕНИК

РЕКА
У ИТАЛИЈИ

ВОЂА КОЗАКА

СПРАВА,
УРЕЂАЈ

СКУП 
ИСТОВРСНИХ

ЧЕСТИЦА

ОБМАНА

ИМЕ ПИСЦА 
ДРАИНЦА

ЗАПРЕЖНИ
ПРИБОР

ОКАМЕЊЕНИ 
ГЛАВОНОЖАЦ

ВРСТА
ПАПАГАЈА

ОЗНАКА
ЗА АЛТ

МУЖАР, 
СТУПА

СИМБОЛ 
СУМПОРА

ОЗНАКА
ЗА КАРАТ
МАРКА ТВ
УРЕЂАЈА

ПИСАЦ
ТОМАС

ОСТРВО 
У ИТАЛИЈИ

УЗВИК
ЗА ТЕРАЊЕ

КОКОШИ

СОЈ, ВРСТА
СТАНОВНИ-
ЦИ НАШЕГ 

ГРАДА

УДАРАЦ 
РУКОМ 

ПО ЛИЦУ

ВРСТА
СИСАРА

ЛИСИЧЈЕ
КРЗНО КОД 

РЕПА

ФИСКУЛТУРА
ОЗНАКА 

ЗА МЕТАР
ЧАСОВНИК

ОЗНАКА 
ЗА ТОНУ

ИМЕ ДЕ
МОПАСАНА
ВРСТА СИРА

ПРЕДЛОГ
СУЛФАТ 

БАРИЈУМА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ТРЕМОЛО
(СКР.)

РИМ. БОГ 
ЉУБАВИ

НОЋНИ
ЛОКАЛ
РОМАН 

ТОЛСТОЈА

РОМАН
ЛАЈОША

ЗИЛАХИЈА
ВРСТА ДРВЕТА

СТАНОВНИК
СУСЕДНЕ 
ДРЖАВЕ

ОЗНАКА 
ЗА ЈУГ

ОБЛАСТ 
У КИНИ

ЛЕТОВА-
ЛИШТЕ

У ИСТРИ

УПАЛА 
СЛУЗОКОЖЕ 

НОСА

ГЛАС
ОСИГУРАНИКА

ПРАОТАЦ 
СЕМИЋАНА

ЗАЧИН 
ЗА ЈЕЛО

ОЗНАКА
ЗА НИШ

РУДАРСКИ
ИНСТИТУТ

СТАРИЈИ
(СКР.)

ДРЖАВА 
У АЗИЈИ
ОЗНАКА 

НЕМАЧКЕ

ОЗНАКА 
ЗА ОБИМ

ПРИТОКА 
САВЕ

26 28. фебруар 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: поздрав, одбрана, снежник, рогач, у, ес, чило, 
дин, ћул, тат, ке, тигрис, л, лес, с, отоскоп, аскона, остап, с, см, так, капитал, но, 
има, мито, ав, уједати, караван, а, арара

СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Со ци јал на
за шти та

У Ср би ји се у дав ној про шло сти со ци јал на за-
шти та ба зи ра ла на на род ним оби ча ји ма, мо ра лу и 
не пи са ним пра ви ли ма, а раз ли чи ти об ли ци по мо-
ћи и са рад ње би ли су под окри љем Пра во слав не 
цр кве. То ком 18. и 19. ве ка др жа ва по ста је но си лац 
со ци јал но-за штит них функ ци ја. Раз лог за то би-
ли су че сти рат ни су ко би на кон ко јих је за ве ли ки 
број осо ба са ин ва ли ди те том и си ро ча ди био нео-
п хо дан од го ва ра ју ћи об лик за шти те. Си стем со ци-
јал не за шти те по чео је да се раз ви ја сре ди ном 20. 
ве ка ка да се осни ва ју цен три за со ци јал ни рад. До 
кра ја ше зде се тих го ди на про шлог ве ка го то во све 
срп ске оп шти не има ле су цен тре. У истом пе ри о-
ду по че ло је и шко ло ва ње со ци јал них рад ни ка на 
Ви шој шко ли за со ци јал не рад ни ке, а 1972. го ди не 
осно ван је од сек за сту ди је со ци јал ног ра да на Фа-
кул те ту по ли тич ких на у ка. Упо ре до су се раз ви ја ле 
уста но ве за сме штај ко ри сни ка, отво ре ни об ли ци 
за шти те, али и на уч но и стра жи вач ке уста но ве.

Ло кал не
со ци јал не
услу ге

У Ср би ји је ор га ни зо ва на 31 раз ли чи та ло кал на 
со ци јал на услу га. Укуп но по сто ји 351 ло кал на со ци-
јал на услу га у 137 ло кал них за јед ни ца. Ка да је реч о 
услу га ма на ме ње ним де ци и мла ди ма, пре о вла ђу-
ју днев ни бо рав ци за де цу и мла де са смет ња ма у 
раз во ју ко ји су ор га ни зо ва ни у 62 ло кал не за јед ни-
це. За тим сле ди услу га днев ног бо рав ка за де цу и 
мла де са те ле сним ин ва ли ди те том у 14 сре ди на, и у 
13 гра до ва/оп шти на услу га ста но ва ња уз по др шку 
за мла де ко ји се оса мо ста љу ју. Ме ђу услу га ма за 
од ра сле и ста ри је, нај за сту пље ни ја је по моћ и не га 
у ку ћи за од ра сле и ста ри је, у 79 ло кал них за јед ни-
ца. Дру га по број но сти је сте услу га клуб за ста ри-
је у 28 сре ди на, а на тре ћем ме сту СОС те ле фон за 
жр тве по ро дич ног на си ља у 15 гра до ва/оп шти на. 
Ка да је реч о пру жа о ци ма услу га, по да ци по ка зу-
ју да ло кал не са мо у пра ве че шће ука зу ју по ве ре ње 
уста но ва ма со ци јал не за шти те у јав ном сек то ру не-
го ор га ни за ци ја ма у ци вил ном сек то ру. Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да је Пр ва ме ђу на род на жен-

ска кон фе рен ци ја одр жа на у Ко-

пен ха ге ну 1910. го ди не у ор га ни-

– да су Ује ди ње не на ци-

– да се у Ју жно а фрич кој Ре пу бли ци Дан же на обе ле жа ва 9. 

за ци ји Со ци ја ли стич ке ин тер на-

је 8. март зва нич но про-

ав гу ста, у знак се ћа ња на 1956. го ди ну, ка да је не ко ли ко хи-

ци о на ле? Пра зник је уста но вљен 

 гла си ле Ме ђу на род ним 

у ља да цр но пу тих же на ор га ни зо ва ло марш про тив ре жи ма у 

на пред лог слав не не мач ке по ли-

 да ном же на 1975. го ди не? 

Пре то ри ји, ко ји су вла сти на су ров на чин раз би ле.

У ме ђу вре ме ну су уве де-
у не ин сти ту ци је као што су 

 труд нич ко бо ло ва ње, огра ни че ње ра да же на у ноћ ној сме ни, 

иста пла та за исти рад, пра во гла са и мно ге дру ге.

ти чар ке и бор ца за људ ска пра ва 

Кла ре Цет кин. Већ сле де ће го ди не 8. март је обе ле жи ло ми-

ли он љу ди у Аустри ји, Дан ској, Не мач кој и Швај цар ској.

– да се Ме ђу на род ни дан же на, 8. 

– да је со вјет ска Ру си ја 

март, сла ви у знак се ћа ња на де мон-

би ла пр ва др жа ва ко ја је 8. 

у стра ци је аме рич ких рад ни ца у Чи ка гу 

март обе ле жи ла цр ве ним 

1908. го ди не и њу јор шки марш ви ше од 

сло вом у ка лен да ру 1917, а 

– да се у Ср би ји Дан же на 

– да је Но ви Зе ланд пр-

обе ле жа ва од 1914. го ди не, и 

 ви у исто ри ји же на ма дао 

увек је про пра ћен ни зом ма-

пра во гла са још 1893. го-

ни фе ста ци ја? При пад ни це леп-

 ди не. Ју го сла ви ја је то 

шег по ла, као и у вре ме СФРЈ, 

учи ни ла 57 го ди на ка сни-
 је, а Ује ди ње ни Арап ски 

Еми ра ти су по след ња др жа ва ко ја је то ура ди ла – 2006. го-
 ди не. Швај цар ска је по след ња зе мља у Евро пи ко ја је уве ла 

пра во гла са же на ма (1972).

до би ја ју цве ће на по клон и нај-
че шће мо гу ра ни је да иза ђу с 
по сла.

15.000 же на ко је су тра жи ле кра ће рад-

не рад ни дан по стао је 1965. 

но вре ме, бо ље пла те и пра во гла са?

го ди не?

Бр
ан

а 
Н

ик
ол

ић

Мо лим за реч
Де вој ци ни по што не мој те за Дан же на ре ћи „Ти си ми све што имам”. 

От кри ће да не ма те ни стан ни ко ла.
Пен зи о не ри су мај сто ри за сел фи. С пен зи јом мо гу са мо да се 

сли ка ју.
Ле кар ми је пре по ру чио да што ви ше ше там, па по сао тра жим ис-

кљу чи во пе шке.
Мо лим вас, кад нам бу де бо ље, по ша љи те ми СМС.
Спро вео сам ме ре штед ње. Уме сто ро ма на, пи шем афо ри зме.
Од не крет ни на сам при ја вио са мо „ју го” из 1990.
Це ним што има те сво је ми шље ње. Сло бод но га за др жи те за се бе.
Да на шње пла ву ше су на ма за не свим фар ба ма.
Не пра вед но је да не ке же не и 8. март мо ра ју да про ве ду у си гур ној 

ку ћи. Де јан Па та ко вић

Стан дард
Про сеч на пла та је та ман за про сеч ну по ро ди цу од 0,75 чла но ва!
„Пре ста ни те да пу ши те!” Зву чи ко по зив на ре во лу ци ју.
Да ни је сва ко днев них по ску пље ња, не би смо раз ли ко ва ли да не.
На род се уз по моћ вла де ре фор ми сао у кри зну гру пу.
Вра тих се у мла дост. Пла та ми је ко џе па рац, а и кри јем се док пу-

шим.
Ре фор ме су бол не и те шке. Не ке баш бо ли што је дру ги ма те шко.
Мо жда сам и ја не ка кав ма фи јаш. Стан дард ми је кри ми на лан.
Ја сам ђак пе шак. Уме сто књи га ку пио сам – ци пе ле.
Сти гли ра чу ни. Ви дим, др жа ва и да ље ра чу на на ме не.

Бра ни слав Ву ко ма но вић

Ло во ри ке
Ис пе ци, али па зи шта ћеш да ка жеш.
По тро ши ли смо све што смо има ли. Са да тро ши мо стр пље ње.
По сма тра но из жа бље пер спек ти ве, стан дард нам ра сте.
Нај сла ђе се дре ма на ло во ри ка ма.

Ра ди во је Јев тић Јен ки

Ле ко ви те ми сли
Мно ги су ме пре шли у жи во ту. Убу ду ће ћу да на пла ћу јем сва ки 

пре лаз!
От пор ни су на све они ко ји иду ли ни јом ма њег от по ра.
По диг ни мо рам пе! Исти на тре ба да про ђе.
Пред су дом исто ри је не ма при ви ле го ва них.
Чим има пу но исти на, и лаж се при дру жи.
Ла ска ве ре чи су као уље. Мно ги се на њих окли зну.
Ни је чу до што имам за кр пе јер ми лош жи вот кро ји пла но ве.
Не ба цај те па пир! Мно га обе ћа ња су оста ла са мо на па пи ру.
Дру штве ни но вац се нај че шће по тро ши са дру штвом.
Ки ша не мо же да спе ре ља гу с љу ди.

Ду шан Стар че вић


