
0700/017-017
по цени локалног позива

011/3060-680
за позиве са мобилног 

телефона и из иностранства

ТТТТТЕЕЕЕММММА БРОЈА: За бесплатнууу рррррррррррееееееееехххххххаааааббиилитацију ппппппппппппппензиооннеерраа 
у једноојј од 24 српскее ббббааааааањњњњњњњњееееееее оове ггооддиинне изддввоооооојјјјјјјјјјјјјееееееееееноо
348.98800.000 динара

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 3 БЕОЕОГРГРААД, 31. МАМАРТТ 2201015.5. И ИЗЛЗЛЗЛААЗИ ЈЕДНОМ МЕСЕЕЧЕЧНО

КОН КУРС ОТВО РЕН КОН КУРС ОТВО РЕН 
ДО 15. АПРИ ЛАДО 15. АПРИ ЛА

КОНТАКТ ЦЕНТАР
Радним данима 

8-15h



2 31. март 2015. ГЛАС ОСИГУРАНИКА

ИЗДАВАЧ: Републички
фонд за пензијско

и инвалидско осигурање

ДИРЕКТОР:
Драгана Калиновић

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК:
Весна Анастасијевић

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

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

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

ШТАМПА:
Штампарија
Службени гласник

ОГЛАШАВАЊЕ:
011/2030-745

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

0700/017-017
по цени локалног позива

011/3060-680
за позиве са мобилног 

телефона и из иностранства

ТТТТТЕЕЕЕММММА БРОЈА: За бесплатнууу рррррррррррееееееееехххххххаааааббиилитацију ппппппппппппппензиооннеерраа 
у једноојј од 24 српскее ббббааааааањњњњњњњњееееееее оове ггооддиинне изддввоооооојјјјјјјјјјјјјееееееееееноо
348.98800.000 динара

ЛИСТ РЕПУБЛИЧКОГ
ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО
И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРАЊЕГЛАС

ОСИГУРАНИКАОСИГУРАНИКА

ГОДИНА XLVI БРОЈ 3 3 БЕОЕОГРГРААД, 31. МАМАРТТ 2201015.5. И ИЗЛЗЛЗЛААЗИ ЈЕДНОМ МЕСЕЕЧЕЧНО

КОН КУРС ОТВО РЕН КОН КУРС ОТВО РЕН 
ДО 15. АПРИ ЛАДО 15. АПРИ ЛА

КОНТАКТ ЦЕНТАР
Радним данима 

8-15h

Вас крс (Ус крс) је нај ра до-
сни ји хри шћан ски пра-
зник, ко јим се про сла вља

Ису сов по вра так у жи вот – вас-
кр се ње. Уз овај пра зник се ве-
зу је ра дост об на вља ња жи во та,
пра шта ње у ду ши и ле по та бу ђе-
ња при ро де.

Пра во слав ни хри шћа ни ове
го ди не Ус крс про сла вља ју 12.
апри ла, а ри мо ка то ли ци не де-
љу да на ра ни је, 5. априла.

Ус кр су, пре ма оби ча ју, прет-
хо ди сед мо не дељ ни пост, нај ду-
жи у го ди ни, као и низ пра зни ка
(Ла за ре ва су бо та – Вр би ца, Цве-
ти). Вре ме по ста и од ри ца ња,
оби чај је ко ји је на стао на те ме љу ве ро ва ња да се 
уз др жа ва њем од оби ља мр сне хра не и по сла сти-
ца мо же за до би ти ми лост Бож ја. 

Це ла не де ља пред Ус крс је Ве ли ка не де ља. Зо-
ве се још и Стра сна јер се од но си на стра да ње 
Хри сто во ко је је кул ми ни ра ло на Ве ли ки пе так, 
ка да је ра за пет на крст и кру ни сан тр но вим вен-

цем. Ве ли ки пе так је дан ве ли ке ту ге. То је дан ти-
ши не у свим хри шћан ским хра мо ви ма, дан ка да
не ма слу жбе и ка да зво на не зво не. Тог да на се
пла шта ни ца из ла же на по себ но укра шен сто ис-
пред ол та ра – гроб Хри стов, где вер ни ци мо гу да
је це ли ва ју до Ус кр са.

По себ но ва жно ме сто у тра ди ци о нал ном оби-
ча ју про сла вља ња Ус кр са за у зи ма цр ве но ја је,
сим бол жи во та, а ње го ва цр ве на бо ја озна ча ва
же љу за здра вљем и на прет ком. Ја ја се фар ба ју
на Ве ли ки че твр так или на Ве ли ки пе так, за ви сно
од кра ја, а ша ра ју се раз ли чи то. Пр во обо је но ја је,
по зна то као чу вар ку ћа, чу ва се у ку ћи до сле де-
ћег Ус кр са да би шти ти ло уку ћа не, сто ку и усе ве.
Ус кр шња ја ја се да ру ју ро ђа ци ма и при ја те љи ма
и сви ма они ма ко ји уђу у ку ћу, а на ро чи то де ци
ко ја у не ким кра је ви ма на Ус крс иду од ку ће до
ку ће и ску пља ју ја ја. 

Ка ко је Ус крс по ро дич ни пра зник, за сто лом ће
се тог да на на ћи сви чла но ви по ро ди це, па и они
ко ји за ту при ли ку мо ра ју да до пу ту ју из да ле ка,
а шта ће се из не ти на тр пе зу за ви си од оби ча ја у
том кра ју, же ља уку ћа на и мо гућ но сти до ма ћи на.
Ипак, пр ви за ло гај ко јим ће се вер ни ци омр си ти
по сле по ста је сте цр ве но ус кр шње ја је, на рав но
уз оба ве зно ку ца ње ја ји ма свих уку ћа на. 

Не ка да је био оби чај да се за Ус крс пе че јаг ње
на ра жњу, али да нас се нај че шће при пре ма јаг ње-
ћа чор ба и пе че ма ло ве ћи ко ма д јаг ње ћег ме са.
Не где се за ус кр шњи ру чак спре ма и пра се ти на,
али у сва ком слу ча ју, ни ка кво жи вин ско пе че ње
се не сме на ћи на сто лу, да сре ћа не од ле ти. 

Ус крс се сла ви три да на и та да се, уме сто уоби-
ча је них по здра ва, по здра вља са Хри стос вас кр се,
а от по здра вља са Ва и сти ну вас кр се. Тај по здрав
и цр ве но ја је су, ипак, су штин ска обе леж ја овог
ва жног пра зни ка.

На шим чи та о ци ма же ли мо да Ус крс про сла ве
ра до сни, у сло зи, ми ру и љу ба ви. Р. М.

УЗ УС КР ШЊЕ ПРА ЗНИ КЕ

Ра дост нам је 
сви ма по треб на

Ја ја – умет нич ка де ла
Фар ба на ја ја про на ђе на су још у пра и сто риј-
ским гро бо ви ма, а тра ди ци ја бо је ња ме ђу
иран ским на ро ди ма тра је око 2.500 го ди на.
Обо је на ја ја су ин спи ра ци ја мно гих умет-
ни ка. Не ки су их из ра ђи ва ли чак од зла та и 
бо га то де ко ри са ли, а дру ги су пра ви ли пра ва
умет нич ка де ла на по вр ши ни ја је та.
У све ту су по зна та и ве о ма це ње на Фа бер же-
о ва ја ја – умет нич ка де ла у ко ји ма су ужи ва-
ли чла но ви вла дар ских ру ских по ро ди ца. Из-
ра дио их је Карл Фа бер же, ју ве лир, за ру ске
ца ре ве у пе ри о ду од1885. до 1917. го ди не.
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Алек сан дар Ву лин, ми ни-
стар за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на 

пи та ња, по се тио је 11. мар та 
не дав но фор ми ра ни Кон такт 
цен тар Ре пу блич ког фон да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси-
гу ра ње. При ли ком по се те, ко-
јој је при су ство вао ме наџ мен т 
Фон да и број ни пред став ни ци 
ме ди ја, ди рек тор ка РФ ПИО, 
Дра га на Ка ли но вић, ис та кла је 
да Кон такт цен тар пред ста вља 
бо љи и бр жи кон такт са гра ђа-
ни ма и бо ље и бр же оства ри-
ва ње пра ва гра ђа на у Фон ду. 
Она је за хва ли ла ми ни стру што 
је пре по знао ва жност основ не 
де лат но сти Фон да и шта зна чи 

бли зак кон такт са гра ђа ни ма, а 
сво јом по се том на нај бо љи на-
чин ука зао по др шку за бу ду ћи 
рад.

– За не пу них ме сец да на ја-
ви ло се 2.000 гра ђа на (док је за 
прет ход ну го ди ну укуп но би ло 
9.000 по зи ва), што је ап со лут ни 
до каз да су гра ђа ни пре по зна-
ли бо љи так кон так та и са рад ње 
Фон да пре ко Кон такт цен тра. 
Нај че шћа пи та ња од но се се на 
ста ро сну пен зи ју и у ко јој фа зи 
је ре ша ва ње кон крет ног пред-
ме та – из ја ви ла је Дра га на Ка ли-
но вић, на ја вљу ју ћи да ће Фонд 
у нај ско ри је вре ме омо гу ћи ти 
гра ђа ни ма да елек трон ским пу-

ПО СЕ ТА МИ НИ СТРА ВУ ЛИ НА КОН ТАКТ ЦЕН ТРУ ФОН ДА ПИО

За ме сец да на 
две хи ља де по зи ва
Нај че шћа пи та ња од но се се на ста ро сну пен зи ју и у ко јој фа зи је ре ша ва ње кон крет ног пред ме та

Јелица Тимотијевић, Драгана Калиновић и Александар Вулин

У разговору са оператерима

тем има ју увид у кре та ње свог 
пред ме та.

Ди рек тор ка Фон да та ко ђе је 
из не ла по да так да се са да 94 
од сто свих зах те ва ре ша ва у за-
кон ском ро ку.

Ми ни стар Ву лин је ре као да 
се Фонд ПИО тру ди да свој по-
сао ра ди мак си мал но тран спа-
рент но и да га ра ди пр вен стве-
но у ин те ре су ко ри сни ка.

– Ми смо мно го вре ме на и 
енер ги је уло жи ли у то да све ин-
фор ма ци је и уоп ште рад Фон да 
ПИО бу ду до ступ ни оси гу ра ни-
ци ма и ко ри сни ци ма. Ово што 
да нас ра ди мо је сте наш на чин да 
се при бли жи мо ко ри сни ку и да 

ко ри сник мо же да са зна све што
му је по треб но – ре као је Ву лин.

Ми ни стар је ка зао да је 4,7
про це на та ви ше нов ца упла ће-
но у Фонд ПИО не го што је би-
ло у фе бру а ру про шле го ди не.
Пре ма ње го вим ре чи ма, по ред
по ве ћа ња сто пе до при но са ко-
је је из гла са но про шле го ди не,
еви ден тан је и по ве ћан број за-
по сле них, од но сно по ве ћа не су
упла те љу ди ко ји са да ра де, али
знат но бо ље ра ди и ин спек ци ја
ра да, ко ја је зна ча јан број љу ди
из „си ве еко но ми је” пре ба ци ла
у ле гал не то ко ве.

– Знат но је сма ње на и ко ли чи-
на нов ца ко ју др жа ва до ти ра сва-

ког ме се ца за пен зи је. И не са мо
за пен зи је – ка да др жа ва до ти ра
Фонд ПИО, она не до ти ра са мо
пен зи је, већ и ту ђу по моћ и не гу,
здрав стве не до дат ке. Са да је то
па ло на 40 про це на та, а би ло је
48. Као што ви ди те, ме ре да ју ре-
зул та те, ште ди мо но вац, а ни за
јед но је ди но пра во не ума њу је-
мо то на шим ко ри сни ци ма – ре-
као је Алек сан дар Ву лин.

Ми ни стар Ву лин је об и шао
Кон такт цен тар, раз го ва рао са
свим опе ра те ри ма и рас пи ти-
вао се о бро ју, уче ста ло сти и
вр сти по зи ва. На је дан по зив се
и сам ја вио и од го во рио на пи-
та ње го спо ђе ко ја је же ле ла да
зна ко ји су усло ви за од ла зак

же на у пен зи ју по но вим за кон-
ским про пи си ма.

Кон такт цен тар, за раз ли ку од
прет ход ног кол цен тра, пру жа
не са мо те ле фон ске услу ге, већ и
мо гућ ност да се тра же не ин фор-
ма ци је до би ју пу тем СМС-а, меј ла
и веб-сај та. Рад но вре ме Кон такт
цен тра за раз го вор са опе ра те-
ри ма је од осам до 15 ча со ва, а
по сле 15 ча со ва, ви кен дом и пра-
зни ци ма ко ри сни ци ма је до сту-
пан го вор ни ауто мат. Бро је ви те-
ле фо на су 0700/017-017 (по це ни
ло кал ног по зи ва) и 011/3060-680
(за по зи ве са мо бил ног те ле фо на
и из ино стран ства).

Ве сна Ка дић

И министар одговорио на један телефонски позив
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На основу члана 7 Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког
фонда за пензијско и инвалидско осигурање - пречишћен текст

(„Службени гласник РС”, 15/2012, 17/2013 и 12/2014), 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање расписује

О Г Л А С 
за пријем захтева за упућивање корисника пензија

на рехабилитацију за 2015. годину

1.  Право на бесплатну рехабилитацију у здравствено-стационарним установама и 
бањско-климатским лечилиштима, у трајању од 10 дана, имају корисници старосних, 
инвалидских и породичних пензија, који имају пребивалиште на територији Републике 
Србије и чија је пензија за јануар, односно фебруар нижа од износа просечне пензије у 
Фонду, односно од 23.159,00 динара.

2.  Право да се јаве на оглас имају пензионери из категорије запослених, самосталних 
делатности и пољопривредници, који, осим пензије која је нижа од горе наведеног 
износа, немају друга лична примања. Право да се јаве на оглас имају и пензионери који 
су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора 
(прерачунато по средњем курсу НБС на дан 15. 1. 2015. године 1 евро = 122,489 динара), 
под условом да збир тих пензија не прелази износ из тачке 1 овог огласа.

3.  Право на коришћење бесплатне рехабилитације имају корисници пензија који то право 
нису користили у последњих пет година, а корисници пољопривредне пензије, поред 
наведених услова, морају да имају и најмање 10 година стажа по основу обављања 
пољопривредне делатности. 

4.  Уз пријаву, потребно је поднети:
- пензијски чек за јануар или фебруар 2015. године,
- доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима 
 (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања)

- фотокопију личне карте, 
- постојећу медицинску документацију,
- писану изјаву, на прописаном обрасцу пријаве, о другим личним примањима и о томе 

       да у претходних пет година нису користили рехабилитацију о трошку Фонда. 

5.  Пријаве се подносе општинским организацијама пензионера, према месту 
пребивалишта, а корисници са територије АП Косово и Метохија испостави или 
филијали Фонда у месту пребивалишта.

6. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права. 

7. Пријаве на оглас могу да се поднесу до 15. априла 2015. године.

8.  На утврђени списак корисника пензија који испуњавају услове за упућивање на 
рехабилитацију може се поднети приговор надлежној комисији у року од осам дана од 
дана објављивања списка на огласној табли. 

9.  Комисија из тачке 8 дужна је да у року од три дана размотри поднете приговоре и 
утврди коначан списак корисника пензија који су остварили право на рехабилитацију 
и објави га на огласној табли општинске организације корисника пензија, филијале 
Фонда, односно службе филијале и испоставе.
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Пен зи о не ри ко ји у по-
след њих пет го ди на ни-
су ко ри сти ли бес плат ну 

ре ха би ли та ци ју у не кој од ба ња 
Ср би је, мо ћи ће да кон ку ри шу 
за ме сто у РХ цен три ма, и то о 
тро шку пен зиј ског фон да, са-
оп ште но је на сед ни ци Управ-
ног од бо ра ПИО фон да. За ову 
на ме ну се сва ке го ди не из два ја 
0,01 од сто сред ста ва од до при-
но са упла ће них за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње, што за 
ову го ди ну из но си 348.980.000 
ди на ра. Пре ма це на ма у бањ-
ским ле чи ли шти ма, оче ку је се 
да ће 11.227 пен зи о не ра мо ћи 
да ис ко ри сти ово пра во.

Иван Ми мић, фи нан сиј ски ди-
рек тор Фон да, ис та као је да је 
од пла ни ра них 348.980.000 ди-
на ра за ово го ди шње фи нан си-
ра ње тро шко ва ре ха би ли та ци је 
пен зи о не ра, 317.430.000 ди на-
ра на ме ње но ко ри сни ци ма из 
ка те го ри је оси гу ра ни ка за по-

сле них, 28.580.000 ди на ра бив-
шим са мо стал ци ма и 2.970.000 
ди на ра пен зи о ни са ним по љо-
при вред ни ци ма.

По љо при вред ни пен зи о не ри 

пра во на ре ха би ли та ци ју о тро-
шку Фон да мо гу да ис ко ри сте
уко ли ко има ју нај ма ње 10 го ди-
на ста жа по осно ву оба вља ња
по љо при вред не де лат но сти. 

Пра во на бес плат ну ре ха би-
ли та ци ју има ју, да под се ти мо,
они пен зи о не ри ко ји про те клих
пет го ди на ни су ко ри сти ли ово
пра во, од но сно ни су ишли у ба-
њу о тро шку Фон да, а при ма ња
им не пре ла зе про сеч ну пен зи ју
од 23.159 ди на ра.

Пен зи о не ри ко ји бу ду ис ко-
ри сти ли ову по вла сти цу би ће
упу ће ни у јед ну од 24 ба ње у
Ср би ји пре ма од лу ци ле ка ра а
на осно ву при ло же не ме ди цин-
ске до ку мен та ци је.

– И ове го ди не ће фи ли ја ле
Фон да ПИО ко је не ре а ли зу ју сва
сред ства мо ћи да их пре у сме ре
оним фи ли ја ла ма ко је има ју пен-
зи о не ре са ис пу ње ним усло ви ма
за ко ри шће ње ре ха би ли та ци је,
али не ма ју до вољ но нов ца да их
и по ша љу у РХ цен тре – ре као је
Иван Ми мић на сед ни ци Управ-
ног од бо ра.

При ја ве се, као и до са да, под-
но се удру же њи ма пен зи о не ра
пре ма ме сту ста но ва ња, а члан-
ство у удру же њу ни је услов да би
ко ри сник пен зи је кон ку ри сао за
бес плат ну ре ха би ли та ци ју.

В. Ана ста си је вић

И пре воз до ба ње 
пла ћа Фонд
Као и про шле го ди не, у окви ру сва ке ка те-
го ри је пен зи о не ра – за по сле ни, са мо стал-
не де лат но сти и по љо при вред ни ци – би ће 
пра вље не по себ не ли сте за ста ро сне, 
ин ва лид ске и по ро дич не пен зи о не ре. 
Тро шко ве пре во за та ко ђе сно си РФ ПИО,
а ре фун ди ра се це на по врат не ауто бу ске
кар те од ме ста бо рав ка до ба ње или це на 
по врат не во зне кар те дру гог раз ре да.
Ранг ли сте ће би ти об ја вље не на огла-
сним та бла ма оп штин ских ор га ни за ци-
ја пен зи о не ра и фи ли ја ла, слу жби или
ис по ста ва Ре пу блич ког фон да ПИО. 
Уко ли ко не ко од пен зи о не ра не бу де
за до во љан ран ги ра њем, мо ћи ће да
уло жи при го вор у ро ку од осам да на од
да на об ја вљи ва ња ранг ли сте на огла сној 
та бли. Ко ми си ја је оба ве зна да у ро ку од
три да на пре гле да све жал бе и са чи ни ко-
нач ну ранг ли сту ко ри сни ка пен зи ја ко ји
ће ове го ди не о тро шку Фон да бо ра ви ти
у ба ња ма и ле чи ли шти ма Ср би је.

БЕС ПЛАТ НА РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА У СРП СКИМ БА ЊА МА

Кон курс отво рен до 
15. апри ла
Оче ку је се да ће ове го ди не о тро шку др жа ве на ре ха би ли та ци ју у не ку од 24 ба ње
мо ћи да оде 11.227 пен зи о не ра

у жижи

Са седнице Управног одбора РФ ПИО

Врњачка Бања
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Пре ми јер Ср би је Алек сан-
дар Ву чић и 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 по се ти ли су
надавно Дом Бе жа ниј ска ко са
у Зе му ну. Пре ми јер и ми ни стар
су об и шли дом, раз го ва ра ли
са ко ри сни ци ма и уру чи ли им
те ле ви зор, ком пју те ре и ме-
ди цин ске апа ра те за пру жа ње
здрав стве не за шти те хро нич-
ним бо ле сни ци ма.

Су за на Ми шић, ди рек тор ка
Уста но ве Ге рон то ло шки цен тар
Бе о град (УГЦБ), за хва ли ла је
пре ми је ру Ву чи ћу и ми ни стру
Ву ли ну на по се ти и на да ро ви ма
ко је су обез бе ди ли за ко ри сни-
ке Ге рон то ло шког цен тра. Пре-
ма ње ним ре чи ма, 10.000 ко ри-
сни ка ко ри сти услу ге у за јед ни-
ци, кроз Слу жбу по мо ћи у ку ћи
и Днев не цен тре и клу бо ве, док

1.200 осо ба ко ри сти услу гу сме-
шта ја у не ком од до мо ва УГЦБ. 
Ови бро је ви, на ве ла је, го во ре 
на ко ји на чин УГЦБ ра ди, као и 
о нео п ход но сти ова кве вр сте 
услу га, и из ра зи ла на ду да ће 

др жа ва па жљи во као и до са да 
во ди ти ра чу на о уста но ви и ко-
ри сни ци ма.

Пре ми јер Алек сан дар Ву чић 
је за хва лио на ср дач ном го сто-
прим ству и одао при зна ње и за-

хвал ност пен зи о не ри ма на раз-
у ме ва њу и стр пље њу ко је има ју 
за ме ре ко је Вла да спро во ди за 
на пре дак Ср би је. Ка ко је ре као, 
без њи хо ве по мо ћи, сна ге и по-
др шке, ни шта у зе мљи не би мо-
гло да се ура ди и по пра ви, и обе-
ћао пен зи о не ри ма да ће у на-
ред ним го ди на ма до че ка ти дан 
ка да ће би ти по но сни на Ср би ју, 
на сво ја при ма ња и свој жи вот.

Пре ми јер је та ко ђе из нео
пред лог да се сма њи број оних 
ко ји ра де ад ми ни стра тив не 
по сло ве, а уме сто то га по ве ћа 
број осо бља ко је се бри не о ко-
ри сни ци ма, јер је оно увек у де-
фи ци ту.

На кон обра ћа ња оку пље ним
ко ри сни ци ма и за по сле ни ма, 
пре ми јер је уз при су ство ми ни-
стра Ву ли на, са јед ним од ко ри-
сни ка за по чео пар ти ју ша ха.

В. Ка дић

ДО НА ЦИ ЈА ДО МУ БЕ ЖА НИЈ СКА КО СА

По се та пре ми је ра Ву чи ћа
и ми ни стра Ву ли на

Премијер Ву чић захвалио пензионерима на гостопримству

При ли ком пре да је 
М-4 обра за ца по сло дав ци 
од ове го ди не мо ра ју има ти 
по пу њен обра зац зах те ва 

До кра ја апри ла је за кон ски рок за под-
но ше ње при ја ва М-4 за 2014. го ди ну.

Ове го ди не при ја ве се пре да ју уз по-
пу њен обра зац зах те ва за пре да ју при ја-
ва М-4 ко ји се мо же од штам па ти са сај та
Фон да ПИО или пре у зе ти на шал те ри ма
ма тич не еви ден ци је у нај бли жој фи ли ја-
ли Фон да.

Уз по пу њен обра зац зах те ва за пре да ју
при ја ва, по сло дав ци, као и до са да, тре ба
да до ста ве при ја ве М-4 за сво је за по сле-
не и све дру го што је на ве де но у зах те ву
ако има ју до 50 за по сле них рад ни ка. По-
сло дав ци ко ји има ју ви ше од 50 рад ни ка
мо гу под не ти при ја ве М-4 без пра те ће
до ку мен та ци је, и у том слу ча ју се она ка-
сни је про ве ра ва или се на кнад но тра жи
од по сло дав ца.

Уко ли ко по сло да вац под но си при ја ве
М-4 за ра ни је го ди не, та ко ђе мо ра да до-
ста ви и по пу њен обра зац зах те ва за пре-
да ју при ја ва М-4, на исти на чин као и за
2014. го ди ну.

По из вр ше ној про ве ри при ја ва М-4,
овла шће ни рад ник Фон да са чи ња ва за-
пи сник о из вр ше ној кон тро ли по да та ка о
утвр ђе ном ста жу оси гу ра ња и за ра да ма,
на кна да ма за ра да, од но сно осно ви ца ма
оси гу ра ња и ви си ни упла ће ног до при-
но са. За пи сник, ко ји се са чи ња ва у два
при мер ка, пот пи су ју овла шће ни рад ник
Фон да и по сло да вац и та ко пот пи сан је-
дан при ме рак за пи сни ка, са ове ре ним
при ја ва ма М-4, да је се по сло дав цу а дру-
ги оста је у Фон ду. 

За кон ски рок за пре да ју при ја ва М-4 је
до 30. апри ла те ку ће го ди не за прет ход-
ну ка лен дар ску го ди ну.

При ја ве сe подносe у фи ли ја ла ма, од-
но сно слу жба ма и ис по ста ва ма Фон да
пре ма се ди шту по сло дав ца. Не по што-
ва ње овог ро ка сма тра се пре кр ша јем

за ко ји су пред ви ђе не нов ча не ка зне од 
10.000 до 800.000 ди на ра за по сло дав ца, 
а од 2.500 до 50.000 за од го вор но ли це.

До га ђа се и да је по сло да вац уред но 
упла тио до при но се за по сле ни ма, али ни-
је пре дао до каз о то ме, то јест М-4, та ко 
да у ма тич ној еви ден ци ји о то ме не по-
сто је по да ци. До бро је по зна то да са мо 
са овим ком пле ти ра ним обра сцем Фонд 
има тач ну еви ден ци ју о ста жу и пла ће-
ним до при но си ма за рад ни ка. Бу ду ћи да 
је не а жур ност по сло да ва ца основ ни раз-
лог због ко јег ка сне ре ше ња о пен зи о ни-
са њу, Фонд ће, по ис те ку за кон ског ро ка, 
и ове го ди не про тив њих под но си ти пре-
кр шај не при ја ве.

Под се ћа мо и на то да по сло дав ци мо гу 
елек трон ски да про ве ре по дат ке на М-4 
при ја ва ма, пре ко сер ви са на сај ту Фон да, 
а ка да си стем спро ве де пре ли ми нар ну 
кон тро лу, по сло да вац мо же да бу де си гу-
ран да су при пре мље ни обра сци ис прав-
ни и да их мо же пре да ти Фон ду. 

В. А.

РФ ПИО ОБА ВЕ ШТА ВА

Но ви на за по сло дав це
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ВО ДИЧ КРОЗ УПРАВ НИ ПО СТУ ПАК

Без бри ге у пен зи ју
Уко ли ко сте на вр ши ли го-УУди не жи во та по треб не за УУоства ри ва ње пра ва на пен-УУ
зи ју (ове го ди не то је за му шкар це 
65, а за же не 60 го ди на и шест ме-
се ци) и има те ви ше од 15 го ди на 
ста жа оси гу ра ња, си гур ни сте да 
ис пу ња ва те усло ве за пен зи ју и 
не ма раз ло га за бри гу. Исто ва жи 
и у слу ча ју да сте се од лу чи ли за 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју и 
има те до вољ но на вр ше ног ста жа 
оси гу ра ња (му шкар ци 40 го ди на, 
а же не 36 го ди на и 4 ме се ца) и го-
ди на жи во та.

Ме ђу тим, ни је увек све та ко 
јед но став но. Ка ри је ра сва ког 
оси гу ра ни ка за за по сле не у Ре-
пу блич ком фон ду за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње пред ста-
вља но ву прав ну си ту а ци ју и но-
ви иза зов. На пр ви по глед ком-
плет ни по да ци че сто кри ју по је-
ди не не до стат ке ко ји у тре нут ку 
ка да се це не усло ви за пен зи ју 
мо гу да пред ста вља ју и кру пан 
про блем. По себ но су не при јат-
не си ту а ци је у слу ча ју ка да је 
оси гу ра ни ку рас ки нут рад ни од-
нос, или је пре ки ну то оба вља ње 
са мо стал не де лат но сти, а у по-
ступ ку се утвр ди да се по је ди ни 
пе ри о ди не мо гу утвр ди ти у пен-
зиј ски стаж и да због то га усло ви 
за пен зи ју ни су ис пу ње ни.

Да би смо ука за ли на мо гу ће 
„зам ке“, опи са ће мо нај че шће си-
ту а ци је у ко ји ма до ла зи до по гре-
шног са би ра ња ста жа и по гре-
шне про це не у ве зи са ње го вим 
укуп ним тра ја њем. Гре шке по пут 
оних ко је ће мо об ја сни ти мо гу 
да се де се и нај и ску сни јим рад-
ни ци ма ко ји се ба ве ка дров ским 
по сло ви ма и због то га је ра чу на-
ње ста жа по треб но оба вља ти уз 
нај ве ћу па жњу, а сам оси гу ра ник 
тре ба да бу де упо знат са ра чу ни-
цом и да сво јим са зна њи ма по-
мог не у том по ступ ку.

Јед на од нај че шћих гре ша ка 
је ра чу на ње ста жа са уве ћа ним 
тра ја њем, та ко зва ног бе не фи ци-
ра ног ста жа. Сва ки оси гу ра ник 
ко ји је ра дио на рад ном ме сту на 
ко ме се стаж ра чу на у тра ја њу ду-
жем од ефек тив ног мо ра оба ве-
зно да про ве ри да ли рас по ла же 
уве ре њем о ра ду на по сло ви ма 
са бе не фи ци ра ним ста жом, да ли 

је по сло да вац код ко га је ра дио 
упла тио до при но се и за уве ћа но 
тра ја ње, као и да ли су при ра чу-
на њу тра ја ња „бе не фи ци је“ узе ти 
у об зир и евен ту ал ни из о стан ци 
са по сла, нај че шће због бо ло ва ња, 
али и из би ло ког дру гог раз ло га. 
При ра чу на њу ста жа са уве ћа ним 
тра ја њем ва жна су и сле де ћа пра-
ви ла: уко ли ко је стаж на вр шен за-
кључ но са 1972. го ди ном он се ра-
чу на у уве ћа ном тра ја њу са мо ако 
је ње го во укуп но тра ја ње ду же од 

пет го ди на, док се стаж на вр шен 
по чев од 1997. го ди не, ра чу на у 
уве ћа ном тра ја њу са мо ако је оси-
гу ра ник на од го ва ра ју ћим рад ним 
ме сти ма про вео укуп но ви ше од 
10 го ди на. Уко ли ко је оси гу ра ник 
у по је ди ним пе ри о ди ма ра да од-
су ство вао са по сла због бо ле сти, 
укуп но тра ја ње бе не фи ци је у по-
је ди ним го ди на ма због то га мо же 
да бу де скра ће но. У пе ри о ду од 
1988. до 1990. го ди не, тра ја ње бо-
ло ва ња ко је пре ла зи је дан ме сец 
од би ја се од укуп ног тра ја ња бе-
не фи ци ра ног ста жа, док се на кон 
1991. го ди не ком плет но тра ја ње 
бо ло ва ња од би ја од бе не фи ци ра-
ног ста жа. На при мер, уко ли ко је 
оси гу ра ник 1989. го ди не био два 
ме се ца на бо ло ва њу, а ра дио је 
на по сло ви ма са ко е фи ци јен том 
уве ћа ња 12-15, он ће у тој го ди ни 
уме сто про ду же ног тра ја ња ста-
жа од три ме се ца, има ти уве ћа ње 
са мо за 11 ефек тив них ме се ци, у 
тра ја њу од два ме се ца и 22 да на. 
За исто тра ја ње бо ло ва ња у 1995. 
го ди ни, уве ћа ње би се ра чу на ло 
за 10 ефек тив них ме се ци, у тра ја-
њу од два ме се ца и 15 да на.

Сва ки оси гу ра ник ко ји је у не-
ком пе ри о ду ра дио са рад ним
вре ме ном кра ћим од пу ног рад-
ног вре ме на, оба ве зно мо ра да
про ве ри тра ја ње свог ста жа. Не-
рет ко по да ци упи са ни у рад ну
књи жи цу ука зу ју на то да се стаж
ра чу на у ефек тив ном, ка лен дар-
ском тра ја њу, док су у ма тич ној
еви ден ци ји Фон да ре ги стро ва ни
пра вил ни по да ци на осно ву ко јих
се стаж утвр ђу је у кра ћем тра ја њу.
По се бан про блем пред ста вља ју

си ту а ци је у ко ји ма је оси гу ра ник
у вре ме оба вља ња са мо стал не
де лат но сти био ан га жо ван по
осно ву рад ног од но са са не пу ним
рад ним вре ме ном. По што За кон о
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу уре ђу је при о ри тет оси гу ра-
ња, иако су до при но си пла ће ни
и по осно ву рад ног од но са и по
осно ву са мо стал не де лат но сти,
ра чу на се тра ја ње ста жа за при-
о ри тет но оси гу ра ње – рад ни од-
нос и мо гу ће је да се оси гу ра ни ку
утвр ди стаж кра ћи од ка лен дар-
ског. Ове си ту а ци је су нај че шће
код оси гу ра ни ка ко ји оба вља ју
са мо стал ну де лат ност, а за по сле
се у шко ли као на став ни ци са не-
пу ним фон дом ча со ва. За њих је
ва жно да зна ју да им се у пе ри о ду
ка да су ис пу ња ва ли усло ве за обе
ка те го ри је оси гу ра ња, тра ја ње
ста жа ра чу на ис кљу чи во за при о-
ри тет но оси гу ра ње.

За ко ном су пред ви ђе не и по је-
ди не ка те го ри је оси гу ра ни ка ко је
пра во оства ру ју под по вољ ни јим
усло ви ма, по пут при пад ни ка вој-
ске и по ли ци је. За све оси гу ра ни-
ке ко ји су ра ди ли на овим и слич-

ним по сло ви ма, а ко ји су За ко ном
пред ви ђе ни као „при ви ле го ва ни“
у по гле ду усло ва за пен зи о ни са-
ње, ва жно је на гла си ти да се ти
усло ви при ме њу ју са мо у слу ча ју
да пра во на пен зи ју оства ру ју као
оси гу ра ни ци из по себ них ка те го-
ри ја. То за пра во зна чи да оси гу-
ра ник ко ји је, на при мер, био уни-
фор ми са но овла шће но слу же но
ли це у по ли ци ји, не мо же да се
пен зи о ни ше под по себ ним усло-
ви ма уко ли ко је на пу стио по ли ци-
ју и за тим био за по слен на не ким
дру гим по сло ви ма, или оба вљао
са мо стал ну де лат ност, па чак ни
ка да му слу жба у по ли ци ји пред-
ста вља по след ње оси гу ра ње, ако
је у пе ри о ду из ме ђу пре стан ка
слу жбе и да на ка да би ис пу нио
усло ве за пен зи ју био из ван оси-
гу ра ња. Да кле, по себ не ка те го ри-
је оси гу ра ни ка оства ру ју пра во
под по себ ним про пи си ма са мо у
слу ча ју да то пра во оства ру ју као
оси гу ра ни ци из про пи са них ка те-
го ри ја.

Ва жно је на гла си ти и да се по-
се бан стаж (утвр ђен по осно ву
уче шћа у ору жа ним ак ци ја ма, по
осно ву за ро бље ни штва, ле че ња
и ре ха би ли та ци је, или по осно ву
ро ђе ња тре ћег де те та) ра чу на са-
мо за од ре ђи ва ње ме сеч ног из-
но са пен зи је, али не и као основ
за при зна ва ње пра ва на пен зи ју.

За по сле ни у Ре пу блич ком
фон ду за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње сто је на рас по-
ла га њу свим оси гу ра ни ци ма
ко ји има ју не до у ми це у ве зи са
ис пу ње њем усло ва за пен зи ју.
Про ве ри те на вре ме сво је по-
дат ке ко ји су ре ги стро ва ни у
ма тич ној еви ден ци ји и ако сма-
тра те да сте у ка ри је ри има ли
би ло ка кве си ту а ци је ко је би
мо гле да ути чу на тра ја ње ста-
жа, за тра жи те прав ну по моћ,
ту ма че ње ре ги стро ва них по да-
та ка и на тај на чин про ве ри те да
ли је Ва ша про це на ис прав на.

Ми ро слав Ми рић

Ми ро слав Ми рић



из рада РФ ПИО

Са ве то ва ње
са Ма ке до ни јом
7. и 8. апри ла

Ме ђу на род ни да ни раз го-
во ра са Ма ке до ни јом би ће
одр жа ни у уто рак, 7. апри ла, у
Бе о гра ду од 9 до 16.30 ча со ва
у про сто ри ја ма Слу жбе I Фи ли-
ја ле за град Бе о град на Но вом
Бе о гра ду, Бу ле вар умет но сти
10, и у сре ду, 8. апри ла, у Ни шу,
та ко ђе од 9 до 16.30 ча со ва, у
про сто ри ја ма РФ ПИО Фи ли ја-
ле Ниш, При је зди на 1.

Сви за ин те ре со ва ни оба ве зно
тре ба да при ја ве уче шће и да за-
ка жу тер мин до ла ска на те ле фон
011/2030-745. При ли ком до ла ска
тре ба по не ти сву до ку мен та ци ју
у ве зи са оси гу ра њем и лич на
до ку мен та.

Са ве то дав ни раз го во ри са Ре-
пу бли ком Аустри јом би ће одр-
жа ни 21. апри ла у Шап цу и 22.
апри ла у Бе о гра ду. Де таљ ни је
ин фор ма ци је о то ме за ин те ре-
со ва ни ће мо ћи да са зна ју пу тем
ме ди ја.

Ис по ста ва у Обре нов цу поново ради
Ис по ста ва Фи ли ја ле за град Бе о град у Обре нов цу по но во је по че-

ла да ра ди на адре си Бу ле вар Вој во де Ми ши ћа 192, на дру гом спра ту.
Око 14.300 пен зи о не ра и 16.500 оси гу ра ни ка из Обре нов ца по но во
мо гу у свом гра ду да оба вља ју по сло ве из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња.

Уз по сре до ва ње Ми ни стар ства ра да, оп шти на Обре но вац је при-
вре ме но усту пи ла по слов ни про стор Фон ду ПИО – Фи ли ја ли за град
Бе о град, да би рад ис по ста ве у Обре нов цу био ор га ни зо ван до отва-
ра ња но ве згра де, чи ји је ка мен те ме љац не дав но по ста вљен у цен-
тру Обре нов ца.

Под се ти мо, Ис по ста ва Фи ли ја ле за град Бе о град у Обре нов цу
стра да ла је у мај ским по пла ва ма 2014. го ди не, па су ко ри сни ци и
оси гу ра ни ци из овог гра да сво је по сло ве из ПИО за вр ша ва ли на по-
себ ном шал те ру отво ре ном у Не ма њи ној 30, што је би ло при вре ме-
но ре ше ње.

По ред по сто је ћих на чи на ко му ни ка ци је Фон-
да са стран ка ма, ко ри сни ци и оси гу ра ни ци од
овог ме се ца мо гу и лич но да раз го ва ра ју са нај-
ви шим ру ко вод ством Фон да. Сва ког че тврт ка
од 10 до 13 ча со ва за ин те ре со ва ним гра ђа ни-
ма ко ји има ју не ки про блем око оства ри ва ња
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
отво ре на су вра та ди рек тор ке РФ ПИО у Бе о-
гра ду и ди рек то ра ПФ у Но вом Са ду (код ди-
рек то ра фи ли ја ла, ина че, мо гу да до ла зе и ван
овог тер ми на).

На овај на чин Фонд же ли да до при не се бр-
жем и ква ли тет ни јем ра ду и ефи ка сни јем ре-
ша ва њу пи та ња и про бле ма ко ри сни ка и оси-
гу ра ни ка. Сви гра ђа ни за ин те ре со ва ни за ова-
кав вид ко му ни ка ци је тре ба ло би да те ле фо-
ном на ја ве до ла зак. Уко ли ко не зна ју те ле фо не
мо гу да по зо ву Кон такт цен тар (0700/017-017)
и да за ка жу тер мин за раз го вор са ди рек тор-
ком РФ ПИО или са ди рек то ром По кра јин ског
фон да.

Већ на пр вим су сре ти ма ди рек то ра Фон да са
стран ка ма по прин ци пу отво ре них вра та по ка-
за ло се да је ин те ре со ва ње ве ли ко, на ро чи то
ко ри сни ка пен зи ја, а нај че шћа пи та ња и про-
бле ми због ко јих су гра ђа ни тра жи ли по моћ
од но се се на не мо гућ ност да им се до не су ко-
нач на ре ше ња због не пла ће них до при но са, за-

тим на пи та ње по твр ђи ва ња ста жа у др жа ва ма
ре ги о на, на бе не фи ци ра ни стаж и др.

Да под се ти мо, све ин фор ма ци је ве за не за
кре та ње пред ме та, оства ри ва ње пра ва из ПИО,
евен ту ал не про бле ме и не до у ми це, ко ри сни ци
и оси гу ра ни ци мо гу да до би ју ако по зо ву Кон-
такт цен тар, за тим код прав ни ка ко ји бес плат-
но са ве ту ју у фи ли ја ла ма или у уоби ча је ном
тер ми ну за при јем стра на ка у сва кој фи ли ја ли
Фон да (по не дељ ком и че тврт ком од 8 до 12 ча-
со ва). Уко ли ко, ипак, на не ки од ових на чи на не
до би ју кон кре тан од го вор или ин фор ма ци ју,
са да по сто ји и мо гућ ност за ка зи ва ња при је ма
код ди рек то ра РФ ПИО и По кра јин ског фон да.

За кон о ре ха би ли та ци ји
На осно ву чла на 23 За ко на о ре ха би ли та ци ји ко јим се уре ђу ју

ре ха би ли та ци ја и прав не по сле ди це ре ха би ли та ци је ли ца ко ја су
из по ли тич ких, вер ских, на ци о нал них или иде о ло шких раз ло га ли-
ше на жи во та, сло бо де или дру гих пра ва до да на сту па ња на сна гу
За ко на, у РФ ПИО је до не то ре ше ње о од ре ђи ва њу из но са ме сеч не
нов ча не на кна де (по се бан до да так) за ре ха би ли то ва но ли це. 

Овим ре ше њем об ра чу на ва се ме сеч на нов ча на на кна да (по-
се бан до да так) ре ха би ли то ва ној осо би у ви си ни од 22.265,00
ди на ра за 2015. го ди ну.

Ре ше ње је об ја вље но у бро ју 19 „Слу жбе ног гла сни ка” РС, од
20. фе бру а ра 2015. го ди не. Зах тев за при зна ва ње пра ва на но-
вач ну на кна ду по За ко ну о ре ха би ли та ци ји пре да је се на обра-
сцу ко ји се мо же од штам па ти са сај та РФ ПИО (www.pio.rs). У 
обра сцу зах те ва на ве де на су и до ку мен та ко ја тре ба при ло жи-
ти уз зах тев.

Сек тор за имо ви ну 
На сед ни ци Управ ног од бо ра РФ ПИО од 30.

ја ну а ра 2015. усво је на је од лу ка о фор ми ра-
њу но вог Сек то ра за имо ви ну. Циљ осни ва ња
но вог сек то ра је ефи ка сно упра вља ња и ра-
ци о нал но ко ри шће ња про сто ра и имо ви не
ко ји ма Фонд рас по ла же да би би ле ство ре не
мо гућ но сти за оства ри ва ње при хо да ко ји ће
ути ца ти на фи нан сиј ску ста бил ност Фон да.

Но во о сно ва ни сек тор на свом че лу има
ди рек то ра, а у свом са ста ву три оде ље ња:
оде ље ње за за сту па ње, оде ље ње за прав-
но-имо вин ске по сло ве и оде ље ње за ин ве-
сти ци је.

Отво ре на вра та ди рек то ра Фон да

Драгана Калиновић, директорка РФ ПИО

Служба I Филијале за град Београд на Новом Београду
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између два броја

Пр ви цен тар за ре ха би ли та ци ју 
осо ба са ин ва ли ди те том

Пред став ни ци „Дел та фон да ци је” и гра да Кра гу јев ца пот пи са ли су уго-
вор о из град њи пр вог цен тра за спорт и ре ха би ли та ци ју осо ба са ин ва-
ли ди те том у Ср би ји. Из град ња ће по че ти уско ро, а вред ност ра до ва (500 
ква драт них ме та ра у бли зи ни Спо мен-пар ка „21. ок то бар”) из но си ће око 
по ла ми ли о на евра.  

Реч је о за ду жби ни ко ју ће „Дел та фон да ци ја” по кло ни ти Кра гу јев цу на 
трај ну упо тре бу. Из град ња овог објек та фи нан си ра ће се јед ним де лом 
пре ко со ци јал ног бу џе та или кроз про јек те, али је циљ да бу де са мо о др-
жи ва и енер гет ски ефи ка сна. Иде ја је да овај цен тар бу де на рас по ла га њу 
осо ба ма са ин ва ли ди те том из це ле цен трал не Ср би је, као и да с вре ме ном 
по ста не сво је вр сни па ра о лим пиј ски цен тар.

Про сла вље ни
Мла ден ци

У до мо ви ма ши ром Ср би је у ко ји ма жи ве
брач ни па ро ви вен ча ни у про те клих го ди ну
да на, 22. мар та обе ле жен је пра зник Мла ден-
ци. Оби чај је да се на Мла ден це не по зи ва ју
го сти, та ко да то га да на род би на и при ја те-
љи долазe на че сти та ње и доносe при год не
по кло не. До ма ћи ни их почастe „мла ден чи-

ћи ма”, ко ла чи ма ко ји се спе ци јал но при пре-
ма ју за тај дан, али и мно го број ним дру гим
слат ким и сла ним спе ци ја ли те ти ма.

По моћ мла ди ма
По во дом обе ле жа ва ња Да на оп-

шти не у При бо ју, ове го ди не ни је
би ло мно го све ча ре ња и не по треб-
ног тро ше ња нов ца, већ су сред ства
из бу џе та пре у сме ре на на сек тор за
обра зо ва ње и фи нан си ра ње од ла ска
нај бо љих уче ни ка у свет ски по зна-
ти На уч ни цен тар „ЦЕРН”, где ра ди и
При бо јац др Вла ди мир Ре ко вић. 

То је кон крет на ак ци ја штед ње бу џет-
ских сред ста ва, али и по твр да да при-
бој ско оп штин ско ру ко вод ство зна чај-
ну па жњу по кла ња мла ђим ста нов ни-
ци ма. Про шле го ди не су из оп штин ског
бу џе та сти пен ди ра ни нај та лен то ва ни ји
уче ни ци са по 12.000 ди на ра. Да то је и
100 сти пен ди ја од по 6.000 за со ци јал но
угро же не сту ден те и 50 јед но крат них
по мо ћи од 15.000 ди на ра за сту ден те
исте со ци јал не ка те го ри је. 

Ве се лин ка Игић Фи ла гић, ду го-
го ди шња ак ти вист ки ња и ру ко во-
ди лац Оп штин ске ор га ни за ци је
ин ва ли да ра да Шид, члан ИО СИР
Вој во ди не, као и Скуп шти не СИР
Ср би је, одр жа ла је 21. мар та у До-
му пен зи о не ра у Ши ду про мо ци ју
сво је пр ве са мо стал не књи ге по-
е зи је „Ма шта ња и ствар ност тре-
ћег до ба”. Про мо ци ју ове књи ге
улеп ша ли су сво јим на сту пи ма и
го во ри ма: хор Оп штин ске ор га ни-
за ци је ин ва ли да ра да Шид „Злат ни
глас”, Љи ља на Вуч ко вић, Сне жа на
Ми хај ло вић, Ана Ста но је вић, Дар-
ко Ко лар, про то је реј ста вро фор Ђор ђе Во-
ла ре вић и Де јан Игић са сво јом стал ном
му зич ком прат њом. О књи зи је го во рио
ре цен зент, пе сник Ве се лин Вељ ко Вуч ко

вић, ко ји је из ме ђу оста лог ре као да Ве се-
лин ка, опи су ју ћи ма на сти ре Фру шке го ре
и опус слав ног срп ског сли ка ра Са ве Шу-
ма но ви ћа, но стал гич ност јед ног вре ме на
сво ди у це ли ну жи во та.  

Спољ но тр го вин ски су фи цит
При вре да То пли це у 2014. го ди ни ус пе ла је да оства-

ри по зи тив ну спољ но тр го вин ску раз ме ну. На осно ву
са оп ште ња Ре ги о нал не при вред не ко мо ре Ниш – на
ино стра но тр жи ште пла си ра ни су го то ви про из во ди у
из но су од 165,5 ми ли о на до ла ра. На су прот то ме, уве зе-
не су си ро ви не и ре про ма те ри јал вред ни 89 ми ли о на
до ла ра (оства ре ни су фи цит – 77 ми ли о на).

По сле мно го го ди на то плич ка пред у зе ћа оства ри ла
су до бре ре зул та те у из во зу и уво зу. Нај ве ћим де лом,
го то ви про из во ди у пре храм бе ној и елек тро ин ду-
стри ји пла си ра ни су на тр жи шта зе ма ља ЕУ – Не мач ке,
Фран цу ске, Ита ли је, Шпа ни је, као и Ру си је.

Фе бру ар ска про сеч на не то за ра да у
Ср би ји из но си ла је 42.749 ди на ра, и у
од но су на прет ход ни ме сец но ми нал но
је ви ша за 8,8 а ре ал но за 7,8 про це на та,
са оп штио је Ре пу блич ки за вод за ста ти-
сти ку.

Фе бру ар ска про сеч на не то пла та но ми-
нал но је ни жа за 3,0 и ре ал но за 3,8 од сто
у од но су на исти ме сец 2014. го ди не.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у
фе бру а ру 2015. го ди не из но си 58.992
ди на ра и та ко ђе је но ми нал но ви ша за
8,8 од сто а ре ал но за 7,8 про це на та не-
го у прет ход ном ме се цу. У по ре ђе њу са

фе бру а ром 2014. го ди не, ово го ди шња
фе бру ар ска бру то за ра да но ми нал но је
ни жа за 3,0 од сто а ре ал но за 3,8 про це-
на та.

Про сеч на не то пла та ис пла ће на у пе-
ри о ду ја ну ар–фе бру ар 2015. го ди не,
но ми нал но је иста као и у упо ред ном
пе ри о ду ла не а ре ал но је ни жа за 0,4
од сто.

Пре ма по да ци ма РЗС-а, про сеч на бру-
то за ра да ис пла ће на за пр ва два ме се ца
те ку ће го ди не у по ре ђе њу са истим пе-
ри о дом 2014. но ми нал но је ни жа за 0,1, а
ре ал но за 0,5 од сто.

Про сеч на за ра да у фе бру а ру – 42.749 ди на ра

Про мо ци ја књи ге у до му пен зи о не ра

Го ран Ми лић, до са да шњи пред сед ник
Са ве за са мо стал них син ди ка та Вој во ди не,
по но во је иза бран на ту функ ци ју на Кон-
фе рен ци ји Са ве за са мо стал них син ди ка-
та Вој во ди не одр жа ној 19. мар та у Но вом
Са ду. Под но се ћи де ле га ти ма Из ве штај о

ра ду, он је оце нио да, иако је Син ди кат
мно го ра дио, ре зул та ти ни су увек би ли
до бри и ис та као да је за успех нео п хо дан
јак Са вез, ба зи ран на ком би но ва ном мо-
де лу ор га ни зо ва ња, као и оспо со бље ни
син ди кал ни ру ко во ди о ци и слу жбе. 

Кон фе рен ци ја ССС Вој во ди не

Ве се лин ка Игић Фи ла гић (у средини)
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актуелно

За вод за со ци јал но оси гу ра-
ње над ле жан је за при ме ну
ме ђу на род них уго во ра о

со ци јал ном оси гу ра њу у обла-
сти пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња, здрав стве ног оси-
гу ра ња и оси гу ра ња за слу чај
не за по сле но сти. За вод оба вља
струч не по сло ве и по сло ве др-
жав не упра ве ко ји се од но се на
из ра ду ад ми ни стра тив них уго-
во ра за при ме ну ме ђу на род них
уго во ра о со ци јал ном оси гу ра-
њу, из ра ду спо ра зу ма о на кна ди
тро шко ва здрав стве не за шти те,
из ра ду дво је зич них обра за ца за
при ме ну тих уго во ра и уче ству-
је у об ра чу ну тро шко ва здрав-
стве не за шти те, под се ћа на по-
чет ку раз го во ра за наш лист Зо-
ран Па но вић, ди рек тор За во да
за со ци јал но оси гу ра ње.

– Нај пре, што се ти че др жа ва
на ста лих на про сто ру не ка да-
шње Ју го сла ви је, кра јем мар та
су у Љу бља ни одр жа ни раз го-
во ри из ме ђу Ср би је и Сло ве ни-
је. Том при ли ком је раз мо тре на
до са да шња при ме на Спо ра зу-
ма и пот пи сан до го вор о елек-
трон ској раз ме ни по да та ка.
Са Хр ват ским за во дом за ми-
ро вин ско оси гу ра ње за ка за ни
су раз го во ри за по че так ју на у
Бе о гра ду а би ће ре чи о про бле-
ми ма ве за ним за при ме ну Спо-
ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу
– ка же ди рек тор Па но вић.

И по ред то га што су у 2013.
и 2014. го ди ни одр жа ни раз го-
во ри и са БиХ, пла ни ра но је да
бу ду на ста вље ни и ове го ди не
има ју ћи у ви ду по тре бу ефи ка-
сни јег по ступ ка пре ра чу на пен-
зи је, а то се од но си и на дру ге
бив ше ре пу бли ке СФРЈ.

– У обла сти здрав стве ног оси-
гу ра ња по чет ком апри ла ће у
Бе о гра ду би ти одр жан са ста нак
са Фон дом за здрав стве но оси-
гу ра ње Ма ке до ни је, а до кра ја
го ди не пла ни ра ни су и су сре ти
са над ле жним но си о ци ма здрав-
стве ног оси гу ра ња Хр ват ске и
Бо сне и Хер це го ви не. Раз го во-
ри са За во дом за здрав стве но
оси гу ра ње Сло ве ни је ра ди раз-
ма тра ња пи та ња и про бле ма
ве за них за при ме ну Спо ра зу ма
о со ци јал ном оси гу ра њу у обла-

сти здрав стве ног оси гу ра ња 
за ка за ни су за по че так ок то бра 
ове го ди не у Љу бља ни. По себ-
но бих ис та као да ће по сле ско-
ро три го ди не у Бе о гра ду би ти 
одр жа ни ве о ма ва жни раз го во-

ри са не мач ким пред став ни ци-
ма на ко ји ма ће се раз ма тра ти 
кон крет на пи та ња у ци љу пот-
пу ни је и ефи ка сни је при ме не 
Спо ра зу ма у обла сти пен зиј ског 
и ин ва лид ског оси гу ра ња. Би-
ће из вр ше не из ме не, од но сно 
до пу не по је ди них дво је зич них 
обра за ца за при ме ну Спо ра зу ма 
као по сле ди ца из ме на на ста лих 
у за ко но дав ству Ре пу бли ке Ср-
би је – об ја шња ва Па но вић.

До го во ре ни су и раз го во ри 
са Глав ним са ве зом аустриј ских 
но си ла ца со ци јал ног оси гу ра ња 
у ве зи са при ме ном Спо ра зу ма 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре-
пу бли ке Аустри је о со ци јал ној 

си гур но сти ко ји су пла ни ра ни за 
крај ју на ове го ди не у Бе чу. Би-
ће ре чи о до са да шњој при ме на 
Спо ра зу ма, као и о пи та њи ма и 
про бле ми ма ко ји се по ја вљу ју у 
при ме ни Спо ра зу ма у обла сти-
ма пен зиј ског и ин ва лид ског и 
здрав стве ног оси гу ра ња.

Раз го во ри са ма ђар ским но-
си о цем здрав стве ног оси гу-
ра ња одр жа ни су у фе бру а ру 
ове го ди не и том при ли ком је 

за кљу чен Спо ра зум о на кна ди 
тро шко ва здрав стве не за шти те.

– У обла сти здрав стве ног оси гу-
ра ња би ће одр жа ни и раз го во ри 
са пред став ни ци ма Лук сем бур га 
на ко ји ма ће, по ред оста лог, би-
ти пот пи сан До го вор о упо тре би 
Европ ске кар ти це здрав стве ног 
оси гу ра ња на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је. Са ко ле га ма из не-
мач ког здрав стве ног оси гу ра ња 
(DVKA) раз го ва ра ће се о при ме ни 
Кон вен ци је о со ци јал ној си гур но-
сти у обла сти здрав стве ног оси-
гу ра ња, као и о при ме ни пот пи-
са них до го во ра у тој обла сти. За 
2015. го ди ну пла ни ра ни су и раз-
го во ри са фран цу ским ко ле га ма 
ра ди утвр ђи ва ња по треб них дво-
је зич них обра за ца нео п ход них за 
при ме ну но вог спо ра зу ма о со-
ци јал ној си гур но сти – по ја снио је 
ди рек тор Па но вић.

По ред овог За вод ће то ком
2015. го ди не уче ство ва ти и у 
пре го во ри ма о за кљу чи ва њу 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу у обла сти ПИО са Ру ском 
Фе де ра ци јом.

Од 2010. го ди не, За вод је као
је дан од ви до ва спро во ђе ња 
Спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу-
ра њу, до го во рио и увео у прак-
су одр жа ва ње Ин тер на ци о нал-
них да на раз го во ра у обла сти 
пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња, са Аустри јом, Не мач-
ком, Хр ват ском, Ма ђар ском, 
Ма ке до ни јом, а у то ку су и до го-
во ри за за по чи ња ње одр жа ва-
ње да на раз го во ра и са Бо сном 
и Хер це го ви ном.

– Од оста лих ак тив но сти, же-
лим да по ме нем да ће За вод 
уче ство ва ти и у про це су при-
дру жи ва ња Ре пу бли ке Ср би је 
Европ ској уни ји, као и у дру гим 
ак тив но сти ма на по љу со ци-
јал ног оси гу ра ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји и ак тив но сти ма Ме ђу-
на род ног удру же ња со ци јал не 
си гур но сти. Та ко ђе, ко ри стим 
ову при ли ку да под се тим чи та-
о це да је 1. де цем бра 2014. го-
ди не сту пио на сна гу Спо ра зум 
о со ци јал ној си гур но сти из ме-
ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ка на де 
– ре као је ди рек тор За во да за 
со ци јал но оси гу ра ње, Зо ран 
Па но вић. В. А.

РАЗ ГО ВОР СА ЗО РА НОМ ПА НО ВИ ЋЕМ, ДИ РЕК ТО РОМ ЗА ВО ДА ЗА СО ЦИ ЈАЛ НО ОСИ ГУ РА ЊЕ

Ак тив но сти у 2015. го ди ни

Да ни раз го во ра 
То ком ин тер на ци о нал них да на раз го во ра струч ња ци РФ ПИО,
за јед но са са ве то дав ци ма из ове обла сти из дру гих др жа ва, у
не по сред ном кон так ту и раз го во ру пру жа ју за ин те ре со ва ним 
ли ци ма од го ва ра ју ћу струч ну по моћ и са ве те. До са да су одр-
жа на 63 са ве то дав на да на на ко ји ма је уче ство ва ло ви ше од 100 
срп ских струч ња ка ко ји су ра де ћи у па ру са ино стра ним ко ле га ма 
при ми ли и пру жи ли са ве те за ско ро 3.000 ли ца. Раз ме ње но је и 
раз мо тре но ви ше од 1.100 ур ген ци ја за бр же и ефи ка сни је ре ша-
ва ње по сту па ка. На кон одр жа них да на раз го во ра, на кра ју го ди не
за ка за ни су рад ни са стан ци – ева лу а ци је на ко ји ма се су ми ра ју,
ана ли зи ра ју и оце њу ју ре зул та ти по стиг ну ти у те ку ћој го ди ни и
пла ни ра ју ак тив но сти за на ред ну го ди ну. Са Ма ђар ском је рад ни
са ста нак већ одр жан у ја ну а ру ове го ди не у Бу дим пе шти.
Са ве то дав ни да ни са Не мач ком одр жа ни су у Штут гар ту 17. и 18. 
мар та 2015. го ди не. При мље на су 73 ли ца, а пи та ња су се углав ном 
од но си ла на стаж оства рен у Ср би ји, на усло ве за оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну, ин ва лид ску пен зи ју, под но ше ње зах те ва, да кле на
све де та ље ве за не за сти ца ње и оства ри ва ње пра ва из ПИО.

ЗоЗоЗо р рранананнананан 
ПаПааПП  н ннно оо оо овивввививиићћћћ
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Вла да Ре пу бли ке Ср би је до не ла је Уред бу
пре ма ко јој ће за нај у гро же ни је ка те го ри је
пен зи о не ра обез бе ди ти бес плат не СТБ уре-
ђа је због пре ла ска са ана лог ног на ди ги тал но

еми то ва ње ТВ про гра ма. Пред ви ђе но је да
пен зи о не ри, сам ци, ко ји има ју пен зи ју ни жу
од 13.288 ди на ра, гра ђа ни ко ји при ма ју со ци-
јал ну по моћ и ко ри сни ци пра ва на нов ча ну

на кна ду за ту ђу по моћ и не гу, зах те ве за до-
би ја ње бес плат ног СТБ уре ђа ја под не су на
шал те ри ма над ле жних ор га ни за ци о них је-
ди ни ца Ре пу блич ког фон да ПИО. Ка да Фонд

ПИО до ста ви Ми ни стар ству за
тр го ви ну, ту ри зам и те ле ко му-
ни ка ци је спи ско ве гра ђа на ко ји
су под не ли зах те ве, они ће пре-
по ру че ном по штом на кућ ну
адре су до би ти ва у че ре у вред-
но сти од 3.000 ди на ра са ко ји-
ма ће са ми мо ћи да пре у зму
СТБ уре ђа је (на осно ву Уред бе
Вла де Ср би је од 19. мар та).

Ве ћи на пен зи о не ра већ је
ис ко ри сти ла ово пра во, те су у
пр вом квар та лу ове го ди не за-
по сле ни у пи сар ни ца ма ор га-
ни за ци о них је ди ни ца РФ ПИО
ши ром Ср би је има ли пу не ру-
ке по сла око при је ма ве ли ког

бро ја зах те ва за бес плат не СТБ уре ђа је на-
ших еко ном ски нај у гро же ни јих гра ђа на тре-
ћег до ба. Та ко је, ре ци мо, у Фи ли ја ли РФ ПИО
Зре ња нин до 6. мар та при мље но и об ра ђе но

ви ше од 3.500 зах те ва, а Ка мен ко Бе ра ров, ру-
ко во ди лац гру пе ад ми ни стра тив них по сло ва,
Зо ри ца Љу бо вић и Жељ ко Кир ћан ски, ад ми-
ни стра тив ни рад ни ци у пи сар ни ци, ка жу да
има ју днев ну ажур ност у при је му ових зах те-
ва, и да у ро ку од јед ног да на ша љу пен зи о не-
ри ма и по твр де о при је му њи хо вих зах те ва.

– Углав ном су то љу ди ко ји има ју ми ни мал-
не пен зи је, а мо гу ре ћи и да је то код ка те го-
ри је по љо при вред них пен зи о не ра ма сов на
по ја ва, јер ве ли ка ве ћи на њих има услов за
оства ри ва ње тог пра ва – опи су је си ту а ци ју у
Фи ли ја ли Зре ња нин Ка мен ко Бе ра ров.

Ра сим Ља јић, ми ни стар тр го ви не, ту ри-
зма и те ле ко му ни ка ци ја, не дав но је из ја вио
да ди ги та ли за ци ја не ће ка сни ти и да ће СТБ
уре ђа је са ва у че ри ма мо ћи да на ба ве сви
они ко ји је тре ба ло да их бес плат но до би ју
од Ми ни стар ства. Пре ма ње го вим ре чи ма,
са тр гов ци ма је уго во ре но и да на ши со ци-
јал но нај у гро же ни ји гра ђа ни мо гу у окви-
ру су ме на зна че не на ва у че ру, уко ли ко је
то по треб но, до би ти овај уре ђај и на кућ ну
адре су, уз бес плат ну до ста ву.

Ми ро слав Мек те ро вић

У ФИ ЛИ ЈА ЛИ РФ ПИО ЗРЕ ЊА НИН ПОД НЕ ТО ВИ ШЕ ОД 3.500 ЗАХ ТЕ ВА ЗА БЕС ПЛАТ НЕ СТБ УРЕ ЂА ЈЕ

Нај ви ше по љо при вред них пен зи о не ра

Зо ри ца Љу бо вић, Ка мен ко Бе ра ров и Жељ ко Кир ћан ски

Ме ђу два де сет
про је ка та фи-
нан си ра них у

окви ру По др шке ре фор-
ми др жав не упра ве у
Ср би ји 2010–2013. је сте
и про је кат РФ ПИО „Ус-
по ста вља ње пор та ла за
елек трон ску раз ме ну по-
да та ка са дру гим др жа-
ва ма”. Про је кат ре фор ми
др жав не упра ве ре а ли-
зо ва ли су Ми ни стар ство
др жав не упра ве и ло кал-
не са мо у пра ве Ср би је
и Швед ски ин сти тут за
јав ну упра ву (FCG SI PU),
а фи нан си ра ла Швед ска
аген ци ја за ме ђу на род ну
раз вој ну са рад њу (Si da).
Циљ про јек та је пру жа ње по др шке да љем
уна пре ђе њу вла да ви не пра ва, од го вор но-
сти, тран спа рент но сти, ефек тив но сти и ефи-
ка сно сти др жав не упра ве у Ре пу бли ци Ср-
би ји да би се бо ље од го во ри ло на по тре бе

гра ђа на и зах те ве про це са ин те гра ци је у ЕУ.
Пре ма ре чи ма Зо ра на Су та ре, са вет ни ка

ди рек то ра РФ ПИО, овај про је кат ко јим је
Фонд кон ку ри сао за до на тор ска сред ства –
ус по ста вља ње пор та ла за елек трон ску раз-

ме ну по да та ка са дру гим
др жа ва ма већ је био
пла ни ран, а то што су
сред ства обез бе ђе на на
овај на чин, из до на ци ја,
са мо је убр за ло ре а ли за-
ци ју ове иде је.

– На овај на чин по јед-
но ста вље но је оства ри-
ва ње ком плек сних пра-
ва на ших гра ђа на ко ја
има ју по ме ђу на род ним
уго во ри ма, а сма ње ни су
и тро шко ви јер се по да-
ци раз ме њу ју елек трон-
ским пу тем. По што на ша
зе мља има кон вен ци је
са 28 др жа ва ово је би ла
је дин стве на шан са да се
до ђе до ре ше ња ко је би

обез бе ди ло елек трон ску раз ме ну по да та ка
и пор тал је ура ђен у са рад њи са швед ским
до на то ри ма и пу не ре зул та те ра да пор та ла
оче ку је мо у на ред ном пе ри о ду – ис та као је
Зо ран Су та ра. В. А.

У ОКВИ РУ ПРО ЈЕК ТА РЕ ФОР МЕ ДР ЖАВ НЕ УПРА ВЕ 

Елек трон ска раз ме на 
по да та ка са дру гим зе мља ма

Александра Банић, Зоран Сутара, Светлана Ђуковић, Бјорн Бенгстон и Амир
Бешлагић
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поводи

Ме ђу на род ни са јам обра зо ва ња „Пу то ка-
зи” одр жан је у Но вом Са ду по 11. пут. Ова
обра зов на ма ни фе ста ци ја, као и прет ход-
них го ди на, оку пи ла је др жав не и при ват не
уни вер зи те те, фа кул те те, ака де ми је, на уч не
уста но ве, ви ше, сред ње и основ не шко ле,
шко ле стра них је зи ка и ра чу на ра, као и дру-
ге обра зов не ин сти ту ци је.

Уче ни ци и сту ден ти има ли су при ли ку да ви-
де пред ста вља ње обра зов них сме ро ва и усло-
ва упи са, као и да сту пе у ди рек тан кон такт са
пред став ни ци ма обра зов них уста но ва.

Ака де ми ја умет но сти Но ви Сад пред ста-
ви ла је но ви смер му зич ког про ду цен та,

док је Тех нич ка шко ла у Но вом Са ду на ја ви-
ла отва ра ње спорт ског оде ље ња.

По се ти о ци су та ко ђе мо гли да се упо зна ју
и са ак тив но сти ма сту дент ских удру же ња, ин-
фор ма тив них цен та ра, омла дин ских за дру га,
аген ци ја за обу ку и обра зо ва ње за по сле них,
као и са ра дом из да вач ких цен та ра и за во да.

То ком два да на ове ма ни фе ста ци је одр-
жа не су и три би не и струч на пре да ва ња о
ак ту ел но сти ма у ви со ком и сред њем обра-
зо ва њу.

Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло-
шког раз во ја Ср би је би ло је по кро ви тељ сај-
ма, а по др жа ли су га По кра јин ски се кре та ри-

јат за обра зо ва ње, про пи се, упра ву и на ци-
о нал не ма њи не – на ци о нал не за јед ни це, и
Град ска Упра ва за обра зо ва ње Но вог Са да.

Дра ган Ко раћ

ЖЕН СКО ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВО У СР БИ ЈИ 

Успе шне же не у 
му шким по сло ви ма 
На не дав но одр жа ној сед ни ци Са ве та

за жен ско пред у зет ни штво При вред-
не ко мо ре Ср би је ис так ну то је да је

основ ни циљ да ма ле фир ме бу ду ве ће и
успе шни је за шта су по треб ни обу ка и са ве-
ти, по моћ од ре ђе них ин сти ту ци ја и др жа ве
у бор би про тив не „си ве”, већ „цр не еко но-

ми је”. Сед ни ци су пред се да ва ли мр Ру жи ца
Ђур ђе вић, пред сед ни ца овог са ве та, и др
Алек сан дар Гра ча нац, ру ко во ди лац Цен тра
за ма ла и сред ња при вред на дру штва ПКС.

Пре ма ре чи ма Алек сан дра Гра чан ца, у јав-
но сти је ство ре на сли ка да је жен ско пред у-
зет ни штво из ван пред у зет ни штва, што је
по гре шно, јер од 38 про це на та же на ко је се
ба ве би зни сом, 25 од сто их је у при ват ном
сек то ру као но си о ци пред у зет ни штва. По-

је ди не же не су ве о ма успе шне у то ме али се
су о ча ва ју са истим про бле ми ма: ду го че ка-
ња за до би ја ња по треб них до зво ла, те шко-
ће код на пла те из вр ше них услу га или ис по-
ру че них про из во да... У нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва же не пред у зет ни це во де по ро дич не
фир ме у ко ји ма су за по сле ни чла но ви њи-

хо вих по ро ди ца и ма њи број рад ни ка, ма да
има и оних ко је су на кор ми лу при ват них
фир ми са 200-300 и ви ше за по сле них.

У Стра те ги ји са Ак ци о ним пла ном за по-
др шку раз во ју ма лих и сред њих пред у зе ћа,
пред у зет ни штва и кон ку рент но сти (2015–
2020), ко ју су за јед нич ки ура ди ли При вред-
на ко мо ра Ср би је, ин сти ту ци је и над ле жна
ми ни стар ства и ко ја би до кра ја го ди не тре-
ба ло да бу де усво је на, по себ на па жња по-

све ће на је жен ском пред у зет ни штву ко ме
ће се да ти под јед на ка ва жност као и свим
дру гим про гра ми ма за ко је се за ла же ПКС.
Пред ста вље ни су и еду ка тив ни про гра ми
про је ка та за жен ско пред у зет ни штво, док
је по себ но ин те ре со ва ње иза зва ла пре зен-
та ци ја ин ве сти ци о ног фон да СЕ АФ, јер је
то је дан од мо гу ћих из во ра фи нан си ра ња.
У фо ку су пре зен та ци је о ра ду Удру же ња
по слов них же на Ср би је би ла је ин фор ма-
ци ја о то ме да је ово удру же ње ус пе ло да
„ре лак си ра” усло ве за до би ја ње кре ди та за
жен ско пред у зет ни штво та ко што је из деј-
ство ва ло да, уме сто оба ве зног вла сни штва
од 51 од сто, кре дит мо же да до би је и же на
ко ја је вла сник „са мо” 25 про це на та фир ме.

М. Иван ча јић

Штед њак, кра ва те 
и ка ми о ни 
По ма ло анег дот ски је за зву ча ла из ја-
ва јед не од пред у зет ни ца, вла сни це 
ра ди о ни це за про из вод њу ко ла ча из
Чач ка, ко ја је ре кла да је по сао по кре-
ну ла за хва љу ју ћи до би је ном по лов ном 
штед ња ку, али да јој да љи рад за ви си 
од до би ја ња кре ди та јер су ве ли ке 
оба ве зе пре ма др жа ви ко је мо ра да
пла ти. Ис та кла је да је пред у зет ни ца ма 
у про вин ци ји мно го те же за рад не го 
у ве ли ким гра до ви ма. За Ма ру шку То-
па ло вић, вла сни цу Сту ди ја „Ма ру шка”,
та ко ђе из Чач ка, ко ја се већ 15 го ди на 
ба ви про из вод њом кра ва та и ма ра ма,
нео п ход но је фор ми ра ње бор да струч-
них са вет ни ка из ре до ва успе шних 
по сло да ва ца, ка ко би сво јим са ве ти ма
по мо гли да се пре мо сти јаз из ме ђу 
сти ла и на чи на по сло ва ња „ма лих” и
„ве ли ких” фир ми и „успе шних” и „не-
у спе шних”, док је за Со њу Та на ско вић, 
вла сни цу „Ра лекс тран са”, ве ли ки про-
блем бла го вре ме но до би ја ње до зво ла
за пре воз ро бе у ино стран ство.

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ ОБРА ЗО ВА ЊА У НО ВОМ СА ДУ

Пу то ка зи за шко ло ва ње

СаСаааа ссседедниницеце СС Сававетета 
зазааа жженене скско о прпредедузузеетннишштвово
ПрПрививререднднд е е кокок моморре ССрбббији ее
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На не дав но одр жа ној сед ни ци Скуп-
шти не Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не
(СПВ) при хва ће ни су Из ве штај о ра ду

и фи нан сиј ски Из ве штај Са ве за за 2014. го-
ди ну, као и Из ве штај Над зор ног од бо ра.

Сед ни ци је при су ство вао и Ђу ро Пе рић,
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Ср би је,
ко ји се у обра ћа њу чла но ви ма Скуп шти не
освр нуо на са рад њу два са ве за и на пла ни-
ра не за јед нич ке ак тив но сти. 

Го во ре ћи о Про гра му ра да СПВ за 2015.
го ди ну, Ми лан Не на дић, пред сед ник Са ве-
за, на гла сио је да је СПВ спре ман за јед но са
Са ве зом пен зи о не ра Ср би је да раз го ва ра
са над ле жним Ми ни стар ством и Вла дом Ср-
би је и да да пред ло ге за по бољ ша ње со ци-
јал но-еко ном ског по ло жа ја пен зи о не ра.

– Нај ва жни је од ред бе пен зиј ског си сте ма ко-
је утвр ђу ју да ви си на пен зи је је ди но за ви си од
ду жи не ра да и ви си не упла ће них до при но са
не сме ју се на ру ша ва ти – ис та као је Не на дић.

Са вез ће се у том сми слу за ла га ти за ства-
ра ње ста бил ног и ду го роч но одр жи вог пен-
зиј ског си сте ма.

Та ко ђе, Са вез ће пра ти ти оства ри ва ње

здрав стве не за шти те ко ри сни ка пен зи ја и
уче ство ва ти у ре а ли за ци ји ре ха би ли та ци је
пен зи о не ра у РХ цен три ма и ба ња ма Ср би је
о тро шку РФ ПИО.

Са вез ће по ма га ти ху ма ни тар не ак тив-
но сти и ак ци је пру жа ња по мо ћи со ци јал но
угро же ним чла но ви ма, а ре а ли зо ва ће и дру-
ге ци ље ве ко ји про из ла зе из Ста ту та СПВ.

 За но вог чла на ИО Са ве за иза бран је Бо-
шко То до ро вић, док је за чла на Ко ми си је за
из бо ре и име но ва ња иза бран Сте ван Пе-
тро вић.

ИО СПВ пред ло жио је Ђу ру Пе ри ћа за
пред сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је, а
за пот пред сед ни ка Ми ла на Не на ди ћа.

Дра ган Ко раћ

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Ста би лан и одр жив 
пен зиј ски си стем

Стан ко Кр стин, пред сед ник Уни је по сло-
да ва ца Вој во ди не (УПВ), и Ђур ђи ца Ћа зић,
ко ор ди на тор ка у Мре жи СОС Вој во ди на,
пот пи са ли су 17. мар та Ме мо ран дум о са-
рад њи ко ји би тре ба ло да под стак не дру-
штве но и со ци јал но од го вор но по на ша ње
ме ђу по сло дав ци ма.

Све ча ном пот пи си ва њу овог до ку мен та
при су ство ва ла је и Ани та Бе ре тић, по моћ-
ни ца по кра јин ског се кре та ра за рав но прав-
ност по ло ва, као и пред став ни ци ком па ни-
ја – спон зо ра ко је су то ком прет ход не две
го ди не по др жа ва ле рад шест жен ских ор-
га ни за ци ја у пру жа њу услу ге СОС те ле фо-
на са ис ку ством по ро дич ног и парт нер ског
на си ља. Од ус по ста вља ња ове услу ге 2012.
го ди не до да нас рад СОС те ле фо на по др жа-
ле су и Ко о пе ра ти ва хо ланд ских фон да ци ја
за цен трал ну и ис точ ну Евро пу и Ам ба са да
Кра ље ви не Нор ве шке.

Овом при ли ком Стан ко Кр стин је ис та као
да оства ри ва њем са рад ње са Мре жом СОС
Вој во ди на, Уни ја пру жа ин сти ту ци о нал ну
по др шку ра њи вим дру штве ним гру па ма.
Ци ље ви, ка ко по сло да ва ца, та ко и рад ни-

ка, ни су са мо за ра да, већ до сто јан ство, си-
гур ност и уве ре ње да сви има ју пра во на
нор ма лан жи вот. Пре ма ње го вим ре чи ма,
по сло дав ци се овом са рад њом по себ но
фо ку си ра ју на со ци јал но од го во ран аспект

по сло ва ња, а све у ци љу за јед нич ке до бро-
би ти це ло куп ног дру штва. Та ко ђе, УПВ се
пот пи си ва њем Ме мо ран ду ма опре де љу је
да уче ству је у афир ми са њу фи лан тро пи је
ме ђу при вред ни ци ма, ком па ни ја ма, ор га-
ни за ци ја ма и гра ђа ни ма АП Вој во ди не.

С дру ге стра не, Ива на Ни ко лић, пред став-
ни ца ор га ни за ци је ...Из кру га – Вој во ди на,
јед не од шест ор га ни за ци ја чла ни ца Мре же
СОС Вој во ди на, го во ри ла је о ва жно сти еко-
ном ског осна жи ва ња ви ше стру ко мар ги на-
ли зо ва них гру па као што су же не са ин ва ли-
ди те том, као и о про бле ми ма са ко ји ма се
оне су сре ћу при ли ком за по шља ва ња.

Је дин стве ни те ле фон Мре же СОС Вој-
во ди на де лу је пре ко спе ци јал ног бро ја
0800/101-010. Услу га је до ступ на сва ког
рад ног да на од 10 до 20 ча со ва. По зив на
овај број је бес пла тан за ко ри сни це, би ло
да по зо ву из мо бил не или фик сне те ле фо-
ни је, из би ло ког ме ста у Вој во ди ни. Об у че-
не во лон тер ке пру жа ју же на ма емо тив ну
по др шку и да ју ин фор ма ци је о мо гућ но сти-
ма за из ла зак из си ту а ци је на си ља.  

Ми ро слав Мек те ро вић

ПОТПИСАН МЕМОРАНДУМ О САРАДЊИ

Подршка рањивим групама

Стан ко Кр стин и Ђур ђи ца Ћа зић
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актуелно

На ре дов ној го ди шњој Скуп шти ни Оп-
штин ске ор га ни за ци је пен зи о не ра
Ру ма одр жа ној 24. мар та пред сед ник

ор га ни за ци је Пе тар Ба бић под нео је де ле-
га ти ма Из ве штај о ра ду за про шлу го ди ну и

пред ло жио План ра да за 2015. го ди ну, ко ји
су јед но гла сно усво је ни.

ОУП Ру ма је ус по ста ви ла ви ше го ди шњу
са рад њу са ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве
и то већ да је ре зул та те. Про шле го ди не овој
ор га ни за ци ји је одо брен про је кат јав ног
ра да за за по шља ва ње ге рон то до ма ћи ца и
не го ва те љи ца ра ди бри ге о ста рим и не моћ-
ним су гра ђа ни ма. По оце ни ло кал не вла сти,

овај по сао је од лич но спро ве ден, а чла но ви
ОУП-а су во лон тер ски по ма га ли и уче ство ва-
ли у ак ци ји. И ове го ди не кон ку ри са ли су за
исти јав ни рад у тра ја њу од шест ме се ци, али
ће бри га о ста рим љу ди ма би ти ор га ни зо ва-

на у се ли ма, па ак ти ви сти удру же ња има ју
за да так да у сво јим сре ди на ма пре по зна ју
ста ри је ко ји ма је ова ква по моћ нео п ход на.

Ску пу су при су ство ва ли пред став ни-
ци ло кал не са мо у пра ве, Ми лан Не на дић,
пред сед ник Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не,
и Мир ко Стој са вље вић, пред сед ник Оп-
штин ске ор га ни за ци је ин ва ли да ра да Ру ма.

Пе тар Ба бић је ин фор ми сао уче сни ке

Скуп шти не да је ОУП успе шно по сло вао у
2014. го ди ни, те да им је у ка си оста ло око
190.000 ди на ра а све оба ве зе су из ми ре-
не. Ис та као је и да су ла не ус пе ли да уре де
про сто ри је ме сних од бо ра у Хрт ков ци ма,
Ни кин ци ма, Клен ку и Пла ти че ву. По хва лио
је и из у зет ну ак тив ност сек ци ја же на, ку гла-
ша и ша хи ста. Чла но ви ма је обез бе ђе на и
на бав ка огре ва, на мир ни ца и зим ни це под
по вољ ним усло ви ма. Пред сед ник Ба бић је
на гла сио да ће се све ове ак тив но сти спро-
во ди ти и у 2015. го ди ни, али је апе ло вао и
да се бо ље ре а ли зу је упла та чла на ри не.

Пред став ни ци ло кал не са мо у пра ве обе-
ћа ли су да ће се при ли ком ово го ди шњег
ре ба лан са бу џе та СО Ру ма за ло жи ти за још
сред ста ва за рад ОУП-а и да ће код ко му-
нал не слу жбе по ку ша ти да из деј ству ју да
Удру же ње пла ћа гре ја ње по це ни стам бе-
ног ква дра та, или да им се от пи ше део ду га
за гре ја ње, јер је то ис так ну то као нај ве ћи
про блем у ра ду.

Ми лан Не на дић је по хва лио до бар рад
ОУП-а и ис та као да је то ви дљи во и кроз по-
раст бро ја чла но ва, те да ће Са вез пен зи о не-
ра Вој во ди не на ста ви ти да им по ма же као и
до са да. На гла сио је да је Са вез пре по ру чио
свим удру же њи ма пен зи о не ра на ло кал ном
ни воу да са ра ђу ју са ло кал ним ор га ни ма
вла сти ра ди свог успе шни јег ра да.

М. Мек те ро вић

Град ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра Бе о гра да 
одр жа ла је 27. мар та Из бор ну скуп шти ну, ко јој је 
пред се да вао Ва си ли је Бе ло бр ко вић. Он је скре-
нуо па жњу на ве ли ки зна чај До бро вољ ног фон-
да со ли дар но сти пен зи о не ра, ко ји упркос те шкој 
фи нан сиј ској си ту а ци ји и не до стат ку сред ста ва, 
по ред то га што зна чи пен зи о не ри ма, пред ста вља 
тре нут но је ди ни на чин фи нан си ра ња пен зи о нер-
ских удру же ња, ко ји ма је на рас по ла га њу 20 од сто 
од упла та у овај фонд.

На кон раз ма тра ња свих та ча ка днев ног ре да, на 
Из бор ној скуп шти ни је за пред сед ни ка ГОП-а иза-
бран Ва си ли је Бе ло бр ко вић, док је на ме сто пот-
пред сед ни ка по ста вљен Сло бо дан Ре бић. Скуп-
шти на ГОП-а та ко ђе је по др жа ла пред лог да се за 
пред сед ни ка Са ве за пен зи о не ра Ср би је име ну је 
Ђу ро Пе рић, о че му ће би ти од лу че но на скуп шти-
ни овог са ве за. В. К.

ГО ДИ ШЊА СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА РУ МА

Од лич на оце на за
спро во ђе ње јав ног ра да

Одр жа на Из бор на скуп шти на ГОП

Пеее ттаррарр Б Б ББа а а а бибибибић,ћ,ћ,ћ  ЈЈЈововоованнананкакака К Кококоо иририр
иии и МиМиММи л ллананан Н ННе е нана ддићић

БЕ О ГРАД

Одр жа на Из бор на Одр жа на Из бор на Одр жа на Из бор на скуп шти на ГОП
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на лицу места

Под сло га ном „Учи ни те да-
нас не што до бро за сво је 
здра вље”, у бе о град ском 

До му омла ди не 19. и 20. мар та 
одр жан је је да на е сти Про лећ ни 
фе сти вал здра вља. На фе сти ва-
лу су, као и прет ход них го ди на, 

уче ство ва ли до мо ви здра вља, 
при ват не ор ди на ци је, бол ни це 
и апо те ке, фар ма це ут ске ку ће, 
фит нес, вел нес и бањ ски цен-
три, ет но се ла, као и сви они ко-
ји се ба ве здра вом ис хра ном, 
зва нич ном и ал тер на тив ном ме-
ди ци ном. Ви ше од 70 из ла га ча 
пред ста ви ло је сво је про из во де 
и услу ге, одр жа на су пре да ва ња 

на ви ше од 110 те ма ве за них за 
здра вље и здрав жи вот, а у про-
гра ми ма на би ни уче ство ва ло је 
ви ше од 1.200 љу ди. Улаз на фе-
сти вал био је бес пла тан, а по се-
ти о ци су на не ко ли ко штан до ва, 
та ко ђе бес плат но, мо гли да оба-

ве пре гле де оп штег здрав стве-
ног ста ња, да из ме ре ни во ше-
ће ра у кр ви, при ти сак, итд.

Фе сти вал је ове го ди не био по-
све ћен пре вен ци ји го ја зно сти, 
ва жно сти ба вље ња фи зич ким ак-
тив но сти ма, као и ба лан су из ме ђу 
уне тих и по тро ше них ка ло ри ја.

Би ло је са др жа ја за све ге не-
ра ци је, а за ста ри је је, по ред 

оста лог, одр жа на три би на на
те му „За што је ва жно ак тив но
ста ре ње и ка ко га упра жња ва-
ти”, ко ју је ре а ли зо ва ла ор га-
ни за ци ја Сна га при ја тељ ства
– Amity. Том при ли ком су ис так-
ну ти глав ни иза зо ви са ко ји ма

се су сре ћу ста ри је осо бе ко је
су до жи ве ле ра ни ји не же ље ни
пре ста нак ра да, со ци јал но ис-
кљу чи ва ње и ло ше здра вље, а
све то, ка ко је ука за но, има не-
га ти ван ути цај не са мо на по је-
дин це, већ и на њи хо ве по ро ди-
це, а та ко ђе и на ло кал ну за јед-
ни цу и дру штво у це ли ни. Због
то га је ве о ма зна чај но ства ра ње

бо љих при ли ка и усло ва за рад
и ста ри јих рад ни ка, бор ба про-
тив со ци јал не ис кљу че но сти и
под сти ца ње здра вог ста ре ња и
са мо стал ног жи во та.

На три би ни је под ву чен зна-
чај стал не фи зич ке ак тив но сти
у ме ри у ко јој то ор га ни зам до-
зво ља ва, за тим ва жност пра-
вил не ис хра не, спре ча ва ња
го ја зно сти, здра вих сти ло ва
жи во та, одр жа ва ња лич не хи ги-
је не и хи ги је не про сто ра, а по-
ред то га на гла ше но је и ко ли ко
је ва жна стал на пси хич ка ак тив-
ност и сти ца ња но вих зна ња то-
ком це лог жи во та.

Не при хва та ње пред ра су да и
сте ре о ти па о ста ро сти и ста ре-
њу као не мо ћи, бо ле сти и за-
ви сно сти, би ла је та ко ђе јед на
од ва жних пре по ру ка, а ва жна
уло га у ак тив ном ста ре њу сва-
ка ко при па да и из бе га ва њу уса-
мље но сти, ак тив ном дру же њу,
ба вље њу хо би јем, укљу чи ва њу
у во лон тер ске ак тив но сти.

Те ма три би не би ле су и нор-
мал не про ме не у спо соб но сти-
ма до ко јих мо же до ћи у ста ро-
сти. Ис так ну то је, та ко ђе, да чак
и у ду бо кој ста ро сти љу ди мо гу
да раз ви ја ју сво је емо ци о нал-
не спо соб но сти, да за др жа ва ју
мо гућ ност да се ме ња ју и бу ду
флек си бил ни, као и да им ин те-
лект оста је очу ван. В. К.

У ОКВИ РУ ПРО ЛЕЋ НОГ ФЕ СТИ ВА ЛА ЗДРА ВЉА

Ва жно  ак тив но ста ре ње

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ НОВОГ САДА 

Представљање бања
Са вез са мо стал них син ди ка та гра да Но-

вог Са да и оп шти на ор га ни зо вао је 13. мар-
та тра ди ци о нал ну, 14. пре зен та ци ју по ну да
ре ха би ли та ци о них цен та ра, ба ња, хо те ла и
ту ри стич ких аген ци ја. Чла но ви ма Син ди-
ка та и го сти ма пред ста ви ло се 15 ба ња, РХ
цен та ра и аген ци ја, и то: Ба ња Ру сан да Ме-
лен ци, хо тел „Па но ра ма” Зла тар, АД „Пла-
нин ка” Про лом ба ња, Спе ци јал на бол ни ца
Ива њи ца, „Геј зер” Си ја рин ска ба ња, Ба ња
Ка њи жа, Ба ња Ко ви ља ча, Ба ња Ју на ко вић,
„Мер кур” Вр њач ка Ба ња, „Чи го та” Зла ти бор,
Вој на уста но ва „Та ра”, „Гранд турс” Но ви Сад,
хо тел „Ме та лург” Ига ло, хо тел „Ју ни ор” Ко-
па о ник и ЈСО НИС Наф та гас.

Вла ди мир Гво зде но вић, пред сед ник ССС

гра да Но вог Са да и оп шти на, ка же да је ову
пре зен та ци ју ба ња из це ле Ср би је спро вео
њи хов Фонд со ли дар но сти за пре вен ци ју ин-
ва ли ди те та, ре кре а ци ју и опо ра вак рад ни ка.

– Дра го ми је да по сто је по сло дав ци ко-
ји су схва ти ли да ула га ње у рад ни ке ни је
тро шак не го ин ве сти ци ја ко ја ће се у бу ду-
ћем вре ме ну вра ти ти. Су шти на је да на ши
чла но ви под по вољ ним усло ви ма и на ра те
оду у ба ње – из ја вио је пред сед ник Гво зде-
но вић, и до дао да су по сло дав ци ко ји упла-
ћу ју сред ства у по ме ну ти фонд обез бе ди ли
и од ре ђе ни број бес плат них аран жма на за
чла но ве ССС гра да Но вог Са да. 

Ме ђу мно го број ним го сти ма, овој ма ни-
фе ста ци ји при су ство ва ли су и Го ран Ми лић,

пред сед ник ССС Вој во ди не, Зо ра Кан ка раш,
са вет ни ца ди рек то ра По кра јин ског фон да
ПИО, То ми слав Ста јић, се кре тар Ве ћа СССВ,
Ста на Сви ла ров, пред сед ни ца СИР Вој во-
ди не, и Слав ко Но ва ко вић, пот пред сед ник
Уни је по сло да ва ца Вој во ди не.

М. Мек те ро вић

Вла ди мир Гво зде но вић (за говорницом)
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кроз Србију

Уоп шти ни Не го тин све је ма ње де це и збогУУто га је ве о ма ва жно да охра бри мо и сти-УУму ли ше мо ра ђа ње на ко је се Кра јин кеУУ
све ре ђе од лу чу ју. За 24 мај ке са ви ше де це
из бу џе та оп шти не смо на ме ни ли 240.000 ди-
на ра, ка зао је на све ча ној до де ли јед но крат не
по мо ћи Не го тин ка ма ко је су про шле го ди не
ро ди ле тре ће, че твр то и пе то де те пред сед ник
оп шти не, Јо ван Ми ло ва но вић. Он је нагласио

да ло кал на са мо у пра ва пред у зи ма низ ме ра у
ци љу по др шке по ро ди ца ма са по том ством.

Гест за ко ји ка жу да је леп али и ко ри стан, по-
здра ви ле су све мај ке ко ји ма је  јед но крат на по-
моћ од 10.000 ди на ра, ка ко ка жу, до бро до шла.

– По моћ нам је дра го це на јер жи ви мо у вре-
ме ну бес па ри це. Пред ло жи ла сам у име свих
ма ма да се раз мо три мо гућ ност бес плат ног

сме шта ја де це из по ро ди ца са тро је и ви ше
ма ли ша на у пред школ ску уста но ву. То би нам
мно го зна чи ло – на во ди Дра га на Жив ко вић
Фрун за ре ло вић, мај ка тро је де це из Не го ти на.

Мир ја на Но ва че ско вић је мај ка пе то ро
де це, дво ји це де ча ка и три ћер ке. Ше сто де-
те је на пу ту.

– Ја не ра дим, су пруг је за по слен у Пра хо-
ву. Сна ла зи мо се. Има мно го љу ба ви у по ро-

ди ци, а ја сам по све ће на де ци. Об ра до ва ла
ме је по моћ оп шти не и за хвал на сам у сво је
име и у име сво је де це  – са не скри ве ним ус-
хи ће њем Мир ја на го во ри о свом по том ству
и бе би ко ју сви оче ку ју с ра до шћу.

Ини ци ја ти ву за до де лу јед но крат не по мо-
ћи мај ка ма по кре ну ле су две док тор ке ко је
го ди на ма ра де са де цом, др Ду ши ца Јо си-

фо вић, спе ци ја ли ста де чи је сто ма то ло ги је,
и др На ди ца Бог да но вић, пе ди ја тар. Ло кал-
на са мо у пра ва је ову ини ци ја ти ву спрем но
при хва ти ла и ре а ли зо ва ла уз по моћ парт-
не ра, Цен тра за со ци јал ни рад.

– У на шем дру штву нај ви ше се го во ри о
еко ном ској кри зи, те ре фор ма ма у свим сфе-
ра ма жи во та. По нај ма ње се го во ри о кри зи
ма те рин ства и ра ђа ња. Све оста ле кри зе се
лак ше пре ва зи ђу, али ка да до ђе до кри зе на-
та ли те та, он да је то нај ве ћа опа сност за оп-
ста нак на шег на ро да. По след њи је час да сви
за јед но, др жа ва, цр ква, про све та, здрав ство
поч не мо да под сти че мо ра ђа ње – по ру чи ле
су не го тин ске док тор ке из ра жа ва ју ћи на ду
да ће и убу ду ће би ти слич них ак ци ја по мо ћи
мај ка ма са ви ше де це.

Оп шти на Не го тин је  већ де це ни ја ма су о че-
на са дра стич ним па дом на та ли те та па је та ко
про шле го ди не, у по ро ди ли шту оп ште бол ни-
це ро ђе но са мо 190 бе ба, 10 ма ње у од но су на
2013, или чак 30 ма ње у од но су на по че так дру-
ге де це ни је 21. ве ка. 

 Јо ван ка Ста но је вић

 Новогодишњи дар
Оп шти на Не го тин већ не ко ли ко го ди на
пр во ро ђе не бе бе у но вој го ди ни и њи хо-
ве мај ке на гра ђу је са по сто ти ну хи ља да 
ди на ра. Реч је о тра ди ци о нал ном но во-
го ди шњем ге сту, ко јим ло кал на са мо у-
пра ва по ма же по ро ди це са при но вом.

ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ОПШТИНЕ НЕГОТИН МАМАМА СА ВИШЕ ДЕ ЦЕ

Подстицање рађања

У Ле сков цу је 16. мар та одр-
жа на ма ни фе ста ци ја „Ево ру ка,
при ја те љу”. Ово је дру го ова кво
дру же ње клу бо ва пен зи о не ра,
ове го ди не из ју го и сточ не Ср-
би је: два клу ба из Ни ша и по
је дан клуб из Ле сков ца, Кња-
жев ца, Алек син ца, Кур шу мли је,
Про ку пља и Жи то ра ђе. Пен зи о-
не ри су се оку пи ли да се дру же,
да пру же ру ку јед ни дру ги ма, да
на ста ве за по че ту са рад њу и да
ус по ста ве но ва по знан ства.

Пред сед ник Удру же ња пен зи-
о не ра Ле сков ца, Бра ти слав Злат-
ко вић, по здра вља ју ћи при сут не
на гла сио је да пен зи о не ри про ду-
жа ва ју свој жи вот ова квим ак тив-
но сти ма. Сва ко дру же ње до но си
не ко за до вољ ство, упо зна ва ње

но вих љу ди и раз ме ну ми шље ња.
Го во ри ло се о зна ча ју дру же-

ња пен зи о не ра пре ко клу бо ва, 
о ре а ли за ци ји кул тур но-за бав-
ног про гра ма, на сту пи ле су еки-

пе из Про ку пља, Кур шу мли је и 
дру гих гра до ва, а пред став ни ци 
Кња жев ца из ве ли су ко ла жни 
про грам „Пук ни, зо ро”. Игра чи 
су би ли об у че ни у на род ну но-

шњу ти моч ког кра ја, а три чла-
на су би ла у див ним ста ро град-
ским но шња ма.

Нај ин те ре сант ни је је би ло ко-
ло ко је су игра ли чла но ви КУД 
„Сун ча на је сен”, Бе ба Ми лић је 
ре ци то ва ла пе сму „Гра ча ни ца” 
Де сан ке Мак си мо вић, а нај ве ће 
ова ци је и апла у зе до био је Ми-
ле Сте ва но вић ко ји је от пе вао 
пе сму „Пук ни, зо ро”, ко ја је на-
ста ла пре 100 го ди на, за вре ме 
Пр вог свет ског ра та. На кра ју су 
се и оста ли клу бо ви пред ста ви-
ли са по не ко ли ко ре ци та ци ја. 
По за вр ше ном про гра му сви 
уче сни ци ове ма ни фе ста ци је 
на ста ви ли се дру же ње уз пе сму 
и игру и за јед нич ки ру чак.

Дра гић Ђор ђе вић

ОКУ ПЉА ЊЕ КЛУ БО ВА ПЕН ЗИ О НЕ РА ЈУ ГО И СТОЧ НЕ СР БИ ЈЕ У ЛЕ СКОВ ЦУ

Дру же ње про ду жа ва жи вот

Пред став ни ци Кња жев ца
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Цен трал ном обе ле жа ва њу 98 го ди на од из би ја ња То-
плич ког устан ка у Про ку пљу, из ме ђу оста лих, при-
су ство ва ла је и др жав на де ле га ци ја ко ју је пред во-

дио ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
Ц
пи та ња, Алек сан дар Ву лин. На спо ме ник па лим То пли ча-
ни ма, у цен тру ме ста, по ло же ни су вен ци и цве ће и ода та
по шта бор ци ма па лим у ра то ви ма 1912–1918. и у То плич-
ком, на род ном устан ку 1917. го ди не. Том при ли ком оку-
пље ни ма се обра тио ми ни стар Ву лин ко ји је под се тио да
је про шло 98 го ди на од хе рој ске бор бе ко ја је за ди ви ла
це лу Евро пу, и до дао да је Гво зде ни пук нај слав ни ја је ди-
ни ца вој ске у исто ри ји Бал ка на.

– Тре ба ло је да про ђе го то во је дан век да ус прав но
ста не мо у ју нач кој То пли ци – ре као је ми ни стар Ву лин,
при ме ћу ју ћи да смо скоро цео век ћу та ли и пра ви ли се
да не зна мо ко су жр тве, а ко џе ла ти.

– Пр ви свет ски рат био је очај нич ка бор ба за оп ста нак.
Звер ства бу гар ских оку па то ра су би ла та ква да се не мо-
гу за бо ра ви ти и опро сти ти. За ма ње од ме сец да на, ко ли-
ко је уста нак тра јао, уби је но је 18.000 же на, де це, ста ра ца
– под се тио је ми ни стар Ву лин и за кљу чио да се Ср би ја
не сти ди сво је про шло сти и да хра бро гле да у вре ме ко је
до ла зи. Ж. Дим кић

Оп шти на Свр љиг, јед на од нај-
си ро ма шни јих у Ср би ји, са шест 
од сто свог бу џе та фи нан сиј-
ски по ма же мла де, тек вен ча не 
брач не па ро ве, но во ро ђе не бе-
бе, од но сно њи хо ве ро ди те ље, 
сту ден те и нај ста ри ју по пу ла ци-
ју. Пре ма ре чи ма Је ле не Три фу-
но вић, пред сед ни це оп шти не, 
и да ље је на сна зи од лу ка да се 
брач ним па ро ви ма ко ји за сну ју 
за јед ни цу и жи ве у Свр љи гу да-
је јед но крат на нов ча на по моћ 
од сто хи ља да ди на ра, а мла ди-
ма ко ји за сну ју брач ну за јед ни-
цу и жи ве у свр љи шким се ли ма, 
сто пе де сет хи ља да ди на ра.      

– Ова сред ства мно го зна-
че за њи хов за јед нич ки по че-
так, ма кар да се би обез бе де 
нај о снов ни је. Циљ је да и на 
овај на чин за др жи мо мла де 
у Свр љи гу. У про шлој го ди ни 
би ла су 53 вен ча ња, ма ње не-
го 2013. го ди не, ка да је сво је 
суд бо но сно  да ре кло 75 брач-

них па ро ва – ка же Је ле на Три-
фу но вић.

У ци љу по ве ћа ња на та ли те та 
оп шти на по ма же на ви ше на чи-
на. Сва ка но во ро ђе на бе ба до би-
ја по 30.000 ди на ра као пр ву по-
моћ, а за тим и по 7.000 ме сеч но 
до на вр ше не го ди не жи во та. И 
не за по сле не по ро ди ље до би ја-
ју ме сеч ну на кна ду до на вр ше не 

пр ве го ди не жи во та де те та, и то:
5.000 ди на ра ако жи ве у Свр љи гу
и 7.500 ако им је ме сто ста но ва-
ња у не ком свр љи шком се лу.

Ина че, не ко ли ко го ди на уна-
зад ро де че шће свра ћа ју у Свр-
љиг. У 2012. го ди ни ро ђе но је 68
де це, 2013. го ди не  85 и про шле
– 67 бе ба. Свр љиг по по след-
њем по пи су има нај ма ње мла-

дих љу ди а нај ви ше је оних ста-
ри јих од 60 го ди на.

– Фи нан сиј ска по др шка је зна-
чај на и за сту ден те за вр шних
го ди на ака дем ских, спе ци ја ли-
стич ких и пост ди плом ских сту-
ди ја, ко ји ис пу ња ва ју усло ве
кон кур са. Од  2003. го ди не сту-
дент ску сти пен ди ју ко ри сти ло је
око 500 мла дих љу ди. За пра зан
сту дент ски џеп сва ка по моћ је
до бро до шла. Ове го ди не оп-
штин ску сти пен ди ју ко ри сти 20
ака де ма ца, и то по 7.000 ди на-
ра сва ког ме се ца. Ни су за бо ра-
вље ни  ни нај ста ри ји ста нов ни-
ци свр љи шке оп шти не. И да ље
ва же суб вен ци је за ауто бу ски
пре воз на те ри то ри ји оп шти не.
Њи ма то мно го зна чи у си ту а-
ци ји ка да су пен зи је ма ле, а не-
ки жи ве и без њих, да до ђу до
Свр љи га код ле ка ра, по ле ко ве
и на мир ни це –  ка же Је ле на Три-
фу но вић, пред сед ни ца оп шти не
Свр љиг.  С. Ђор ђе вић

ОПШТИНА СВР ЉИГ ИЗДВАЈА ШЕСТ ОДСТО ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА

Нов ча на по моћ до бро до шла

ПРО КУ ПЉЕ

Го ди шњи ца из би ја ња 
То плич ког устан ка

Алек сан дар Ву лин 
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погледи

„Јед ног да на ре шио мој де да
да ми ку пи све што ме ни тре ба…” 
Мо же те да ме ња те те ле ви зиј ске
ка на ле ко ли ко вам во ља, али сву-
да ће вас са че ка ти цвр ку та ва пе-
сми ца ро го бат ног тек ста и сли ка
раз и гра ног, оза ре ног де де ко ји
во ди уну ку од рад ње до рад ње и
ку пу је јој „све што њој тре ба”.

Све је ле по и ла ко кад по сто је
се ни ор кеш кре ди ти за пен зи-
о не ре, по ру чу је ова бан кар ска
ре кла ма, јед на од мно го број-
них слич не са др жи не и на ме не,
окре ну та де лу по пу ла ци је до не-
дав но пот пу но не за ни мљи вом
мар ке тин шким стра те зи ма.

Кад го во ри мо о на ма, пи та ње
је ка ко би ства ри из гле да ле да
ни је ова кве кри зе и не за по сле-
но сти. Али не ве се ле окол но сти
– да су у мно гим по ро ди ца ма
пен зи је је ди ни ре до ван при ход
и да се од њих из др жа ва ју и де-
ца и уну ци – из ву кле су пен зи о-
не ре у пр ви план.

Та ко смо са да све до ци по ја ча-
ног мар ке тин шко-по тро шач ког
при ти ска на скром не пен зи о-
нер ске бу џе те. Бан ке, тр го вин-
ски лан ци, пут нич ке аген ци је,
мо бил ни сер ви се ри, сви ко ји
не што про да ју и ну де, утр ку ју
се у при до би ја њу ових си гур но
по у зда них и пла те жно спо соб-
них кли је на та, што се све од ра-
жа ва и на ви зу ел на и тек сту ал на
ре ше ња у ре кла ма ма.

Про ме на је упа дљи ва. Код
нас сва ка ко, а у раз ви је ном све-
ту још ви ше и са ши рим еко ном-
ским и со цио-пси хо ло шким им-
пли ка ци ја ма.

Па нои и огла сни про сто ри у
но ви на ма и на те ле ви зи ји ни су
ви ше ис кљу чи во ре зер ви са ни за
мла да ли ца. По пу ла ци о на ка те го-
ри ја од 18 до 34 го ди не (а у не ким
сег мен ти ма гра ни ца по ме ре на до
49), тра ди ци о нал но удар на циљ-
на гру па ре клам них кам па ња, све
ви ше усту па ме сто ста ри ји ма, па
и мно го, мно го ста ри ји ма.

Ча роб на мар ке тин шка од-

ред ни ца да нас је „60 плус”. Љу ди 
ове до би да нас пред ста вља ју 
пе ти ну ста нов ни штва у бо га тим 
зе мља ма, до 2050. чи ни ће јед ну 
тре ћи ну, а у Ја па ну чак две пе ти-
не. Ни је, ме ђу тим у пи та њу са мо 

број ност. Реч је о фи нан сиј ски 
нај моћ ни јој гру па ци ји.

Три че твр ти не свег бо гат ства 
Сје ди ње них Др жа ва и Ве ли ке 
Бри та ни је на ла зи се у њи хо вим 
ру ка ма. Гло бал но, по тро шач ки 
по тен ци јал ста ри јих од 60 го ди-
на до сти ћи ће до кра ја де це ни је 
15 би ли о на (хи ља да ми ли јар ди) 
до ла ра, што је дво стру ки скок у 
по ре ђе њу са 2010. ка да је из но-
сио осам би ли о на (пре ма по да-
ци ма Euro mo ni tor-а).

Љу ди тог до ба, та ко зва ни се-
ни о ри (ина че при лич но ре ла-
ти ви зо ван по јам) куп ци су нај-
ек склу зив ни је ро бе, нај лук су-
зни јих ту ри стич ких пу то ва ња, 
нај но ви јих мо де ла ауто мо би ла, 

нај ску пље ко зме ти ке, фар ма-
це ут ских про из во да, спорт ске 
опре ме. У Аме ри ци њи хов про-
се чан при ход по гла ви је за 26 
од сто ви ши од на ци о нал ног 
про се ка.

Све му то ме упр кос, мар ке-
тин шке ком па ни је су до пре 
са мо не ку го ди ну иг но ри са ле 
ове чи ње ни це и 95 од сто бу џе-
та тро ши ле на при вла че ње ку-
па ца ис под 50. Под при ти ском 
до ка за да је но вац не где дру где, 

по сте пе но до ла зи до по ме ра ња 
те жи шта са јед не циљ не гру пе 
на дру гу. Са мла ђе на ста ри ју. 

Ка ко је до шло до овог пре-
о бра жа ја, пи та ње је за мно ге 
стру ке. Или, ка ко је мо гу ће да је 
ре клам ном би зни су тре ба ло то-
ли ко вре ме на да ухва ти ко рак 
са по тро шач ком ре ал но шћу. 
Ро бо ва ње кул ту мла до сти је 
нај че шћи и нај лак ши од го вор. 
За пра во, и нај тач ни ји.

То под ра зу ме ва не са мо те-
жњу да се по вла ђу је кон зу мен-
ти ма ко ји су мла ди, већ и чи ње-
ни цу да су и кре а то ри и бренд 
ме на џе ри у мар ке тин гу та ко ђе 
мла ди и да се ту он да ства ра 
го то во при род на ве за из ме ђу 
оних ко ји ода ши љу ре клам не 
по ру ке и њи хо вих при ма ла ца.

Па ра лел но с тим, иду пред-
ра су де о ста ри ји ма као не при-
влач ној по тро шач кој ка те го ри-
ји, инерт ној, без спрем но сти и 
ка па ци те та за про ме не. От при-
ли ке, „они су ло јал не му ште-
ри је, ку пу ју ства ри ко је су увек 
ку по ва ли и око њих не вре ди 
тро ши ти вре ме”.

Ови са да шњи ста ри ји ни су,
ме ђу тим, као не ка да шњи. Бе би-
бу ме ри (при пад ни ци пр вих по-
сле рат них ге не ра ци ја, ма да се 
по не ким кла си фи ка ци ја ма тер-
мин од но си на сва го ди шта до 
1964) по че ли су да при сти жу у 
го ди не за пен зи ју, али са дру гим
ам би ци ја ма и дру га чи јом енер-
ги јом не го њи хо ви ро ди те љи.

Са ви ше го ди на жи во та пред
со бом не го што су то има ла ра-
ни ја по ко ље ња у том до бу, бо-
љег здра вља и фи зич ке кон ди-
ци је, а и имо вин ског ста ња, они 
су још пу ни же ља и пла но ва и, 
што је још ва жни је, мо гућ но сти 
да то и оства ре.

На ста рост гле да ју као на не-
што још ја ко да ле ко од њих, та-
ко се и по на ша ју, оде ва ју, жи ве, 
а та кав њи хов при ступ тра си рао 
је и но ве мар ке тин шке прав це. 

Д. Дра гић

И РЕ КЛАМ НИ БИ ЗНИС НА МЕ ЊЕН СТА РИ ЈИ МА

Го ди не као адут
Љу ди у ка сни јим де це ни ја ма жи во та до ско ра би ли 
мар ке тин шки за по ста вље ни, ма да има ју ве ћи по тро шач ки 
по тен ци јал не го ијед на дру га ста ро сна ка те го ри ја
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новости из света

Ни су сву где пен зи о не ри у про бле-
ми ма: пре ма ана ли зи ко ју је об ја вио
углед ни фи нан сиј ски днев ник „Фај-
нен шел тајмс”, у Ве ли кој Бри та ни ји
ста ри ји од 65 го ди на жи ве бо ље не-
го ве ћи на ста нов ни ка ове зе мље, а
по го то во има ју ма ње фи нан сиј ских
про бле ма од ге не ра ци је ко ја је да нас
на по чет ку сво јих два де се тих.

Пре ма на ла зи ма овог днев ни ка, они

у до бу из ме ђу 65 и 69 го ди на да нас су 
у при ли ци да ви ше тро ше не го 60 од-
сто мла ђих Бри та на ца, што је био по-
вод за по зи ве вла ди да пре ста не да се, 
за рад гла со ва, удва ра пен зи о не ри ма. 
Бри тан ски кон зер ва тив ци су, на и ме, 
обе ћа ли да не ће ди ра ти у пен зи о нер-
ске по вла сти це по пут зим ског до дат-
ка за гре ја ње, бес плат не ТВ прет пла те 
и олакш ицa у град ском пре во зу.

Вла да у Со фи ји од лу чи ла је да у на ци о нал ни
фонд со ци јал ног оси гу ра ња (из ко јег се ис пла ћу ју
и пен зи је) из бу џе та бу де пре ба че но до дат них 50
ми ли о на ле ва (око 25 ми ли о на евра), из че га ће се
у апри лу исплатити јед но крат на, вас кр шња по моћ
пен зи о не ри ма чи ја су при ма ња ма ња од 286 ле-

ва, од но сно 143
евра (чи ме се
зва нич но свр-
ста ва ју у си ро ма-
шне и со ци јал но
угро же не).

Сли чан до да-
так ис пла ћен је
и за Но ву го ди-
ну, од но сно за
Бо жић, пре но си
ин фор ма тив на
аген ци ја „Фо-
кус”.

Пен зиј ска ре фор ма је бла го вре ме но за ку ца ла на 
вра та пап ске др жа ве, Ва ти ка на. За хва љу ју ћи пред у-
зе тим ме ра ма – по ве ћа њу ста ро сне гра ни це за пен-
зи о ни са ње на 67 го ди на за ци вил не упо сле ни ке и  
на 72 за вер ске, као и по ве ћа њу сто пе пен зиј ског 
до при но са на 26 од сто укуп но опо ре зи вог при хо да 
– пен зиј ски фонд Све те сто ли це да нас је урав но те-
жен, ја ви ла је Ка то лич ка но вин ска аген ци ја.

У ње ном из ве шта ју се кон ста ту је „су штин ска 
урав но те же ност из ме ђу сред ста ва ко ја су на рас-
по ла га њу и оба ве за пре ма са да шњим и бу ду ћим 
пен зи о не ри ма”. 

Грч ке пен зи је су по но во ак ту ел на и
не из бе жна те ма у пре го во ри ма но вог
пре ми је ра Алек си са Ци пра са и ње го-
вог ми ни стра фи нан си ја Ја ни са Ва ро-
у фа ки са са европ ским фи нан сиј ским
ин сти ту ци ја ма у ко ји ма они на сто је да
се из бо ре за ма ње од ри ца ња у про-
це су сер ви си ра ња енорм них грч ких
ду го ва.

Би ло је чак и пред ло га – пре го ва-
ра чи ма из Ати не сва ка ко не при хва-
тљи вих – да се пен зи је не ис пла ћу ју
два ме се ца, а као ар гу мент кре ди-
то ри су по се за ли за чи ње ни цом да
је грч ки си стем „ра сип нич ки”, јер на
пен зи је та мо од ла зи бли зу 18 од сто
вла ди ног бу џе та, што је нај ве ћи по-
сто так у ЕУ. По ми ња на је и чи ње ни ца
да Гр ци та ко ђе ни су ис пу ни ли оба ве-
зу из спо ра зу ма о по мо ћи да чак 133
јав на пен зиј ска фон да, ко ли ко их је
би ло 2008, све ду на са мо 13.

Де таљ ни је ана ли зе су ме ђу тим по-

ка за ле да грч ки си стем ни је то ли ко
да ре жљив ко ли ко се ми сли. Кад се,
на при мер, при ме ни фор му ла за из-
ра чу на ва ње тро шко ва по гла ви пен-
зи о не ра ста ри јих од 65 го ди на, он да

је ре кор дер у овој ка те го ри ји Не мач-
ка, док је Грч ка тек на 11. ме сту.

Грч ки пен зиј ски про бле ми су, за-
тим, и ре зул тат ло ше де мо граф ске
сли ке на ци је: сва ки пе ти Грк је ста-
ри ји од 65, што је нај ви ши про це нат
у евро зо ни. М. Бе кин

ВА ТИ КАН: 
По стиг ну та рав но те жа

Гло бал ни про бле ми се ни о ра
У по след њих 50 го ди на, оче ки ва ни жи вот ни век је по рас-

тао за ско ро две де це ни је, што је до бра вест, али је ре зул-
тат то га да да нас на пла не ти жи ви чак 888 ми ли о на љу ди 
ко ји су ста ри ји од 60 го ди на.

Ово је на лаз из из ве шта ја ме ђу на род не не вла ди не ор га ни-

за ци је „Ејџ ин тер не ше нел”, где се ука зу је да чак 340 ми ли о на 
се ни о ра не ма ста би лан из вор при хо да, од но сно ре гу лар ну 
пен зи ју. Си ту а ци ја је у овом по гле ду по себ но дра ма тич на у 
зе мља ма у раз во ју, где је без пен зи је чак 80 од сто оних ко ји ма 
је пре стао рад ни век.

ГРЧ КА: Ма ње ра си па ња

БУ ГАР СКА:
До да так за Вас крс

В. БРИ ТА НИ ЈА: УУУУссссппппооонннннн бббббоооооо  ггггггаааааааа ттттттттииииииииххххххххх

Планета пензионера
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хроника

Ви но и умет ност од пам ти-
ве ка „иду ру ку под ру ку”, а
пи ће бо го ва од у век ин спи-

ри ше умет ни ке. Сли ка ру Сло-
бо да ну За бла ћан ском, аги о зо-
гра фу из Глу ша ца, ви но је исто-
вре ме но и бо ја. Ста ром, го то во
за бо ра вље ном тех ни ком сли ка-
ња ви ном, из до ба ре не сан се у
Ита ли ји по зна тој као ви но рел, у
ате љеу овог умет ни ка на ста ле су
број не сли ке. Осли ка ни на па пи-
ру на гро жђе ми ри шу све ци, ли-
ва де, ви о ли не, пти це...

Умет ник се при пре ма за сли-
ка ње та ко што ви но из бо це
пре си па нај пре у де кан тер, а
по том „бо ју” уме сто на па ле ту
си па у ча шу.

– Сли ка с вре ме ном са зре ва,
као ви но у ба чва ма или у бо ци.
Пиг мен ти бо је се ме ња ју, али не
бле де. За то је сли ка на из не на-
ђе ње ла и ка ко ји пи та ју ко ли ки
је њен век – трај на. Шта ви ше,
ка да на за вр ше ној сли ци вин-
ски то но ви пре ђу у се пи ју, она
је зре ла и бли ста пу ним сја јем
– при ча умет ник.

Ма те ри јал за рад на ба вља код
при ја те ља ви на ра. Шар до не,
мер лот, бур гун дац или со ви њон,

цр ве но, цр но, за не ве ро ва ти и 
бе ло ви но, мај стор ском ру ком 
на не то на па пир да је то но ве ко-
ји бу де ра до зна лост и од ко јих 
за ста је дах. Са ком по зи ци је се 
ши ре то пли на и спо кој ство пре-
ле пих ни јан си вин ских то но ва. 
Са по себ ним по но сом по ка зу је 
сли ку све тог Три фу на, за штит ни-
ка ви но гра да ра, ко ју је у вре ме 
бо рав ка на Хи лан да ру сли као 
мик сом хи лан дар ских ви на. 

Ко лек ци ју од 45 ви но ре ла кра-
јем ја ну а ра из ла гао је на че ти ри 

ло ка ци је Па ри зу у окви ру ма-
ни фе ста ци је „Да ни Све то са вља”. 
Та мо се, осим сли ка ма ра ђе ним 
ви ном, пред ста вио и со ме ли јер-
ским ве шти на ма упа ри ва ња ви на 
и си ре ва. На ше исе ље ни ке, али и 
Фран цу зе оду ше ви ла је ком би на-
ци ја срп ског шар до неа и ко зјег 
си ра у хра сто вој ко ри, са пле сни-
ма, чу бром и тар ту фи ма, ко ји му 
је за да ле ки пут и пред ста вља ње 
у Гра ду све тло сти спре мио ком-
ши ја Мом чи ло Бу ди ми ро вић.

– Мом чи лов сир је за се нио 

по зна те фран цу ске си ре ве. Са 
раз ло гом је на Сај му ту ри зма 
и хра не пре две го ди не по нео 
ти ту лу „Роб на мар ка из Ср би је” 
– до да је За бла ћан ски.

Ком би на ци ја раз ли чи тих уку-
са, ви на, си ра, во ћа и по вр ћа је 
ег зи би ци о ни зам ко ји зна ти жељ-
ни и хра бри ра до при хва та ју. 
Со ме ли јер Сло бо дан За бла ћан-
ски их во ди до нео т кри ве них 
ни јан си уку са и то но ва, до кле 
су са ми спрем ни да се пре пу сте.
На бал кан ском про сто ру, при ча, 
чу ве на је ком би на ци ја ви на, си-
ра и чо ко ла де.

– Јед но став но је, ма да и чуд но
ка да се из го во ри ова ком би на-
ци ја. Али, ни је ни ма ло ла ко упа-
ри ти ове уку се. По себ на је „тај на” 
у чо ко ла ди ко ја мо ра да са др жи 
бар 70 по сто ка каа – упо зна је 
нас ис ку сни со ме ли јер.

Овај нео бич ни умет ник, тек што
је сти гао из Па ри за, па ку је сли ке, 
ви но и си ре ве за пред сто је ћу из-
ло жбу у атри ју му Беч ке фил хар-
мо ни је. По том ће сли ке од ви на и 
нај не о бич ни је ком би на ци је срп-
ских ви на и си ре ва по ка за ти у га-
ле ри ја ма у Ци ри ху и Ам стер да му. 

Д. Гру јић

МА ЧВАН СКИ СЛИ КАР ОЖИ ВЕО ТЕХ НИ КУ СЛИ КА ЊА ВИ НОМ

Сли ке са ми ри сом гро жђа

Сло бо дан За бла ћан ски

Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра у Ба ша и-
ду, у ки кинд ској оп шти ни, оку пља де це ни ја-
ма из ме ђу 110 и 135 чла но ва од око 400 ко-
ри сни ка пен зи је, ко ли ко их ста ну је у овом
се лу. За ве ли ко ува жа ва ње је то што ви ше
од 150 пен зи о не ра до бро вољ но из два ја
на име ме сног са мо до при но са за по тре бе
Ме сне за јед ни це, с тим што им она вра ћа
тре ћи ну сно се ћи тро шко ве гре ја ња њи хо-
вих про сто ри ја у згра ди ко ју они с пра вом
на зи ва ју Дом пен зи о не ра.

Пред сед ник Бра ни слав Пан ду ров, ко ји је
на тој функ ци ји већ че твр ти ман дат, ка же да
је пре три де се так го ди на згра да на глав ној
ули ци до де ље на пен зи о нер ској ор га ни за-
ци ји на ко ри шће ње. Пен зи о не ри су до бро-
вољ ним ра дом до би је не ода је пре у ре ди ли
по сво јој ме ри. Це ло се ло је за ле гло, по чев
од по љо при вред них и пре храм бе них фир-
ми и оста лих чи ни ла ца па чак до ме сног
фуд бал ског клу ба „Вој во ди на”.

– Доц ни је, од 2000. го ди не, уло же но је у
наш Дом пен зи о не ра ви ше од 1,3 ми ли о на
ди на ра. У ту су му ура чу на те су до на ци је,
на ша соп стве на сред ства и дру ги при ло зи
– ка же пр ви чо век МО пен зи о не ра у Ба ша и-
ду, Бра ни слав Пан ду ров.

Овај удоб ни ам би јент је на рас по ла га њу
свим оста ре лим жи те љи ма Ба ша и да, без
об зи ра на то да ли су учла ње ни. Пен зи о-
нер ско сте ци ште има јед ну са лу од 80 и
дру гу од око 40 ква дра та. Ту су још и ма ли
ма га цин, кан це ла ри је и са ни тар ни чвор.
Про сто ри је су отво ре не сва ко днев но од 7
до 12 са ти. Па у зи ра се сва ког дру гог ви кен-
да због ге не рал ног одр жа ва ња објек та.

По ред за вид не са рад ње с ма тич ном Ме-
сном за јед ни цом, ба ша ид ски пен зи о не ри
се уза јам но по се ћу ју са вр шња ци ма у Бо-
ча ру и Ба нат ском Ве ли ком Се лу, с тим да су
на из ме нич но до ма ћи ни су сре та на ко ји ма
се дру же са по сто ти нак зва ни ца.

Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра са се-
ди штем у Ки кин ди опре ми ла је Дом пен зи о не-
ра у Ба ша и ду рас хлад ним ви три на ма, ор ма ри-
ма и сто ли ца ма. Има и дру гих да ро да ва ца.

Чла но ви су при ви ле го ва ни ти ме што мо гу
да се снаб де ју на мир ни ца ма и огре вом на
бес ка мат ни кре дит. За хва љу ју ћи клуп ском
ста ту су, пи ће је ов де јеф ти ни је не го на дру-
гим ме сти ма у се лу. Оно што је нај ва жни је,
овај ку так пру жа ком фор но уто чи ште нај-
ста ри јим жи те љи ма Ба ша и да.

С. Завишић

БАШАИД КОД КИКИНДЕ

Сеоски Дом пензионера
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Сла ни, слат ки и слав ски ко-
ла чи, огро ман сал чић, су-
ве ни ри, сли ке, му зи ка и 

игра, обе ле жи ли су ет но фе сти-
вал у Ру ми, ко ји се од ви ја под 
ге слом „И кад про ђу сла ве, оста-
ју ко ла чи“. На 43 штан да из ла га-
ле су углав ном же не из Сре ма, а 
ту су би ле и го шће из Та ван ку та, 
Те ме ри на, Ма гли ћа, Бач ког Јар-
ка, Кул пи на и Вр њач ке Ба ње.

– Же лим да за хва лим свим 
же на ма ко је су на пра ви ле ову 
ле по ту, то има са мо у Сре му. За 
све ово је тре ба ло мно го тру да 
и зна ња – ре као је отва ра ју ћи 
фе сти вал проф. др Ми лош Ћу-
ру ви ја.

Уче сни це „Срем ског ко ла ча“ 
по здра вио је и Ду шко Љу би шић, 
на чел ник Оп штин ске упра ве у 
Ру ми. Ово го ди шњи фе сти вал, 
као и прет ход не, ор га ни зо вао је 

Пе тар Ди ми три је вић, ди рек тор 
„Па но ни ја тур са“ и пред сед ник 
Удру же ња „Те о чин“ из Ја ска.

– Ове го ди не смо ко ла чи ма 
при до да ли су ве ни ре и ру ко тво-
ри не, јер же ли мо да ство ри мо и 
„срем ски су ве нир“. Циљ ове ма-
ни фе ста ци је је очу ва ње оби ча ја 
и про мо ци ја жен ског ства ра ла-
штва, јер је же на стуб по ро ди це 
и дру штва – ре као је Ди ми три-
је вић.

Ми ри си ко ла ча ма ми ли су по-
се ти о це ко ји су се ти ска ли око 
штан до ва да их про ба ју или ку-
пе.

– У Ру му смо до не ле штан гли-
це са си ром, бу нар-ки фли це и 
део су ве ни ра. На гла сак је на 
„ус кр шњој при чи“. Ту су и маг не-

ти, ми ни ја ту ре и при ве сци, али 
сла ма је нај пре по зна тљи ви ји 
су ве нир у Су бо ти ци и око ли ни 
– ка за ла је Јо зе фа Скен де ро вић, 
во ди тељ ка ли ков но-сла мар ске 
сек ци је у ХКПД „Ма ти ја Гу бец“ 
из Та ван ку та.

Ма ло да ље, у до бром рас по-
ло же њу, же не из рум ског Удру-
же ња пен зи о не ра, па за тим, 
из Не ра ди на, Врд ни ка, Вог ња, 
Ку пи но ва, а би ла је за па же на 
и пи та же на из Бач ког Јар ка у 
огром ном окру глом пле ху. Свој 
штанд има ле су и же не из Ме-
ђу оп штин ске ор га ни за ци је Са-
ве за сле пих из Ру ме и Дру штва 
за по моћ мен тал но не до вољ но 
раз ви је ним осо ба ма.

На рум ском фе сти ва лу би ла је 
и ди рек тор ка по кра јин ског За-
во да за рав но прав ност по ло ва 
Ве сна Ши јач ки.

– Се о ске же не су би ле и да нас 
је су мар ги на ли зо ва на дру штве-
на гру па. Њи хов ве ли ки до при-
нос по љо при вред ној про из вод-

њи и жи во ту за јед ни це ни је до-
вољ но ви дљив и при знат. За то
су ова ква оку пља ња и су сре ти
дра го це ни. Њи хо ви про из во ди,
ко је из ла жу, че сто су ре зул тат
са рад ње са ин сти ту ци ја ма или
кон кур са по кра јин ских ин сти-

ту ци ја. Ов де смо мо гли да ви ди-
мо про из во де од умет нич ких до
при ме њи вих, на ви со ком ни воу
из ра де – ис та кла је Ве сна Ши-
јач ки.

Свој штанд имао је и Му зеј ку-
гло фа „Геа“ из Срем ских Кар ло-
ва ца. Пр ви пут је на „Срем ском
ко ла чу“ сво је ру ко тво ри не из-
ло жи ла и Све тла на Три фу но вић
из Дру штва же на Вр њач ке Ба ње
„Злат не ни ти“. До брин чан ке су
по ну ди ле по се ти о ци ма „мај ки-
ну ру жу“, гу жва ри це, ли сти ће,
сла не ки фле, ци мет-ру жу... 

Фе сти вал је био ре ви јал ног и
так ми чар ског ка рак те ра, па су
у сва кој ка те го ри ји до де ље не
по три на гра де. Нај бо љи сла-
ни ко лач на пра ви ле су же не из

Удру же ња „Ве се ли це” из Де ча, а
за њи ма су Ша шин чан ке и Пе-
ћин чан ке.

Нај у ку сни је слат ке ко ла че
уме си ле су чла ни це Удру же-
ња же на „Сир миа” из Пла ти че-
ва, док су дру го и тре ће ме сто

осво ји ле уче сни це из Гр гу ре ва-
ца и Ку зми на.

Пре ма оце ни жи ри ја, нај леп-
ши слав ски ко лач на пра ви ле
су же не из Ши ма но ва ца, дру го-
пла си ра не су Бе ше нов ке, док
су тре ће ме сто за у зе ле Мар тин-
чан ке. Нај бо љу ет но по став ку
има ла је Ка ћа Ју ри шић из Ру ме,
ко ја је за ма ни фе ста ци ју уме си-
ла и ве ли ки сал чић, и то од пет
ки ло гра ма бра шна и два ки ло-
гра ма са ла.

Ме ђу они ма ко ји су уру чи ва-
ли на гра де по бед ни ца ма би ли
су и нај по зна ти ји ко ла чар из Го-
лу би на ца Ни ко ла Га шпа ро вић и
ње гов учи тељ, по зна ти рум ски
по сла сти чар, Ми ша Ор ло вић.

У про гра му су уче ство ва ли
Ан ђе ла и Јо ви ца Ни ко лић, пе ва-
чи и игра чи АНИП „Бран ко Ра ди-
че вић“, пе вач ка гру па Гим на зи је
„Сте ван Пу зић“, Вла да Ка нић је
от пе вао свој „Ку ће рак у Сре му“,
сви рао је и там бу ра шки ор ке-
стар „Ада ђо“, а ко ло су под ври-
ску ју ћи за и гра ле и уче сни це.

Оне су би ле пре за до вољ не, а
ор га ни за то ри су ис та кли да су
све же не ко је су при ка за ле та-
кву ле по ту на штан до ви ма – по-
бед ни це. На ред ни, 12. „Срем ски
ко лач“ за ка зан је за март 2016.

Г. Ву ка ши но вић

И КАД ПРО ЂУ СЛА ВЕ, ОСТА ЈУ КО ЛА ЧИ

Ко ла чар ски Срем у Ру ми

Награђене учесницеКаћа Јуришић

Штанд пензионера Запажени сувенири из Таванкута
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пензионерски кутак
БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Су ми ра ње ре зул та та
Ме сно удру же ње бо ра ца НОР-а Бе ле во де одр жа ло је

недавно ре дов ну го ди шњу рад ну скуп шти ну. Ана ли зи ра ни
су ре зул та ти ра да у про шлој го ди ни, ко ја је би ла успе шна, и
до не ти пла но ви за ову го ди ну. Удру же ње бро ји 71 чла на, од

ко јих 22 бор ца НОР-а и два но си о ца Спо ме ни це 1941. го ди не.
Оста ли чла но ви су по том ци и по што ва о ци те ко ви на НОР-а. 

Скуп шти ни су при су ство ва ли и број ни го сти из оста лих
удру же ња са Чу ка ри це. Оли ве ра Ива но вић, пред сед ник ме-
сног удру же ња, по де ли ла је при зна ња уче сни ци ма тра ди ци-
о нал ног ша хов ског тур ни ра одр жа ног по во дом Срп ске но ве
го ди не. На кра ју, по же ли мо свим бор ци ма до бро здра вље и
дуг жи вот и да се још ду го оку пља ју под се ћа ју ћи се на те шке
да не и на сво ју мла дост. М. Р.

СВР ЉИГ

Осмо мар тов ска
из ло жба 

По во дом 8. мар та Ак тив же на Удру же ња пен зи о не ра оп-
шти не Свр љиг при ре дио је из ло жбу до ма ће ра ди но сти –
одев них пред ме та ко је су ис пле ле, из ве зле, ис хе кла ле са ме
чла ни це. Из ло жбу је у не ко ли ко да на по се ти ло ви ше сто ти на
Свр љи жа на, ме ђу њи ма и ма ли ша ни пред школ ске уста но ве

„По ле та рац”, ко ји су се у окви ру свог на став ног пла на упо-
зна ли са ру ко тво ри на ма сво јих ма ма, ба ка, стри на... Ак тив
је већ укљу чио мла де сна ге у ра ди о ни цу јер су ба ке до ве ле
сво је уну ке и њи хо ви ра до ви су до би ли по ча сно ме сто, ка же
Сев ди ја Ив ко вић, пред сед ни ца Ак ти ва же на овог свр љи шког
удру же ња, и до да је да се и на овај на чин чу ва тра ди ци ја свр-
љи шког кра ја.

По во дом пра зни ка же на, у клу бу удру же ња одр жано је и
так ми че ње у пи ка ду. Пр во ме сто осво ји ла је Ру жи ца Јо ва но-
вић, дру го Сев ди ја Ив ко вић и тре ће Гро зда на Не шић.

С. Ђ.

СТА РИ ЖЕ ЛЕ ЗНИК

Од јед ног 
удру же ња – два

Као да је по ста ла мо да да се удру же ња пен зи о не ра де ле, а
та кав је слу чај и у Ста ром Же ле зни ку. Пре две го ди не од јед ног
удру же ња на ста ла су два, и оба да нас успе шно ра де на ра дост
сво јих чла но ва. Ко ри сте исте про сто ри је у раз ли чи то вре ме и

ни ко ни ко ме не сме та. Не дав но је мла ђе удру же ње одр жа ло
ре дов ну го ди шњу скуп шти ну и ана ли зи ра ло сво је успе хе, а и
не у спе хе. Или ја Је ре нић, пред сед ник удру же ња, ис та као је да
има ју за до во ља ва ју ћи број чла но ва, али и да се мо ра ићи на
ома со вље ње. У про шлој го ди ни за сво је чла но ве обез бе ди ли
су 354 ку би ка огрев ног др ве та и 137 то на угља уз пла ћа ње на
ра те. По ма га ли су ста рим и бо ле сним чла но ви ма, ка ко ма те ри-
јал но та ко и мо рал но. Ишли су на де вет из ле та и упри ли чи ли
се дам дру же ња. По се бан гост на овом ску пу био је пред сед ник
ОО пен зи о не ра Чу ка ри це, Сло бо дан Ђо кић, ко ји је по хва лио
рад овог удру же ња и обе ћао по моћ. М. Р.

НИШ

Пен зи о не ри тра же 
бес пла тан пре воз

Од лу ком град ских вла сти, ско ро 57.000 пен зи о не ра у Ни шу
оста ло је без до са да шњих по вла сти ца у јав ном пре во зу. Има-
ју ћи у ви ду еко ном ску кри зу, ве ли ки број не за по сле них и чи-
ње ни цу да се од пен зи ја из др жа ва ју и чи та ве по ро ди це, ова
од лу ка је на и шла на ве ли ко не за до вољ ство ста ри јих гра ђа на
у нај ве ћем гра ду ју жне Ср би је.

На зах тев број них чла но ва, Удру же ње пен зи о не ра Ни ша
по кре ну ло је ини ци ја ти ву да се вра те ста ре по вла сти це. Из-
вр шни од бор Удру же ња је Град ском ве ћу по слао мол бу у ко-
јој се од гра до на чел ни ка тра жи да про ме ни ову од лу ку а по-
др шку овом до пи су пру жи ло је ви ше хи ља да гра ђа на ко ји су
пот пи са ли пе ти ци ју за вра ћа ње од у зе тог пра ва.

Под се ти мо, Град ско ве ће Ни ша до не ло је од лу ку да, због
ме ра штед ње, пен зи о не ри ста ри ји од 70 го ди на пра во на бес-
пла тан пре воз у град ским ауто бу си ма има ју са мо ако им пен-
зи је ни су ве ће од 15.864 ди на ра. Н. Ш.
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ОРЕ ШКО ВИ ЦА

Но ви пред сед ник
Ме сна ор га ни за ци ја пен зи о не ра Оре шко ви це ра ди као

по дру жни ца Град ске ор га ни за ци је пен зи о не ра До њег Ми-
ла нов ца. За пред сед ни ка ове МО на по след њој Из бор ној
скуп шти ни иза бран је Па вле Пе тро вић, по што је до са да шњи
пред сед ник, Мом чи ло Ра ду ло вић, из здрав стве них раз ло га
под нео остав ку.

За јед нич ка ак тив ност ових две ју ор га ни за ци ја је ве о ма до-
бра: сво је чла но ве снаб де ва ју огре вом и жи вот ним на мир ни-
ца ма, на ра те, ор га ни зу ју из ле те, за ба ве и дру же ња.

С об зи ром на укуп ну фи нан сиј ску си ту а ци ју у дру штву, пен зи-
о не ри су ве о ма за до вољ ни и за хвал ни, јер Град ска ор га ни за ци ја
по ма же оне са нај ни жим при ма њи ма у на бав ци ле ко ва. М. Р.

СРЕМ ЧИ ЦА

Го ди шња кон фе рен ци ја
На ре дов ној го ди шњој кон фе рен ци ји МО ста ро сних пен зи-

о не ра Срем чи це ана ли зи ра ни су ре зул та ти ра да у прет ход ној
го ди ни и ода та по шта пре ми ну лим чла но ви ма.

Пред сед ник МО Срем чи ца, Ми лан По по вић, на гла сио је да су
чла но ви би ли ве о ма ак тив ни, пу то ва ло се по це лој Ср би ји, а гру-
па пен зи о не ра је ле то ва ла у Грч кој. Дру же ње у овој ор га ни за-

ци ји ко ја бро ји 560 чла но ва је, као и увек, би ло на ни воу. Ина че,
нај ста ри ји члан МО Срем чи ца има 95 го ди на и још је ак ти ван!

По по вић је ис та као до бру са рад њу са оста лим пен зи о нер-
ским ор га ни за ци ја ма, као и са оде ље њем по ли ци је и до мом
здра вља у Срем чи ци. По но во је на гла шен про блем не у слов-
ног про сто ра у ко јем пен зи о не ри Срем чи це оба вља ју сво ју
де лат ност и сла ба са рад ња са ру ко вод ством ГО Чу ка ри ца.

Ука за но је и да ље по ве ре ње до са да шњем ру ко вод ству, а
по себ но при зна ње до био је Не дељ ко Шо го ро вић ко ји пу них
два де сет го ди на во ди ову ор га ни за ци ју.

За ову го ди ну пла ни ран је ве ћи број из ле та. Не дав но је по-
се ће на ба ња Ждре ло, а по во дом Да на же на ор га ни зо ва но је
дру же ње уз му зи ку. На ле то пла ни ра ју пу то ва ње на Мо кру го-
ру и оби ла зак Ан дрић гра да. З. М.

ПИ РОТ

Пеј чи ћу пе ти ман дат
Оп штин ско удру же-

ње пен зи о не ра Пи рот
одр жа ло је 14. мар та
ре дов ну Из бор ну скуп-
шти ну у Клу бу пен зи о-
не ра. При су ство ва ло
је 36 де ле га та – пред-
сед ни ка град ских и се-
о ских ме сних ор га ни-
за ци ја, као и го сти из
Димитровграда и Бе ле
Па лан ке: пред сед ни ци
та мо шњих удру же ња Асен Ра до и цев Ча слав Илић.

Скуп шти ни је при су ство вао и за ме ник пред сед ни ка Скуп-
шти не оп шти не Пи рот Ми лан Пе тро вић ко ји је го во рио о до-
број са рад њи ло кал не вла сти са пен зи о нер ским удру же њем.

Пред сед ник Ве ли мир Пеј чић, као и број ни ди ску тан ти ни су
про пу сти ли да скре ну па жњу на бри гу о пен зи о не ри ма ко ја
се огле да у снаб де ва њу огрев ом, на ви ше ра та и по ни жој це-
ни, новчаној по зај ми ци за нај сиромашни је пен зи о не ре, обез-
бе ђи ва њу на мир ни ца и ле ко ва за нај у гро же ни је.

По себ на па жња по све ће на је фор ми ра њу се о ских и град-
ских ме сних ор га ни за ци ја та мо где их не ма. Ова пи та ња ће и
у на ред ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду би ти при о ри тет на у
раду Удру же ња ко је бро ји око 4.000 чла но ва а за сту па ин те-
ре се бли зу 16.000 пен зи о не ра ко ли ко их је у оп шти ни.

На кра ју ра да Скуп шти не по пе ти пут за пред сед ни ка удру-
же ња изабран је Ве ли ми р Пеј чи ћ а за за ме ни ка Ми ло ван Не-
шић. С. П.

Ве ли мир Пеј чић

Удру же ње пен зи о не ра ПТТ са о бра ћа ја „Бе о град” тра ди ци о нал-
но ор га ни зу је про сла ву Да на же на за чла но ве удру же ња у не ком
од бе о град ских хо те ла или ре сто ра на, па је та ко би ло и ове го-
ди не. За по сле ни из хо те ла за ду же ни су за до бру услу гу и ме ни, а
ор га ни за то ри дру же ња за до бру му зи ку и осве жа ва ју ће на пит ке.

Дир љи ви су ти су сре ти са ду го го ди шњим ко ле га ма и при ја-
те љи ма и они се не стр пљи во иш че ку ју.

Удру же ње ина че во ди бри гу о сво јим пен зи о не ри ма: ор га-
ни зу је им ова ква дру же ња то ком го ди не, за Но ву го ди ну, за-
тим Све то сав ски бал, ор га ни зу је ле то ва ња и пу то ва ња по ино-
стран ству и Ср би ји, оби ла зи ста ре и бо ле сне ко ле ге, а ка да је у
мо гућ но сти, по мог не у ку по ви ни ле ко ва или по ма га ла.

 Удру же ња је за пен зи о не ре спо на са бив шом фир мом и ко-
ле га ма са ко ји ма су про ве ли нај леп ше го ди не жи во та, а леп
је осе ћај да ни су за бо ра вље ни и да при па да ју јед ној ве ли кој
по ро ди ци. Љ. Ч.

БЕ О ГРАД

И „по штар ке” 
про сла ви ле Осми март
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поводи

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПА РА ПЛЕ ГИ ЧА РА БЕ О ГРА ДА

Уз чла но ве и по ред ве ли ке кри зе
Са ви ше од 400 чла но ва, Удру-

же ње па ра пле ги ча ра Бе о гра да
нај ве ће је и нај ста ри је удру же-
ње ове вр сте у на шој зе мљи, а
на ред не го ди не пу ни 30 го ди на
по сто ја ња. При вре ме но је пре-
ме ште но у про сто ри је у Зе му ну
док не бу де за вр шен обје кат у
Шек спи ро вој ули ци. О ра ду удру-
же ња и о про бле ми ма са ко ји ма
се су сре ће, раз го ва ра ли смо са
Ву ко ма ном Бо шко ви ћем, ге не-
рал ним се кре та ром удру же ња.

– Због тра у мат ске по вре де
кич ме, од но сно кич ме не мо жди-
не, до ла зи до трај ног те ле сног
ин ва ли ди те та. На кон ре ха би-
ли та ци је, на ше удру же ње је на
не ки на чин је ди но ко је о чла но-
ви ма во ди ра чу на. Оку пља мо их
око ра зних про гра ма, да је мо им
прав не и дру ге са ве те, по сре ду-
је мо при оства ри ва њу пра ва и
бе не фи ци ја. Ме ђу тим, си ту а ци ја
је са да ја ко те шка. Фи нан си ра ње
из бу џе та ко је је ра ни је по сто ја ло
је уки ну то, па се рад удру же ња
фи нан си ра са мо из ра дом про је-
ка та, али то опет за ви си од до бре

во ље ко ми си је – ка же Ву ко ман 
Бо шко вић, ге не рал ни се кре тар 
удру же ња, ина че прав ник, књи-
жев ник и но ви нар.

Хлад не про сто ри је у Зе му ну 
због про бле ма са гре ја њем тре-

нут но оне мо гу ћа ва ју мно ге ак-
тив но сти. Удру же ње па ра пле ги-
ча ра Бе о гра да ипак ор га ни зу је 
ве ли ки број про гра ма и за сво је 
чла но ве.

– У удру же њу има мо јед ног ака-
де ми ка, два про фе со ра уни вер-
зи те та, за тим ту су и но ви на ри, 
ин же ње ри, прав ни ци, сту ден ти, 
сред њо школ ци и основ ци. Чла-
но ви ма, по ред оста лог, пру жа мо 

по моћ при обра зо ва њу, сту ди ра-
њу и за по шља ва њу, а код нас је 
то при о ри тет – за по сли ти осо бу 
са ин ва ли ди те том, да би ре ши-
ла ег зи стен ци ју. Има мо шко лу 
сли ка ња и ва ја ња и ор га ни зу је-

мо ли ков не ко ло ни је и умет нич-
ке ра ди о ни це, а све то слу жи и 
као оку па ци о на те ра пи ја. Ту су, 
за тим, и спорт ске ак тив но сти – 
шах, стре ља штво, пи ка до, сто ни 
те нис, а спорт је у на шем слу ча ју 
вр ло би тан, јер је он у функ ци ји 
про ду же не ме ди цин ске ре ха би-
ли та ци је. Ве о ма че сто у окви ру 
удру же ња ор га ни зу је мо ме ди-
цин ске и прав не три би не у са-

рад њи са струч ња ци ма из ових
обла сти – на во ди Бо шко вић.

Ин ва лид ске ор га ни за ци је су
сег мент со ци јал не за шти те, јер
во де бри гу о огром ној по пу ла ци-
ји осо ба са ин ва ли ди те том ко је
су пот пу но незаш тићенe, а, ка-
ко на во ди Бо шко вић, оста ле су
на це ди лу због ту ма че ња да не-
ма прав ног осно ва да се ова ква
удру же ња фи нан си ра ју. Ре ше ње
ви ди у спе ци јал ном за ко ну, ко јим
би се удру же ња осо ба са ин ва ли-
ди те том из дво ји ла из не вла ди ног
сек то ра. Удру же ње и са мо на сто ји
да обез бе ди но вац, па  ће уско ро
ор га ни зо ва ти и аук ци ју сли ка и
умет нич ке ке ра ми ке, да би при-
ку пље ним сред стви ма на ба ви ли
ре зер вне де ло ве за ко ли ца и по-
мо гли чла но ви ма. В. Ка дић

УСр би ји ће у здрав стве ним уста но ва ма уУУко ји ма је утвр ђе но да по сто ји ви шак не-УУис ко ри шће них ле жа је ва то ком апри лаУУ
ове го ди не би ти фор ми ра не но ве је ди ни це и
оде ље ња за па ли ја тив ну не гу, и то у окви ру на-
ци о нал не стра те ги је о збри ња ва њу нај те жих
бо ле сни ка у тер ми нал ном ста ди ју му бо ле сти.

– Про те клих го ди на, од тре нут ка ка да је
овај про грам по чео да се спро во ди у са рад-
њи са Европ ском уни јом, био је об у хва ћен
са мо део оп штих бол ни ца и уста но ва на
се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав-
стве не за шти те (13 здрав стве них уста но ва).
Европ ска уни ја уло жи ла је у овај про је кат
око 3,5 ми ли о на евра. По што зна чај ни јег
по ма ка ни је би ло, део по сто је ћих бол нич-
ких ка па ци те та (у про се ку са мо 61 од сто
ле жа је ва у оп штим бол ни ца ма је ис ко ри-
шће но), би ће пре у сме рен за хо спи та ли за-
ци ју па ци је на та у тер ми нал ној фа зи и они
ће до би ја ти аде кват ну те ра пи ју – ка же др
Зла ти бор Лон чар, ми ни стар здра вља.

Нео п ход но је из вр ши ти и из ме не За ко на о
здрав стве ној за шти ти ка ко би па ли ја тив на не-

га мо гла да се ор га ни зу је и у уста но ва ма при-
мар не здрав стве не за шти те. Ре пу блич ки фонд
за здрав стве но оси гу ра ње пре по знао је зна чај
ово га и омо гу ћио да по ме ну те здрав стве не
уста но ве ле ко ве за па ли ја тив но збри ња ва ње
па ци је на та од мах мо гу да фак ту ри шу.

Ми ни стар ство здра вља уна пре ђи ва ће па-
ли ја тив но збри ња ва ње, нај пре кроз ор га ни-
за ци о но и ка дров ско ја ча ње слу жби кућ ног
ле че ња и па ли ја тив ну не гу у до мо ви ма здра-
вља. Сма ње њем са да по сто је ћих и не ис ко ри-
шће них ка па ци те та за 20 од сто и пре на ме ном
де ла ле жа је ва у бол ни ца ма, мо же се обез бе-
ди ти до дат них 190 по сте ља за па ли ја тив но
збри ња ва ње, и то 60 по сте ља у Бе о гра ду и
131 у оп штим бол ни ца ма ши ром Ср би је.

За са да је ди ни це и оде ље ња за па ли ја-
тив ну не гу рет ко где по сто је при здрав стве-
ним уста но ва ма, а та мо где их има нај те жи
па ци јен ти бо ра ве од 10 до 14 да на у њи ма.
Про те клих го ди на за пру жа ње не ге нај те-
жим бо ле сни ци ма еду ко ва но је ви ше од
1.500 здрав стве них рад ни ка.

У Ми ни стар ству здра вља ка жу да ће се

на ста ви ти са ор га ни зо ва ним шко ло ва њем
ка дро ва, као и са осни ва њем днев них цен-
та ра за па ли ја тив но збри ња ва ње и кућ ном
не гом. По себ не је ди ни це за па ли ја тив но
збри ња ва ње са да по сто је, по ред оста лог, и
у оп штим бол ни ца ма у Зре ња ни ну, Ћу при ји,
Па ра ћи ну, Чач ку, Пи ро ту, Сом бо ру...

У Оп штој бол ни ци у Пи ро ту по сто ји је ди-
ни ца за па ли ја тив но збри ња ва ње уре ђе на у
окви ру про јек та Европ ске уни је. За те бо ле-
сни ке из дво је на су че ти ри ле жа ја а про бле-
ма има у са рад њи са при мар ном здрав стве-
ном за шти том јер не ма до вољ но ле ка ра ко ји
се ба ве кућ ним ле че њем. У Оп штој бол ни ци
у Ћу при ји је ди ни ца за па ли ја тив но збри ња-
ва ње отво ре на је пре 13 ме се ци и из дво је но
је де вет по сте ља за по ме ну те па ци јен те. До-
бра са рад ња од ви ја се са при мер ном здрав-
стве ном за шти том у до мо ви ма здра вља, али
и са при ват ним здрав стве ним сек то ром. Ка-
па ци те ти су углав ном пот пу но ис ко ри шће ни
бу ду ћи да је ова вр ста не ге бес плат на, а све
је ви ше и до на то ра, ис ку ство је бол ни це у
Ћу при ји.  Је ле на Бла го је вић

БОЛ НИ ЦЕ И КБЦ ОСНИ ВА ЈУ ЈЕ ДИ НИ ЦЕ ЗА ПА ЛИ ЈА ТИВ НО ЗБРИ ЊА ВА ЊЕ ПА ЦИ ЈЕН ТА

Бо љи усло ви ле че ња

Ву ко ман Бо шко вић
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ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА?Љ. Ђур ђе вић, Ум ка: Ин ва лид ски пен зи о нер сам по стао у

ав гу сту 2011. го ди не ка да сам имао 62 го ди не. У ав гу сту
про шле го ди не на пу нио сам 65 го ди на. Да ли са да по ва-

же ћем за ко ну мо гу под не ти зах тев за ста ро сну пен зи ју с об-
зи ром на то да имам го ди не жи во та по треб не за то? Пре не го
што сам оства рио пра во на ин ва лид ску пен зи ју при мао сам 50
од сто ин ва лид ни не. Још јед но пи та ње: ка ко се до би ја те ле сно
оште ће ње и ко ме да се за то обра тим по што сам бо ле стан и те-
шко се кре ћем.

Бе не фи ци ра ни стаж 
и пра во на пен зи ју

?Н. Н.: Ро ђе на сам 11. 12. 1958. го ди не и имам не пре кид ни
рад ни стаж од 1. 1. 1986. до 31. 10. 2006. го ди не. Ра ди ла
сам на бе не фи ци ра ном рад ном ме сту од 9. 10. 1990. до

31. 10. 2006. го ди не. Бе не фи ци ја на том рад ном ме сту је би ла
12/14. Рас ки ну ла сам рад ни од нос као тех но ло шки ви шак. Да
ли имам пра во на ста ро сну пен зи ју и ка да с об зи ром на бе не-
фи ци ра ни рад ни стаж и сни жа ва ње ста ро сне гра ни це.

ОД ГО ВОР: За кон о из ме на ма
и до пу на ма За ко на о ПИО, ко ји
се при ме њу је од 1. ја ну а ра 2015.
го ди не, до но си је ди ну про ме ну
у оства ри ва њу пра ва по осно ву
бе не фи ци ра ног рад ног ста жа:
оси гу ра ни ку (му шкар цу и же-
ни) сни жа ва се ста ро сна гра ни-
ца ако је нај ма ње две тре ћи не
укуп ног ста жа оси гу ра ња на вр-
шио на рад ном ме сту на ко јем
се стаж оси гу ра ња ра чу на са
уве ћа ним тра ја њем.

Ста ро сна гра ни ца за сти ца ње
пра ва на ста ро сну пен зи ју сни-
жа ва се у за ви сно сти од сте пе на
уве ћа ња за по јед ну го ди ну – за
сва ких пет го ди на про ве де них
на рад ном ме сту на ко ме се
ефек тив но про ве де них 12 ме-
се ци ра чу на у стаж оси гу ра ња
као 14 ме се ци.

По треб но је да зна те да се
за сни же ње ста ро сне гра ни-
це ра чу на са мо вре ме ко је је
ефек тив но про ве де но на ра ду,

да кле без бо ло ва ња и дру гих
од су ство ва ња с по сла и да се за
оства ри ва ње пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
ра чу на са мо стаж за ко ји су пла-
ће ни до при но си.

С об зи ром на ком плек сност
об ра чу на ста жа са уве ћа ним
тра ја њем и сни жа ва ња ста-
ро сне гра ни це, за пре ци зни ју
ин фор ма ци ју о сти ца њу пра ва
на ста ро сну пен зи ју по треб но
је има ти увид у све ре ле вант-
не по дат ке о Ва шем укуп ном
ста жу оси гу ра ња. Да би се пре-
ци зно утвр ди ло кад сти че те
пра во на ста ро сну пен зи ју по
осно ву сни же ња ста ро сне гра-
ни це, а на осно ву ста жа са уве-
ћа ним тра ја њем, по треб но је
да се обра ти те слу жби прав не
по мо ћи у над ле жној фи ли ја ли
са рад ном књи жи цом и оста-
лом до ку мен та ци јом ко ју по-
се ду је те у ве зи са бе не фи ци ра-
ним ста жом.

Ин ва лид ска пен зи ја и те ле сно 
оште ће ње

ОД ГО ВОР: Пре ма ва же ћим 
про пи си ма из пен зиј ског и ин-
ва лид ског оси гу ра ња, не по сто ји 
мо гућ ност да се ин ва лид ски пен-
зи о нер ка да на пу ни 65 го ди на 
жи во та пре ве де у ко ри сни ка ста-
ро сне пен зи је, да кле Ви не мо-
же те под не ти зах тев за ста ро сну 
пен зи ју, јер за кон ске од ред бе не 
до зво ља ва ју ту мо гућ ност. Зах тев 
за утвр ђи ва ње по сто ја ња, од но-
сно про цен та те ле сног оште ће ња 

под но си се над ле жној фи ли ја ли
Фон да, пре ма ме сту бо рав ка. Уз
зах тев је по треб но при ло жи ти
од го ва ра ју ћу ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју. Тре ба на по ме ну ти да
се пре ма ва же ћим про пи си ма
на кна да за те ле сно оште ће ње
мо же оства ри ти уко ли ко је оно
на ста ло као по сле ди ца по вре де
на ра ду или про фе си о нал не бо-
ле сти, а не као по сле ди ца бо ле-
сти или по вре де ван ра да.

?Ве ра В., Ча чак: Мо лим Вас да ми од го во ри те ка да сти чем
пра во на пу ну пен зи ју и ка да ис пу ња вам услов за пре вре-
ме ну пен зи ју.

Ро ђе на сам 20. 10. 1956. го ди не. У рад ном од но су сам од
18. 5. 1981. не пре кид но до да нас. Уна пред за хвал на.

Ка да мо гу у пен зи ју же не 
ро ђе не 1956. године

ОД ГО ВОР: За кон о из ме на ма 
и до пу на ма За ко на о пен зиј-
ском и ин ва лид ском оси гу ра њу 
(„Сл. гла сни ку РС”, бр. 75/2014) 
про пи су је да оси гу ра ник мо же 
сте ћи пра во на ста ро сну пен зи-
ју кад на вр ши 65 го ди на жи во та 
и нај ма ње 15 го ди на ста жа оси-
гу ра ња или ка да на вр ши 45 го-
ди на ста жа оси гу ра ња. 

За ко ном је про пи са но по-
ступ но по ди за ње ста ро сне 
гра ни це код про ме не усло ва 
за сти ца ње пра ва на ста ро сну 
пен зи ју у по гле ду го ди на жи-
во та за оси гу ра ни ка же ну са 60 
на 65 го ди на жи во та, и то за по 
шест ме се ци на го ди шњем ни-
воу, по чев од 2015. до 2020. го-
ди не, од но сно за по два ме се ца 
на го ди шњем ни воу, по чев од 
2021. до 2032. го ди не. Та ко оси-
гу ра ник же на ко ја има нај ма ње 
15 го ди на ста жа оси гу ра ња, 
сти че пра во на ста ро сну пен-
зи ју кад на вр ши: 

1. у 2015. го ди ни, 60 го ди на и 
шест ме се ци жи во та; 

2. у 2016. го ди ни, 61 го ди ну 
жи во та; 

3. у 2017. го ди ни, 61 го ди ну и 
шест ме се ци жи во та; 

4. у 2018. го ди ни, 62 го ди не 
жи во та итд. 

По по да ци ма ко је сте на ве ли, 
Ви ис пу ња ва те усло ве за од ла-
зак у пен зи ју кад на вр ши те 62 
го ди не жи во та, од но сно 2018. 
го ди не. 

Из ме на ма и до пу на ма За ко на 
о ПИО про пи са но је да се пра во 
на пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју 
сти че са на вр ше њем нај ма ње 40 
го ди на ста жа оси гу ра ња и нај-
ма ње 60 го ди на жи во та. У пре ла-
зном пе ри о ду од 2015. до 2023. 
го ди не, де фи ни са но је по сте пе но 
по о штра ва ње ва же ћих усло ва у 
по гле ду го ди на жи во та и го ди на 
ста жа оси гу ра ња, ко ји се по ди-
жу за шест, од но сно осам ме се ци 
на го ди шњем ни воу. Та ко, у 2015. 
го ди ни, же на сти че пра во на пре-
вре ме ну пен зи ју са 36 го ди на и 
че ти ри ме се ца ста жа и нај ма ње 
54 го ди не и че ти ри ме се ца жи-

во та; у 2016. са 37 го ди на ста жа
оси гу ра ња и 55 го ди на жи во та, у
2017. го ди ни са 37 го ди на и шест
ме се ци ста жа оси гу ра ња и нај-
ма ње 55 го ди на и осам ме се ци

жи во та итд... Пре ма по да ци ма ко-
је сте на ве ли, Ви не ис пу ња ва те
усло ве за од ла зак у пре вре ме ну
ста ро сну пен зи ју јер не ма те до-
вољ но ста жа оси гу ра ња.

?М. Л., Бе о град: Да ли се вре ме про ве де но на слу же њу вој-
ног ро ка ра чу на у стаж?

Вој ни рок и стаж осигурања

ОД ГО ВОР: Пре ма ва же ћим
за кон ским про пи си ма, вре ме
слу же ња ре дов ног вој ног ро ка
не мо же се при зна ти у стаж оси-

гу ра ња ни ти се ре тро ак тив ном
упла том до при но са ово вре ме
мо же ре гу ли са ти као стаж оси-
гу ра ња.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: направа, агрегат, превара, раде, ам, арара, а, 
с, к, ман, иш, ков, табанаш, орепина, спорт, м, т, ги, са, тр, бар, арарат, мађар, ј, 
опатија, ринитис, сим, ни, ст, ирак, о, дрина

СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Со ци јал на пи та ња у 
Кра ље ви ни Ју го сла ви ји

Устав Кра ље ви не Ју го сла ви је из 1931. про пи си вао је, 
по ред оста лог, да су брак, по ро ди ца и де ца под за шти-
том др жа ве (члан 21), да је сво ји на за јем че на, да се са-
др жи на и обим пра ва сво ји не од ре ђу ју за ко ном, као и 
да је екс про при ја ци ја при ват не сво ји не у оп штем ин те-
ре су до пу ште на на осно ву за ко на, уз пра вич ну на кна ду 
(члан 22). Пре ма чла ну 23, при зна ва ла се сло бо да ра да 
и уго ва ра ња у при вред ним од но си ма, а др жа ва је има ла, 
у ин те ре су це ли не, а на осно ву за ко на, пра во и ду жност 
да ин тер ве ни ше у при вред ним од но си ма гра ђа на, у ду ху 
прав де и от кла ња ња дру штве них су прот но сти.

Пре ма чла ну 24, као са ве то дав но те ло у при вред ним и со-
ци јал ним пи та њи ма, би ло је уста но вље но При вред но ве ће 
ко је је на тра же ње Кра љев ске вла де или На род ног пред став-
ни штва да ва ло струч но ми шље ње. При вред но ве ће са чи ња-
ва ли су пред став ни ци из при вред них ре до ва и струч ња ци 
у при вред ним и со ци јал ним пи та њи ма. На чин са ста ва и по-
сло ва ња При вред ног ве ћа од ре ђи вао је на ро чи ти за кон.

Не ка од на че ла у Уста ву 
Ре пу бли ке Ср би је

У чла ну 69 Уста ва Ре пу бли ке Ср би је на во ди се да гра ђа ни и 
по ро ди це ко ји ма је нео п ход на дру штве на по моћ ра ди ства-
ра ња усло ва за за до во ља ва ње основ них жи вот них по тре ба 
има ју пра во на со ци јал ну за шти ту, чи је се пру жа ње за сни-
ва на на че ли ма со ци јал не прав де, ху ма ни зма и по што ва ња 
људ ског до сто јан ства. Пра во за по сле них и њи хо вих по ро-
ди ца на со ци јал но обез бе ђе ње и оси гу ра ње уре ђу је се за ко-
ном. Та ко ђе се на во ди и да, у скла ду са за ко ном, за по сле ни 
има пра во на на кна ду за ра де у слу ча ју при вре ме не спре че-
но сти за рад, као и пра во на на кна ду у слу ча ју при вре ме не 
не за по сле но сти, а да се ин ва ли ди ма, рат ним ве те ра ни ма и 
жр тва ма ра та пру жа по себ на за шти та. Фон до ви со ци јал ног 
оси гу ра ња осни ва ју се у скла ду са за ко ном.

Пре ма чла ну 82, еко ном ско уре ђе ње у РС по чи ва на тр-
жи шној при вре ди, отво ре ном и сло бод ном тр жи шту, сло-
бо ди пред у зет ни штва, са мо стал но сти при вред них су бје-
ка та и рав но прав но сти при ват не и дру гих об ли ка сво ји не. 
Ре пу бли ка Ср би ја је је дин стве но при вред но под руч је са 
је дин стве ним тр жи штем ро бе, ра да, ка пи та ла и услу га. 
Ути цај тр жи шне при вре де на со ци јал ни и еко ном ски по-
ло жај за по сле них ускла ђу је се кроз со ци јал ни ди ја лог из-
ме ђу син ди ка та и по сло да ва ца. Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да бу бре зи у јед-

ном да ну ре ци кли ра ју 

и очи сте го то во 200 ли-

– да сва ког ми ну та ср це 

– да ко са про па да та-

та ра кр ви? Фил три ра ње 

куц не из ме ђу 60 и 100 пу та, 

ко спо ро да је го то во 

кр ви, ре гу ли са ње ни воа 

што зна чи да у да ну на пра-

не мо гу ће уни шти ти је 

у елек тро ли та и осло ба ђа ње од от па да, па ци јен ти ма ко ји су 

ви око 100.000 от ку ца ја? 

осим ако се не спа ли? 

Ко су не мо гу уни шти ти 

хлад но ћа, про ме на кли-

ме, во де и дру ге при-
 род не си ле, а от пор на 

је и на мно ге ки се ли не и хе ми ка ли је. Про сеч на осо ба имаје и на мно ге ки се ли не и хе ми ка ли је. Про сеч на осо ба има 

око 100.000 вла си, а днев но из гу би од 40 до 100 вла си.

Кроз мре жу од 160.000 ки-

ло ме та ра раз ли чи тих жи ла 

ср це сва ки дан пум па око 

7.500 ли та ра кр ви.

због сла бе функ ци је бу бре га на ди ја ли зи оба вља по гон ве-

ли чи не ми ни-фри жи де ра, а код здра вог чо ве ка то ра де два 

ма ла ор га на ве ли чи не ша ке.

– да здра ва осо ба сва ки 

– да слу зо ко жа же лу ца сва ког да-

дан у про се ку на пра ви од 

на об на вља 25 од сто сво је по вр-

8.000 до 10.000 ко ра ка? То 

ши не? Та ко се шти ти од ја ке хло ро-

зна чи да то ком 70 го ди на 

во до нич не ки се ли не у же лу цу. Та ки се-

– да сва ког ми ну та с људ ског те ла от пад не од 30.000 до 

 40.000 мр твих ће ли ја ко же? Дру гим ре чи ма, на ша ко жа, у 
про це су ре ге не ра ци је, сва ки дан са се бе ски не 50 ми ли о на 
мр твих ће ли ја. 

жи во та чак че ти ри пу та 

ли на по ма же раз град њу хра не јед на ко као 

пре пе ша чи мо ки ло ме тра-

 жу оп се га Зе мље па не чу ди по да так да сто па ла ко ја пе ша че 
у јед ном да ну про из ве ду и до две шо љи це зно ја.

 што де тер џен ти раз гра ђу ју мр ље, а то ли ко 
је сна жна да мо же раз гра ди ти и ме тал. 

Априлилили
Стру ја, ипак, не ће да по ску пи. О то ме нас оба ве шта ва ју над ле-

жни – пр во га апри ла!
Пен зи о не ри су иза шли на ули це и про те сту ју што су им пен зи је та-

ко ви со ке.
Код нас не ма нео бра ђе них њи ва. Чак се ља ци тра же да им др-

жа ва ку пи но ва зе мљи шта у су сед ним др жа ва ма да га об ра ђу ју!
Код нас не ма ГМО хра не већ са мо  МДХ (мно го до бра хра на)!
У на шим та бло и ди ма не ма ла жи већ са мо до ку мен то ва на исти на.
Ако му шка рац ту че же ну, ве ре ни цу или при ја те љи цу, од мах по крат-

ком суд ском по ступ ку до би је го ди ну да на дру штвено ко ри сног ра да.
Ни јед на ТВ ста ни ца не да је ки че рај ски ри ја ли ти шоу ни ти ухо-

ди по зна те лич но сти естра де. Ду шан Стар че вић

(Х)умор не ми сли
Де да ма из гле дам као мла дић, а де ци као де да. Шта зна ју де ца?!
И ко не ма по сла, мо же да ура ди мно го шта – да очи сти снег

или ли шће ис пред ку ће, да се про ше та до Ка ле мег да на или Аде
Ци ган ли је...

Про лећ но по ску пље ње стру је не ће мо ни при ме ти ти јер до тле ће-
мо пре ћи на со лар но гре ја ње.

Ра дом мо жеш по сти ћи чу до, под усло вом да не ким чу дом на-
ђеш по сао.

Ко смос је бес ко на чан, али не ки твр де да је ве ћи сто пу та!
Шта вре ди што смо ми рај за ин ве сти ци је кад би знис не во де

ан ђе ли не го ђа во ли?! Ви то мир Те о фи ло вић

Лаж и истина 
Опет пр ви април! Ко би ре као, по мно ги ма као да ни је ни пре-

ста јао.
Пр ви април: да нас се ла же ви ше не го икад. Апри ли ли!
Исти на је исти на, а лаж је чо ве ков изум.
У ла жи су крат ке но ге, али ве ли ке су јој сто пе ра ста.
Кри ву да ва је гра ни ца из ме ђу исти не и ла жи.
Пре ћу та на исти на је по че так ла жи.
Па жљи во са исти ном, она ни ком не пар до ни ра.
Сва ки ла жни по бед ник кад-тад до жи ви истин ски по раз.

Сло бо дан Ду чић

Ра дан на род
Су де ћи по ра чу ну за те ле фон, ја сам ве о ма им пул сив на осо ба.
По хап ше ни су сви ло по ви – част из у зе ци ма.
Јеф ти на рад на сна га је на ше нај ве ће при род но бо гат ство.
По ред свих про бле ма, власт је на сле ди ла и на род.
И шљи ве ко је ро де у Ср би ји ода ју се ал ко хо лу.
Ми смо ра дан на род. Мо же да нас ра ди ко хо ће.
По у че ни ис ку ством на ста вља мо да се пра ви мо бле са ви.
Код нас су и рад ни ци оста ци ко му ни зма.
Град ски пре воз је наш нај ма сов ни ји на род ни по крет.

Бра ни слав Ву ко ма но вић

Мо лим за реч
Од свих про бле ма пен зи о не ри је ди но мо гу да ре ше укр ште не

ре чи.
„Сре ћа је ле па са мо док се че ка“. Не од но си се на оне ко ји че ка ју

по сао на би роу.
Пен зи о не ри су све из др жљи ви ји. Из др жа ва ју и де цу и уну ке.
Де вој ка ми ра ди у до му здра вља на ул тразву ку, па ми са стан ке за-

ка зу је по го ди ну да на уна пред.
Дуг је зао друг. Али, ми ни кад ни смо би ра ли дру штво.
Пред лог: про гла си мо 1. април за Дан ис пу ње них обе ћа ња.
Уме сто да пи та па ци јен та „на шта се жа ли те“, ле кар у до му

здра вља поч не да се жа ли па ци јен ту.
Од лич но зна пра во пис и гра ма ти ку, па га ни су при ми ли за ТВ во ди-

те ља. Де јан Па та ко вић


