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Ме ђу на род ни дан пла не те Зе мље, 22. 
април, обе ле жен је и ове го ди не ши ром 
све та раз ли чи тим ма ни фе ста ци ја ма у ци-

љу скре та ња па жње гра ђа ни ма на зна чај очу ва ња 
при ро де и спре ча ва ња не га тив них по сле ди ца по 
жи вот ну сре ди ну. Циљ обе ле жа ва ња тог да ту ма 
је сте упо зо ре ње на опа сно сти ко је пре те жи во ту 
на Зе мљи, еко си сте ми ма и ур ба ним зо на ма, услед 
раз во ја ин ду стри је, по ве ћа не по тро шње енер ги-
је, гло бал ног за гре ва ња и кли мат ских про ме на.

Дан пла не те Зе мље уста но вљен је 1970. го ди-
не у САД, на кон еко ло шке ак ци је, а обе ле жа ва се 
ши ром све та од 1992. ка да је на Кон фе рен ци ји 
Ује ди ње них на ци ја о жи вот ној сре ди ни у Рио де 
Жа не и ру уста но вљен ду го роч ни Про грам за про-
мо ци ју одр жи вог раз во ја.

Обе ле жа ва ње Да на пла не те Зе мље под ра зу ме-
ва да сва ки по је ди нац лич ним при ме ром, не ком 
сво јом ак ци јом или кон крет ним де лом до при не-

се очу ва њу на ше пла не те, по пут чи шће ња сме-
тли шта, сад ње др ве ћа, во жње би ци кла уме сто 
ауто мо би ла, украт ко, под ра зу ме ва за јед нич ки 
труд да зе мљу учи ни мо леп шом и бо љом и та кву 
је оста ви мо бу ду ћим по ко ле њи ма.

Овај зна ча јан да тум обе ле жа ва се да би свет ска 
по пу ла ци ја по ста ла све сна соп стве не од го вор но-
сти пре ма пла не ти на ко јој жи ви и та ко сма њи ла 
не га ти ван ути цај на жи вот ну сре ди ну. Ши ром све-

та ор га ни зу ју се број не ак ци је и ма ни фе ста ци је ко-
је за циљ има ју по ди за ње ни воа еко ло шке све сти,
еду ко ва ње и мо ти ви са ње гра ђа на да се ак тив но
укљу че у бор бу за очу ва ње пла не те Зе мље.

Струч ња ци упо зо ра ва ју да је по ред ин ду стриј-
ског и тех но ло шког раз во ја, чо век сво јим де ло-
ва њем до вео до дра ма тич ног за га ђе ња жи вот не
сре ди не. 

Би о ло зи упо зо ра ва ју да је ве ли ки број биљ них
и жи во тињ ских вр ста ши ром све та пред из у ми ра-
њем, што озбиљ но до во ди до на ру ша ва ња чи та-
вог еко си сте ма и би о ло шке ра зно вр сно сти.

Као кључ не узро ке из у ми ра ња вр ста, би о ло зи
на во де уни шта ва ње ста ни шта људ ском ак тив но-
шћу, за тим не кон тро ли са ну екс пло а та ци ју свих
из во ра во де на Зе мљи и ње ног биљ ног и жи во-
тињ ског све та, као и за га ђе ње жи вот не сре ди не.

Дан пла не те је ни зом ак ци ја и ма ни фе ста ци ја
обе ле жен и у Ср би ји. Ми ни стар ство по љо при-
вре де и за шти те жи вот не сре ди не по зва ло је све
гра ђа не да то га да на лич ним при ме ром у свом
окру же њу до при не су по ди за њу све сти и еду ка-
ци ји о про бле ми ма за шти те жи вот не сре ди не.

У Бе о гра ду је одр жа на три би на „Ка ко се су о чи-
ти са по сле ди ца ма кли мат ских про ме на” на ко јој
је би ло ре чи о гло бал ном за гре ва њу, ути ца ју кли-
ме на жи вот, енер ге ти ку, еко но ми ју, ур ба ни за ци ју
и по љо при вре ду.

У пре сто ни ци је одр жан и Ме ђу на род ни на уч ни
скуп „Жи вот на сре ди на и адап та ци ја при вре де на
кли мат ске про ме не” ко ји је на ме њен струч ња ци-
ма из до ме на за шти те жи вот не сре ди не. Дан пла-
не те је у Бе о гра ду обе ле жен и ак ци јом „Очи сти мо
Зве здар ску шу му” у ко јој су уче ство ва ли основ ци
ви ших раз ре да шко ла оп шти не Зве зда ра и сту-
ден ти Ге о граф ског фа кул те та. 

Ам ба са да САД у Бе о гра ду је Дан пла не те Зе мље
обе ле жи ла ак ци јом чи шће ња јав ног про сто ра да
би на тај на чин скре ну ла па жњу јав но сти, а по себ-
но мла дих, на за шти ту жи вот не сре ди не. В. А.

Дан 
пла не те 
Зе мље

СРЕЋНИ ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ
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По сле го ди ну да на ра да 
Ми ни стар ства за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка 

и со ци јал на пи та ња о успе шно-
сти у оба вља њу нај ва жни јих за-
да та ка нај бо ље го во ре бро је ви, 
на гла сио је на кон фе рен ци ји за 
но ви на ре одр жа ној 21. апри ла 
у Вла ди Ср би је ми ни стар Алек-
сан дар Ву лин.

– Оно што од мах на по чет-
ку мо рам да на гла сим је сте то 
да је по ве ћан број за по сле них 
о че му све до че по да ци о бро ју 
при ја вље них на оси гу ра ње – на 
дан 20. апри ла ове го ди не на 
оси гу ра ње је би ло при ја вље-
но 2.062.856 за по сле них, док је 
њи хов број у мар ту 2014. био 
2.003.498, а у мар ту 2013. го ди не 
2.018.676, што очи глед но го во-
ри о око 60.000 за по сле них ви-
ше не го пре го ди ну да на. Укуп-
но при ја вље них на оси гу ра ње 
(за по сле ни, са мо стал не де лат-
но сти и по љо при вред ни ци) 20. 
апри ла ове го ди не је 2.529.271 

оси гу ра ник – ис та као је ми ни-
стар Ву лин.

Оно што је та ко ђе ве о ма зна-
чај но и са чиме јав ност тре ба да 
бу де упо зна та је сте и по да так о 
упла ти до при но са за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње.

– При хо ди Фон да ПИО од до-
при но са у пр вом квар та лу ове 
го ди не ве ћи су за осам од сто 
у од но су на исти пе ри од 2014. 
го ди не (при ход од до при но са 
у ја ну а ру 2015. ве ћи за 11,4 од-
сто од при хо да у ја ну а ру 2014, 
у фе бру а ру 2015. ве ћи за 4,7 од-
сто, а у мар ту 2015. ве ћи за 8,6 
од сто). Чи ње ни ца ко ју мно ги 

по ми њу – да је сто па до при но са
про шле го ди не уве ћа на за два
од сто, сто ји, али се мо ра узе ти
у об зир и по да так да су пла те у
јав ном сек то ру сма ње не 10 од-
сто. Сви зна мо да ове уста но ве
нај ре дов ни је из ми ру ју оба ве зе
по пи та њу пла ћа ња до при но са,
па и по ред ма њих пла та и упла-
та до при но са ода тле, сто ји да
је упла та у Фонд ПИО по ве ћа-
на за осам од сто. Исто вре ме но,
за хва љу ју ћи по ве ћа њу на пла-
те до при но са, до та ци је Фон ду
ПИО из бу џе та су у пр вом квар-
та лу ове го ди не ма ње за око
две ми ли јар де ди на ра, од но сно

за 4,6 од сто у од но су на исти
пе ри од про шле го ди не, што је
та ко ђе по да так ко ји сам за се бе
го во ри о по ве ћа њу бро ја за по-
сле них – ја сан је био ми ни стар
Ву лин обра ћа ју ћи се но ви на ри-
ма на кон фе рен ци ји по во дом
го ди не ра да Ми ни стар ства.

У овом јед но го ди шњем пе-
ри о ду до шло је до сма ње ња
сто пе не за по сле но сти за око
че ти ри од сто. Са да она из но-
си 16,8 про це на та, што је за 0,8
од сто ма ње не за по сле них не го
у прет ход ном квар та лу, а чак
че ти ри про цен та ма ње не го у
мар ту про шле го ди не ка да је
ова сто па, пре ма по да ци ма Ре-
пу блич ког за во да за ста ти сти ку,
из но си ла 20,8 од сто.

– За ме ре ак тив не по ли ти ке
за по шља ва ња про шле го ди не
је из дво је но 600 ми ли о на ди-
на ра, а за за по шља ва ње осо ба
са ин ва ли ди те том 519 ми ли о на
ди на ра. У ове ме ре укљу че но је
108.000 ли ца, ме ђу ко ји ма 6.567

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЗА НО ВИ НА РЕ ПО ВО ДОМ ГО ДИ НУ ДА НА РА ДА МИ НИ СТАР СТВА ЗА РАД,
ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ, БО РАЧ КА И СО ЦИ ЈАЛ НА ПИ ТА ЊА

Ви ше за по сле них, 
ве ћа упла та до при но са

При хо ди од до при но са у ПИО фон ду 
у пр вом квар та лу ве ћи за осам од сто, 

до та ци је из бу џе та ма ње 
за две ми ли јар де, 

сто па не за по сле но сти сма ње на 
за око че ти ри од сто
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са ин ва ли ди те том. За 2015. го-
ди ну у ове свр хе је из дво је но
2,8 ми ли јар ди ди на ра. Из бу џет-
ског Фон да за про фе си о нал ну
ре ха би ли та ци ју и под сти ца ње
за по шља ва ња осо ба са ин ва-
ли ди те том из дво је но је 500 ми-
ли о на ди на ра. У ме ре ак тив не

по ли ти ке за по шља ва ња ове го-
ди не ће би ти укљу че но 130.540
осо ба, од ко јих је 7.270 ли ца са
ин ва ли ди те том – ис та као је ми-
ни стра Ву лин.

Рад ин спек циј ских ор га на у
про те клој го ди ни био је та ко-
ђе на за вид ном ни воу. Ин спек-
то ри Ин спек то ра та за рад, ко-
јих је укуп но 238, кон тро ли шу
332.000 пред у зе ћа и за го ди ну
да на из вр ши ли су 54.895 кон-
тро ла (што је за 13 од сто ви ше
у од но су на пе ри од април 2013
– април 2014, а за 16 од сто ви-
ше не го у пе ри о ду април 2012
– април 2013. го ди не).

– Пр ви пут је у Ин спек то ра ту
уве ден смен ски рад та ко да се
кон тро ли ше у сва ко до ба да на
и но ћи. На узор ку од 354 по сло-
дав ца утвр ђе но је да је на кон
ин спек циј ске кон тро ле за по-
сле но 14.464 рад ни ка. Све ово
све до чи о бор би про тив си ве
еко но ми је, а нај бо љи до каз је
1.400 при ја вље них рад ни ка у
коц кар ни ца ма и 800 оних ко ји
ра де у пе ка ра ма а ко ји су са да у
ле гал ном рад ном од но су. Ти љу-

ди са да има ју пла ће не до при-
но се, мо гу да до би ју кре дит од 
бан ке – на гла сио је ми ни стар.

Дра га на Ка ли но вић, ди рек-
тор ПИО фон да, на пи та ње 
но ви на ра ко ли ко би уки да -
ње при вре ме них ре ше ња, та ко 
што се по след ња го ди на не би 

узи ма ла у об зир
за об ра чун пен-
зи је, до при не ло
ве ћој ефи ка сно-
сти ра да (ко ја са да
из но си 91 од сто)
од го во ри ла је да
сма тра да би евен-
ту ал ном ова квом
из ме ном За ко на
о ПИО, Фонд у за-
кон ском ро ку од
два ме се ца ре ша-
вао из ме ђу 96 и
97 од сто под не тих
зах те ва бу ду ћих
пен зи о не ра. За
пре о ста лих два-
три од сто увек
се мо ра оста ви ти
про сто ра због не-
ких си ту а ци ја на ко је јед но став-
но не мо же да се ути че: не пот пу-
на до ку мен та ци ја оси гу ра ни ка, 
ино-пен зи је где се че ка по твр да 
ста жа из ино стран ства, на при-
мер. Тре ба ов де под се ти ти и да 
је бо љом ор га ни за ци јом по сла 
у Фон ду у но вем бру и де цем бру 
про шле го ди не ре ше но шест и 

по хи ља да зах те ва за пен зи ју 
оси гу ра ни ка ко ји су на ре ше-
ње че ка ли ду же од два ме се ца. 
У фе бру а ру ове го ди не отво рен 
је и Кон такт цен тар пре ко ко га 
гра ђа ни мо гу те ле фо ном да се 
ин фор ми шу о све му што их за-
ни ма у ве зи са пра ви ма из пен-

зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра-
ња. На тај на чин уз већ по сто-
је ће елек трон ско по сло ва ње 
Фон да, у је дан си стем су уве за-
ни сви ви до ви ко му ни ка ци је са 
гра ђа ни ма.

Пре ма ре чи ма ми ни стра, За-
кон о ра ду, о че му су ме ди ји 
пи са ли про те клих да на, не ће се 

ме ња ти, ни ти ће до ћи до уки-
да ња пла ће ног ре гре са, то плог 
обро ка, пре во за. Ка да је реч о 
со ци јал ној за шти ти, ми ни стар 
је ис та као да је по себ но за до-
во љан чи ње ни цом и да ве ли-
ким успе хом сма тра то што су 
сва со ци јал на да ва ња са чу ва на 
и ни су ума ње на, а при том је 
оства ре на и уште да од 1,8 ми-
ли јар ди ди на ра, и то на свим из-
да ци ма за днев ни це и слич но, а 
да ни јед но пра во ни ко ме ни је 
од у зе то.

Ми ни стар Алек сан дар Ву лин
је на ја вио но ве из ме не За ко на о
ПИО, а на пи та ње да ли ће тим 
но ви на ма би ти об у хва ће но и 
уки да ња пе на ла за пре вре ме но 
пен зи о ни са ње, об ја снио је да је 
фор ми ра на рад на гру па ко ја се 
ба ви овим пи та њем.

– Раз ма тра се и пи та ње уки-
да ња при вре ме них ре ше ња 
ка ко би убу ду ће сва пен зиј ска 
ре ше ња би ла ко нач на. Али, за 
са да још не ма ни ка квих ко нач-
них од лу ка. И на то ме ра ди рад-
на гру па, па ка да бу де до нет на-
црт јав ност ће са тим би ти упо-
зна та и тек он да ће се ви де ти 
ка ко и шта да ље – обра зло жио 
је ми ни стар Ву лин на прес кон-
фе рен ци ји у Вла ди Ср би је по-
во дом го ди не да на ра да Ми ни-

стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 
ко је бри не о 3,3 ми ли о на љу ди. 
Прес кон фе рен ци ји при су ство-
ва ли су и чел ни ци ин сти ту ци ја 
чи ји је рад у над ле жно сти овог 
Ми ни стар ства а у ко ји ма ра ди 
око 15.000 љу ди.

Ве сна Ана ста си је вић
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УФон ду ПИО је у апри лу 2014. го ди не успе-УУшно спро ве де на сер ти фи ка ци о на оце наУУо при ме ни ИСО стан дар да. Про ве ру јеУУ
оба ви ло сер ти фи ка ци о но те ло – СГС д.о.о. са
се ди штем у Ци ри ху, на кон че га је Фонд до био
сер ти фи ка те за стан дар де си сте ма упра вља-
ња ква ли те том ИСО 9001:2008 и си сте ма упра-
вља ња без бед но шћу ин фор-
ма ци ја ИСО 27001:2005, ко ји
ва же до ју на 2017. го ди не, под
усло вом да над зор не про ве ре
бу ду за до во ља ва ју ће.

Пре ма пла ну про ве ре за
ову го ди ну, ре дов на над зор-
на про ве ра си сте ма ква ли-
те та ИСО 9001:2008 у Фон ду
је оба вље на 6. и 7. апри ла,
у окви ру Ди рек ци је Фон да,
као и у фи ли ја ла ма Про ку-
пље, Ниш, Вр шац и Кра ље во.
Пре ма из ве шта ју сер ти фи-
ка ци о ног те ла до ста вље ном
на кон из вр ше не про ве ре,
ни су про на ђе не не у са гла-
ше но сти си сте ма ква ли те та,
већ су са мо да те оп сер ва ци-
је и пред ло же не мо гућ но сти 
за по бољ ша ње, а оце њи ва чи 
су по себ но по хва ли ли рад не дав но оформ-
ље ног Кон такт цен тра.

Ка да је реч о си сте му без бед но сти ин фор-
ма ци ја, над зор на про ве ра пре ма зах те ви ма
но вог из да ња стан дар да 27001 из 2013. го ди-

не оба вље на је од 6. до 9. апри ла у Ди рек ци ји
Фон да, Слу жби 1 Фи ли ја ле за град Бе о град,
као и у фи ли ја ла ма у Но вом Са ду, Ћу при ји и
Зре ња ни ну. У овом слу ча ју, ка ко сто ји у из ве-
шта ју до ста вље ном на за вр шном са стан ку,
иден ти фи ко ва не су две ма ле не у са гла ше но-
сти, по ста вље но пет при мед би и да те пре-

по ру ке за уна пре ђе ње си сте ма без бед но сти
ин фор ма ци ја у на ред ном пе ри о ду.

Над зор на про ве ра СГС-а оба вље на је и у
Фи ли ја ли Вр шац, за спро во ђе ње ИСО стан-
дар да 9001, и у Фи ли ја ли Но ви Сад. Пред мет

па жње про ве ри ва ча у Вр шцу би ла је област
пру жа ња услу га, за тим оства ри ва ње ста ро-
сне, ин ва лид ске и по ро дич не пен зи је. У Фи-
ли ја ли Но ви Сад про ве рен је си стем ин фор-
ма ци о не без бед но сти: ко ли ко до бро се чу ва ју
ин фор ма ци је ко је су ва жне за Фонд, да ли се
до бро упра вља њи ма и ка ко се кон тро ли шу.

Про ве ра ва на је и тех нич ка и
фи зич ка без бед ност у де ло-
ви ма по слов не згра де (ко ја је
у це ло сти вла сни штво РФ ЗО)
на ло ка ци ја ма где се оба вља-
ју по сло ви из над ле жно сти
РФ ПИО.

Во ђа Опе ра тив ног ти ма
Про јек та им пле мен та ци је
и еду ка ци је за по сле них за
при ме ну ИСО стан дар да,
Ма ри ја Бал тић, ве о ма је за-
до вољ на оба вље ним про ве-
ра ма и до би је ним оце на ма.

– У име Опе ра тив ног ти-
ма, же ле ла бих да за хва лим
за по сле ни ма што су сво јим
тру дом, за ла га њем и опе ра-
тив но шћу до при не ли да се
ова над зор на оце на си сте ма
ква ли те та и без бед но сти ин-

фор ма ци ја успе шно ре а ли зу је и ве ру јем да
ће мо сви за јед но на ста ви ти ова ко успе шно
да ра ди мо и у бу дућ но сти – по ру чи ла је Ма-
ри ја Бал тић.

В. К. – М. М.

НАД ЗОР НЕ ПРО ВЕ РЕ СПРО ВО ЂЕ ЊА ИСО СТАН ДАР ДА

По зи тив не оце не за Фонд ПИО

Провера система квалитета обављена и у Вршцу: Саво Бељин, Зора 
Канкараш, Драгомир Ђорђевић, Јасница Нишевић и Миливој Николин

актуелно

На сед ни ци Управ ног од бо ра 
РФ ПИО усво јен је Из ве штај о 
из вр ше њу Фи нан сиј ског пла на 
РФ ПИО за 2014. го ди ну, као и 
пред лог од лу ке о усва ја њу За-
вр шног ра чу на РФ ПИО за пе ри-
од од 1. ја ну а ра до 31. де цем бра 
2014. го ди не.

Ка ко је на вео Иван Ми мић, 
ди рек тор Сек то ра за фи нан-
сиј ске по сло ве РФ ПИО, укуп-
ни при хо ди и при ма ња ко ји су 
оства ре ни у про шлој го ди ни из-
но се 598,096 ми ли јар ди ди на ра, 
а пла ни ра но је 595,230 ми ли јар-
ди, што зна чи да су оства ре ни 
укуп ни при хо ди и при ма ња ве-
ћи за 0,48 од сто у од но су на пла-
ни ра на сред ства. Укуп ни те ку ћи 
рас хо ди и из да ци оства ре ни у 

2014. го ди ни из но се 593,512 ми-
ли јар ди, а пла ни ра но је 595,230 
ми ли јар ди, што зна чи да су из-
вр ше ња 99,71 од сто у од но су на 
фи нан сиј ски план.

Пре ма усво је ном За вр шном 
ра чу ну РФ ПИО за пе ри од од 1. 
ја ну а ра до 31. де цем бра 2014. го-
ди не, укуп ни при хо ди и при ма ња 
од не фи нан сиј ске имо ви не из но-
се 597,900 ми ли јар ди, а укуп ни 
рас хо ди и из да ци за не фи нан-
сиј ску имо ви ну из но се 593,458 
ми ли јар ди, из че га, ка ко је на вео 
Ми мић, про из  ла зи да је бу џет ски 
су фи цит 4,442 ми ли јар де ди на-
ра. На кон ко рек ци је бу џет ског 
су фи ци та за утро ше на сред ства 
те ку ћих при хо да и при ма ња од 
про да је не фи нан сиј ске имо ви не 

до би ја се из нос од че ти ри ми ли-
јар де 387,7 ми ли о на ди на ра, што
је и уку пан ре зул тат по сло ва ња.
Пред ло же но је и да се овим су-
фи ци том по кри ју сви де фи ци ти
из прет ход них го ди на у из но су

од 4,364 ми ли јар де ди на ра, а да
не рас по ре ђе ни ви шак при хо да
и при ма ња од 23 ми ли о на ди на-
ра бу де пре нет за по кри ћа де фи-
ци та, ако их евен ту ал но бу де у
овој го ди ни. В. К.

УПРАВНИ ОДБОР РФ ПИО

Суфицит – више од четири милијарде динара

Бранислав Митровић, Драгана Калиновић и Светлана Селаковић
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актуелно

Бе о град и Ниш су ове го ди не
пр ви пут уго сти ли струч-
ња ке из ма ке дон ског Фон-

да ПИО на Ме ђу на род ним са ве-
то дав ним да ни ма, 7. и 8. апри ла.
Ко ри сни ци и оси гу ра ни ци ко ји
су тим по во дом до шли у Слу жбу
1 Фи ли ја ле за град Бе о град и дан
ка сни је у Фи ли ја лу Ниш, би ли су
у нај ве ћем бро ју за до вољ ни до-
би је ним ин фор ма ци ја ма и са ве-
ти ма, а до ма ћи и ма ке дон ски са-
ве то дав ци сло жи ли су се да је све
про те кло у нај бо љем ре ду и да је
са рад ња би ла ве о ма до бра.

Ге ор ги Ва си лев, ко ји је по са вет
до шао због про бле ма у ве зи са
до ста вља њем по твр да о жи во ту,
био је за до во љан ор га ни за ци јом
ових са ве то дав них да на.

– До био сам све по треб не ин-
фор ма ци је и ми слим да би би ло
до бро да се ова ко не што ор га-
ни зу је ма кар јед ном го ди шње –
ре као је го спо дин Ва си лев.

Сне жа на Бо ја ров ски се на-
шим и ма ке дон ским прав ни ци-
ма обра ти ла због при вре ме ног

ре ше ња о пен зи ји и не по твр ђе-
ног ста жа ко ји је сте кла ра де ћи
у Ни шу у фир ми чи је је се ди ште
у Ма ке до ни ји.

– У су шти ни сам за до вољ на,
са ве то дав ци из оба фон да су би-
ли ко рект ни и љу ба зни – прича
го спо ђа Сне жа на.

Је дан од до ма ћих са ве то да ва-
ца би ла је Бран ки ца Ба бић, шеф
Од се ка за оства ри ва ње пра ва
из ПИО у Слу жби 1 Фи ли ја ле за
град Бе о град. Она нам је ре кла
да је са рад ња са ма ке дон ским
ко ле га ма би ла ве о ма до бра, а
та ко ђе и са стран ка ма, ко је су

се обич но ин те ре со ва ле ка ко 
мо гу да утвр де стаж оства рен 
у Ма ке до ни ји, од но сно ко ји су 
усло ви за оства ри ва ње пра ва 
на пен зи ју.

– Че ста пи та ња би ла су у ве-
зи са при вре ме ним ре ше њи ма, 
па смо упо зна ли стран ке са тим 
ко ји су то ко ра ци да се од лу чи 
о ко нач ном из но су пен зи је. Би-

ло је и стра на ка ко је још ни су 
утвр ди ле стаж у Ма ке до ни ји, па 
смо их упу ти ли за под но ше ње 
зах те ва за утвр ђи ва ње ста жа – 
ре кла је Бран ки ца Ба бић.

За јед но са Бран ки цом, са ве-
те и ин фор ма ци је стран ка ма је 
да ва ла Ка те ри на Цо не ва, ре фе-
рент за ре ша ва ње пра ва у пр во-
сте пе ном по ступ ку у Фи ли ја ли 
Ско пље, ко ја је по себ но ис та-
кла про блем не бла го вре ме ног 
до ста вља ња по твр да о жи во ту.

– По треб но је два пу та го ди-
шње, у мар ту и ок то бру да до-
ста ве уве ре ње о жи во ту и ма ке-

дон ском фон ду, да би се пен зи ја 
ре дов но ис пла ћи ва ла – об ја-
сни ла је Ка те ри на Цо не ва.

Са ве то дав ни да ни ко ји су 
са ма ке дон ским струч ња ци ма 
одр жа ни у ни шкој фи ли ја ли би-
ли су та ко ђе ве о ма до бро ор-
га ни зо ва ни и све је, ка ко ка жу, 
про те кло бес пре кор но.

Април је већ тра ди ци о нал но 
ре зер ви сан за да не разговора 
са Аустри јом. Ове го ди не одр-
жа ни су 21. апри ла у Шап цу и 22. 
у Бе о гра ду. По ред два до ма ћа 
са ве то дав ца, за ко ор ди на ци ју и 
до дат ну прав ну по моћ био је за-
ду жен Пре драг Мар ко вић, шеф 
Од се ка за ПИО у Оде ље њу за 
оства ри ва ње пра ва из ПИО по 
ме ђу на род ним уго во ри ма.

– Стран ке су нај ви ше за ни ма-
ли усло ви за оства ри ва ње пра-
ва на пен зи ју у Аустри ји, за тим 
мо гућ ност по вра ћа ја до при но-
са, као и ре гу ли са ње ста жа, по-
што у Аустри ји по сто ји про блем 
утвр ђи ва ња ста жа пре 1972. 
го ди не, јер до та да ни је об ра ђи-
ван кроз елек трон ски си стем – 
на вео је Пре драг Мар ко вић.

О успе шно сти Са ве то дав них 
да на, на рав но, нај ви ше го во ре 
за до вољ ни ко ри сни ци и оси гу-
ра ни ци. Дра го слав Се лак до ла зи 
ре дов но, већ не ко ли ко го ди на. 

– Ве о ма сам за до во љан овом 
вр стом услу ге, а од де цем бра 
сам у пен зи ји, па сам до шао 
због не спо ра зу ма у ве зи са до-
ста вља њем по твр де о жи во ту 
– об ја снио нам је го спо дин Дра-
го слав.

По моћ са ве то да ва ца по тра-
жио је и брач ни пар Ли лић.

– При ма мо аустриј ску пен-
зи ју и занима нас здравствено 
осигурање. Пр ви пут смо са да 
дошли и за до вољ ни смо до би-
је ним ин фор ма ци ја ма – ре кли 
су На да и Ср бо Ли лић.

Да ни раз го во ра са Аустри јом
ор га ни зу ју се од 2010. го ди не, 
ка да је са мо Аустри ја би ла до-
ма ћин. Од 2011. одр жа ва ју се 
па ра лел но, два пу та го ди шње, 
јед ном у Ср би ји и јед ном у 
Аустри ји.

– Мо гу да ка жем да је тра ди-
ци о нал но ве ли ко ин те ре со ва-
ње и до бар од зив стра на ка. Ове
го ди не смо за до ма ћи на пр ви
пут ода бра ли и Ша бац, где жи-
ви до ста љу ди ко ји има ју стаж
оства рен у Аустри ји, и то се по-
ка за ло као ве о ма до бра иде ја.
На и ме, Фи ли ја ла Ша бац је сјај-
но ор га ни зо ва ла и од ра ди ла
овај по сао, на че лу са ди рек тор-
ком Иван ком Бе рић, ко ја се баш
по тру ди ла да љу ди бу ду ин фор-
ми са ни о одр жа ва њу да на раз-
го во ра. У Бе о гра ду је стан дард-
но би ло све ка ко тре ба, са ко ле-
га ма из Аустри је је већ ухо да на
прак са, а го то во све стран ке су
по пу ни ле ан ке ту за ме ре ње за-
до вољ ства ко ри сни ка, у ко јој
су из ра зи ле сво је за до вољ ство
– на гла си ла је Алек сан дра Ба-
нић, са вет ник ди рек то ра Фон да
ПИО и шеф ти ма за ду же ног за
ор га ни зо ва ње ме ђу на род них
са ве то дав них да на.

В. Ка дић

СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ СА МА КЕ ДО НИ ЈОМ И АУСТРИ ЈОМ

Стран ке ве о ма за до вољ не

Аустријски и српски стручњаци одговорили на мноштво питања и у Шапцу

Разговори са Македонијом успешно организовани



Кра јем мар та, де ле га ци ја 
ко ју су са чи ња ва ли пред-
став ни ци За во да за со ци-

јал но оси гу ра ње и Ре пу блич ког 
фон да за пен зиј ско и ин ва лид-
ско оси гу ра ње пу то ва ла је у Љу-
бља ну, где су одр жа ни раз го во-
ри са пред став ни ци ма За во да за 
пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу-
ра ње Сло ве ни је. Раз го во ри ор-
га на за ве зу две зе мље одр жа ва-
ју се ре дов но од ка да је по че ло 
спро во ђе ње спо ра зу ма о со ци-
јал ном оси гу ра њу и то пред ста-
вља уоби ча је ну прак су не са мо 
у од но си ма Ре пу бли ке Ср би је и 
Ре пу бли ке Сло ве ни је, не го и са 
дру гим др жа ва ма са ко ји ма по-
сто је за кљу че ни спо ра зу ми.

На раз го во ри ма су раз ме ње не 
ин фор ма ци је о про ме на ма у за-
кон ским про пи си ма у обе др жа-
ве у пе ри о ду на кон прет ход них 
раз го во ра, а ко ји су одр жа ни у 
Бе о гра ду, у мар ту 2013. го ди не. 
Раз ма тра на су спор на пи та ња ко-
ја су уоче на у спро во ђе њу Спо ра-
зу ма и ко ја се, нај че шће, од но се 
на кон крет не си ту а ци је у пред ме-
ти ма по је ди них оси гу ра ни ка ко је 
ни су у пот пу но сти де фи ни са не 
од ред ба ма Спо ра зу ма и за ко је је 
по треб но по сти ћи до го вор ка ко 
би се обез бе ди ло јед но о бра зно 
по сту па ње и у бу ду ћим слич ним 
си ту а ци ја ма. Та ко ђе, раз ме ње ни 
су по да ци у ве зи са ис пла том пен-
зи ја, ра дом ор га на ве шта че ња 
оба но си о ца оси гу ра ња, а по стиг-
нут је и до го вор о елек трон ској 
раз ме ни по да та ка. Циљ раз го во-
ра ор га на за ве зу је уна пре ђе ње 
са рад ње из ме ђу но си ла ца оси-
гу ра ња, ства ра ње пред у сло ва за 
успе шну ко му ни ка ци ју и раз ме-
ну ин фор ма ци ја у сва ко днев ном 
ра ду, а пре све га уна пре ђе ње 
услу ге ко ја се обез бе ђу је свим 
оси гу ра ни ци ма ко ји су, осим у Ре-
пу бли ци Ср би ји, ра ди ли и у не кој 
дру гој др жа ви, ка ко би се мак си-
мал но ис ко ри сти ло по сто ја ње 
ме ђу на род них спо ра зу ма и омо-

гу ћи ло да сви оси гу ра ни ци мо гу 
да оства ре пра ва ко ја им при па-
да ју по за ко но дав стви ма дру гих 
др жа ва, а ко ја им не би би ла до-
ступ на без спо ра зу ма. Као и увек 
до са да, раз го во ри са ко ле га ма из 
Сло ве ни је про те кли су у рад ној и 
при ја тељ ској ат мос фе ри, а њи-
хо вим ре зул та ти ма по све ћу је мо 
сле де ће ре до ве.

Пред став ни ци сло ве нач ког 
За во да опи са ли су про бле ме са 
ко ји ма се су сре ћу, а ко ји су у ве-
ћој или ма њој ме ри по зна ти и 
срп ским пен зи о не ри ма. Де мо-
граф ска си ту а ци ја у Сло ве ни ји је 
све ло ши ја и од нос пен зи о не ра 
и оси гу ра ни ка је све не по вољ-

ни ји. Број оси гу ра ни ка у Сло ве-
ни ји се шест го ди на уза стоп но 
сма њу је, док број ко ри сни ка 
пен зи је ра сте. У 2014. го ди ни ни-
је би ло по ве ћа ња пен зи је, док је 
за 2015. го ди ну по ве ћа ње пла ни-
ра но, али се тек оче ку је од ре ђи-
ва ње сред ста ва у бу џе ту и на кон 
то га од лу ка о про цен ту по ве ћа-
ња. Уз јун ске пен зи је, пла ни ра на 
је ис пла та и го ди шњег до дат ка, 
што је ин фор ма ци ја ко ја ће си-
гур но об ра до ва ти све ко ри сни-
ке сло ве нач ких пен зи ја.

У то ку раз го во ра, по стиг ну ти 
су до го во ри у ве зи са свим спор-
ним пи та њи ма ко ја су обе стра не 
уочи ле у прет ход ном пе ри о ду, а 
по себ на па жња по све ће на је си-
ту а ци ја ма ко је су про и за шле из 
та ко зва них пре ра чу на пен зи ја, 
од но сно у по ступ ци ма во ђе ним 
по слу жбе ној ду жно сти за пен зи-
о не ре ко ји су при ма ли пен зи ју и 
за стаж на вр шен у дру гој др жа ви, 

јер им је пра во утвр ђе но у пе-
ри о ду на кон из ла ска Сло ве ни је
из СФРЈ, а пре по чет ка при ме не
Спо ра зу ма. За кљу че но је да су, у
нај ве ћем бро ју, ова кви по ступ ци
окон ча ни и да се ис пла та пен зи ја
вр ши ре дов но. По себ на па жња
по све ће на је пен зи о не ри ма за
ко је је утвр ђе но да су у пе ри о ду
не по сто ја ња ме ђу др жав ног спо-
ра зу ма оства ри ли пен зи је у обе
др жа ве при че му су обе пен зи-
је од ре ђе не на осно ву пот пу но
истих, или де ли мич но истих пе-
ри о да оси гу ра ња. Ка ко ова кве
си ту а ци је ни су у скла ду са про-
пи си ма обе др жа ве, раз ма тра ни
су и на чи ни њи хо вог раз ре ше ња.

На рав но, ова кви слу ча је ви ни су
че сти и у ве ћем бро ју су по ступ-
ци већ окон ча ни, а пре о ста ли
по ступ ци ће се убр за ти ка ко би
се ума њи ли пре пла ће ни из но си
пен зи ја, а у че му ће по мо ћи и по-
стиг нут до го вор о елек трон ској
раз ме ни по да та ка.

Овај до го вор пред ста вља до-
каз ка ко мо дер не тех но ло ги је
мо гу на пра ви на чин да се упо-
тре бе у ци љу по бољ ша ња услу ге
за све оси гу ра ни ке и ко ри сни ке
пра ва на пен зи ју на ко је се ме ђу-
на род ни спо ра зум од но си. Сви
ко ри сни ци пен зи ја из Сло ве ни је
ко ји жи ве у Ср би ји има ли су оба-
ве зу да јед ном го ди шње, или на
тра же ње ино стра ног но си о ца,
ове ре и до ста ве по твр ду о жи во-
ту да би им се пен зи ја не сме та но
ис пла ћи ва ла. Иако се не ра ди
о зна чај ној оба ве зи, она је ипак
пред ста вља ла од ре ђе ну смет њу,
по го то во ко ри сни ци ма ко ји су

ло ши јег здра вља, или су че сто
на пу ту. Та ко ђе је пред ста вља ла
и од ре ђен тро шак, на ро чи то за
оне ко ри сни ке ко ји из дру ге др-
жа ве при ма ју ре ла тив но ма ле из-
но се пен зи ја. Пр ви ко рак у елек-
трон ској раз ме ни по да та ка пред-
ста вља ће раз ме на ин фор ма ци ја
о смр ти ко ри сни ка пен зи ја, чи ме
ће би ти омо гу ће но да ко ри сни-
ци пен зи ја убу ду ће не мо ра ју да
до ста вља ју по твр ду о жи во ту. У 
на ред ном пе ри о ду, пла ни ра на је
и елек трон ска раз ме на свих по-
да та ка ко ји се са да раз ме њу ју пи-
са ним пу тем, на од го ва ра ју ћим
обра сци ма, чи ме ће се знат но
ума њи ти тро шко ви оба но си о ца
оси гу ра ња, али и убр за ти по ступ-
ци оства ри ва ња пра ва на пен зи ју
јер ће се пу то ва ње ин фор ма ци ја
из ме ђу две др жа ве од ви ја ти не у-
по ре ди во бр же у од но су на до са-
да шњу ко му ни ка ци ју по штом.

При скла па њу до го во ра о
елек трон ској раз ме ни по да та ка,
на ро чи то се во ди ло ра чу на о по-
што ва њу си гур но сти лич них по-
да та ка и до го во ром је пред ви ђе-
но да се у том по гле ду оба ве зно
при ме њу ју за ко но дав ства обе
др жа ве, а ка ко је Ре пу бли ка Сло-
ве ни ја чла ни ца Европ ске уни је,
то прак тич но зна чи и при ме ну
стан дар да ко је ЕУ по ста вља у по-
гле ду за шти те по да та ка о лич но-
сти. На овај на чин, спре чи ће се
сва ко нео вла шће но при сту па ње
лич ним по да ци ма па ко ри сни ци
услу га не ма ју ни нај ма њи раз лог
за бри гу, јер се ни у бу дућ но сти
ино стра ним но си о ци ма оси гу ра-
ња не ће омо гу ћа ва ти при ступ би-
ло ком лич ном по дат ку ко ји ни је
нео п хо дан за во ђе ње и окон ча-
ње по ступ ка по зах те ву оси гу-
ра ни ка. О по чет ку спро во ђе ња
овог ве о ма зна чај ног до го во ра,
као и о свим да љим ко ра ци ма,
за ин те ре со ва ни гра ђа ни ће би ти
бла го вре ме но оба ве ште ни.

У на ред ном пе ри о ду пред-
став ни ци РФ ПИО већ има ју до-
го во ре не су сре те са ко ле га ма
из дру гих др жа ва, а на ред ни
су срет са пред став ни ци ма сло-
ве нач ког За во да до го во рен је
за 2017. го ди ну, ка да ће се раз-
го во ри одр жа ти у Бе о гра ду.

Ми ро слав Ми рић

ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 30. април 2015. 7

реч струке

РАЗ ГО ВО РИ ОР ГА НА ЗА ВЕ ЗУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СЛО ВЕ НИ ЈЕ И СР БИ ЈЕ

Ре ше на спор на пи та ња

Ми ро слав Ми рић
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између два броја

При зна ња „28. април”
По во дом обе ле жа ва ња Да на без бед но сти и здра вља

на ра ду, 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, уру чио је при зна ња
ком па ни ја ма и пред у зет ни ци ма за пре да ност вред но сти-
ма без бед но сти и здра вља на ра ду.

Пр во ме сто у ка те го ри ји за пред у зет ни ке са ма ње од
250 за по сле них и По ве ља „28. април” при па ли су „Rapp
Za sta va Win ches д.о.о” из Гра бо ва, док су пр во ме сто у
ка те го ри ји за пред у зет ни ке са ви ше од 250 за по сле них
по де ли ли „FCA Ср би ја” из Кра гу јев ца, кон церн „Бам би” из
По жа рев ца, „Грунд фос Ср би ја” из Ин ђи је и „Тар кет д.о.о” 
из Бач ке Па лан ке.

По себ на при зна ња за пре да ност вред но сти ма без бед-
но сти и здра вља на ра ду уру че на су ком па ни ја ма „Хе мо-
фарм” и „Ла фарж БФЦ” из Бе о чи на. На тра ди ци о нал ној це-
ре мо ни ји, уру че не су и пла ке те и по хвал ни це „28. април”.

По ро ди ца ма из Кра гу јев ца
чи је су ку ће уни ште не у кли-
зи шти ма 2006. го ди не уру че-
ни су кљу че ви но вих мон та-
жних стам бе них обје ка та у
на се љу Де ни но бр до.

Од пет на ест за вр ше них 
ку ћа, два на ест је при ми ло 
по ро ди це из на се ља Гор ња 
Са бан та, Бе ло ше вац и Трм-
бас, чи ји до мо ви су по ста ли 
не у по тре бљи ви услед ак ти-

ви ра ња кли зи шта. Ку ће су 
по вр ши не од 37 до 63 ква-
драт на ме тра, у за ви сно сти 
од бро ја чла но ва до ма ћин-
ства, и оста ју у вла сни штву 
по ро ди ца. 

Из град ња пет на ест стам-
бе них обје ка та ко шта ла је 25 
ми ли о на ди на ра а фи нан си-
ра на је из ре пу блич ких сред-
ста ва, док је пла це ве обез бе-
ди ла ло кал на са мо у пра ва.

Фал си фи кат или ори ги нал
Ка ко да раз ли ку ју кри во тво ре не про из во де од пра вих, 

Кра гу јев ча ни ма су у Тр жном цен тру „Кра гу је вац Пла за” 
по ка за ли тр жи шни ин спек то ри. Ова еду ка тив на ак ци ја 
би ла је део кам па ње „Фал си фи ка ти ко шта ју ви ше, ку пу јем 
ори ги на ле!”, ко ју спро во де Сек тор тр жи шне ин спек ци-
је Ми ни стар ства тр го ви не Ре пу бли ке Ср би је, Фран цу ска 
ме ђу на род на тех нич ка аген ци ја и Де ле га ци ја Европ ске 
уни је у Ср би ји.

Уз нео бич но ни ску це ну, знак да је ро ба фал си фи кат 
обич но је и то што не ма де кла ра ци ју и по себ но па ко ва-
ње. Ка да је о обу ћи реч, лош ква ли тет и ве штач ки ма те ри-

ја ли та ко ђе су ва жни 
по ка за те љи. Фал си фи-
ко ва на тех нич ка ро ба 
мо же би ти по себ но 
опа сна. Ин спек то ри 
за то са ве ту ју по тро-
ша чи ма да обра те па-
жњу на знак уса гла ше-
но сти ко ји тре ба да се 
на ла зи на па ко ва њу. 
Ме ђу кри во тво ре ном 
ро бом, осим обу ће, 
оде ће и тех ни ке, че-
сто су и пре храм бе ни 
про из во ди и пи ћа, али 
и ле ко ви и играч ке. 
Због ри зи ка ко је пред-

ста вља ју по здра вље, ови ар ти кли за пра во су ску пљи од 
ори ги нал них, упо зо ра ва ју у Тр жи шној ин спек ци ји и апе-
лу ју на гра ђа не да их не ку пу ју, од но сно да при ја ве уко ли-
ко их при ме те.

Ви ше од 90 му зеј ских про фе си о на ла ца и струч ња ка из обла сти кул тур не
ба шти не са под руч ја за пад ног Бал ка на и дру гих де ло ва Евро пе уче ство-
ва ло је сре ди ном апри ла на тре ћој ре ги о нал ној му зеј ској кон фе рен ци ји
у Но вом Са ду. Кон фе рен ци ју је ор га ни зо ва ла Бал кан ска мре жа му зе ја и
Фон да ци ја „Кул тур но на сле ђе без гра ни ца” у са рад њи са Му зе јом Вој во ди-
не, а Швед ски ин сти тут и швед ска вла да су је фи нан сиј ски по др жа ли.

Циљ кон фе рен ци је био је да се оја ча ју ин ди ви ду ал ни и ин сти ту ци о нал-
ни ка па ци те ти му зе ја и да се му зе ји у ре ги о ну охра бре и ин спи ри шу на
за јед нич ки рад. Глав ни пре да ва чи би ли су ме ђу на род но при зна ти му зеј-
ски струч ња ци Нат Едвардс, Сте фан Ален и Мајкл Те лор, за тим проф. др
То ми слав Шо ла, као и при зна та умет ни ца Ана Ви о ла Хал берг.

Ово го ди шња, два на е ста Ноћ му зе ја би ће одр жа на у це лој Ср би ји у су бо-
ту, 16. ма ја. То је нај по се ће ни ја ма ни фе ста ци ја у обла сти кул ту ре, ко ја се на
по пу ла ран на чин ба ви му зе ји ма и кул тур ном ба шти ном.

Ноћ му зе ја је ујед но део европ ске Но ћи му зе ја чи јој се ини ци ја ти ви Ср-
би ја при кљу чи ла 2006. го ди не.

Те мат ски, 12. Ноћ му зе ја има ће два сме ра: је дан ће би ти по све ћен обе ле-
жа ва њу ва жних го ди шњи ца, а дру ги ће би ти усме рен на еду ка ци ју нај мла-
ђих. Ове го ди не Ноћ му зе ја скре ну ће па жњу на рат ви ђен очи ма ци ви ла,
као и на бор бу про тив ра та, али умет но шћу и ства ра ла штвом, а за ма ли-
ша не ће, по узо ру на европ ске пре сто ни це, би ти осми шље на спе ци јал на
„Деч ја ту ра”.

Крагујевац: но ви до мо ви за угро же не у кли зи шти ма

Но ви Сад: му зеј ска кон фе рен ци ја

Два на е ста 
Ноћ му зе ја
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Оп штин ско ве ће у Бла цу до не ло је за кљу чак о до де ли 
сти пен ди ја нај у спе шни јим сту ден ти ма из ове сре ди не 
за школ ску 2014/15. го ди ну. Го ди шњу сти пен ди ју у из но-
су од око три и по хи ља де ди на ра до би ја ће 47 сту де на та 
на ред них де сет ме се ци.

Нај ве ћи број сти пен ди ја до би ли су сту ден ти фа кул те-
та чи ја за ни ма ња су нео п ход на овој сре ди ни.

По во дом обе ле жа ва ња 22. апри-
ла, Да на пла не те Зе мље, ча је тин ској
оп шти ни је уру че на Ве ли ка по ве ља
„Зе ле на пла не та”. Ово при зна ње – за
учи ње но до бро при ро ди – сва ке го-

ди не до де љу је Дру штво струч ња ка
еко ло шких на у ка Ср би је. Струч ни
жи ри је за ла у ре а та про гла сио ову
оп штин ску са мо у пра ву за ве о ма
успе шно ре а ли зо ван про је кат при-

мар не се лек ци је от па да под на зи-
вом „От пад ни је сме ће”. При зна ње
се јед ном го ди шње до де љу је по је-
дин цу, дру штву или ор га ни за ци ји
за из у зет не ре зул та те у за шти ти и

афир ма ци ји очу ва ња жи вот не сре-
ди не про те клих не ко ли ко го ди на. 

Про је кат је фи нан сиј ски по др жа-
ла Европ ска уни ја, а Ча је ти на га је
ре а ли зо ва ла у са рад њи са Ужи цем.

На еви ден ци ји На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње (НСЗ) кра-
јем фе бру а ра 2015. нај ви ше је би ло ли ца са сред њим обра зо ва-
њем – 54,9 од сто, за тим са ви шим и ви со ким (28,2 од сто), док је
не ква ли фи ко ва них и по лу ква ли фи ко ва них би ло 16,9 од сто. Ка да је
реч о струк ту ри не за по сле них пре ма го ди на ма ста ро сти, мла дих
до 30 го ди на у по тра зи за по слом би ло је 24,5 од сто, а ли ца ста ри-
јих од 50 го ди на – 27,8 од сто.

По греб ни тро шко ви
На кна да по греб них тро шко ва ко ја се ис пла ћу је по ро-

ди ца ма пре ми ну лих пен зи о не ра или оно ме ко је пла тио 
са хра ну, у апри лу, ма ју и ју ну ове го ди не из но си 34.745 
ди на ра. На ве де на на кна да од но си се на ко ри сни ке пен-
зи ја свих ка те го ри ја. Зах тев за ис пла ту на кна де са де та-
љи ма о по треб ној до ку мен та ци ји мо же се на ћи на сај ту 
Фон да ПИО (www.pio.rs) у ме ни ју Обра сци или на шал те-
ри ма фи ли ја ла и ис по ста ва РФ ПИО.

Про сеч на не то за ра да ис пла ће на у мар ту 2015. го ди-
не из но си 43.121 ди нар. У по ре ђе њу с про сеч ном не то 
за ра дом ис пла ће ном у фе бру а ру 2015. го ди не, но ми-
нал но је ви ша за 0,9, а ре ал но за 0,2 од сто.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у мар ту 2015. го ди не 
из но си 59.141 ди нар.
У од но су на про сеч ну
бру то за ра ду ис пла ће-
ну у фе бру а ру, но ми-
нал но је ви ша за 0,3
и ре ал но ни жа за 0,4
од сто.

Про сеч на не то за-
ра да ис пла ће на у мар-
ту ове го ди не но ми нал но је ни жа за 0,8 од сто, а ре ал но 
за 2,6 про це на та од про сеч не за ра де без по ре за и до-
при но са ис пла ће не у мар ту 2014. године.

Про сеч на бру то за ра да ис пла ће на у мар ту 2015. го ди-
не но ми нал но је ни жа за 1,1, а ре ал но за 2,9 од сто од 
про сеч не за ра де ис пла ће не у мар ту про шле го ди не.

Про сеч на пла та у мар ту 
43.121 ди нар

НСЗ: ста ри ји од 50 го ди на нај број ни ји

Ве ли ка по ве ља за еко ло ги ју

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње под се ћа гра ђа не ко-
ји са ми пла ћа ју до при нос за пен зи је по 
чла ну 15 За ко на о ПИО да од упла те за 
мај 2015. ва же но ве осно ви це оси гу ра-
ња ко је су у од но су на прет ход ни пе ри од 
ни же за 10,06 од сто (због ускла ђи ва ња 
са кре та њем за ра да у прет ход ном квар-
та лу).

Гра ђа ни мо гу да се опре де ле за јед ну 
од 13 осно ви ца оси гу ра ња, не за ви сно 
од струч не спре ме ко ју има ју. По За ко-
ну о до при но си ма за оба ве зно со ци јал-
но оси гу ра ње, нај ни жа осно ви ца из но си 
35 од сто про сеч не ре пу блич ке за ра де 
из прет ход ног тро ме сеч ја, што је 20.109 
ди на ра, а нај ви ша пет про сеч них пла та, 
од но сно 287.265 ди на ра.

До при нос за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је 26 од сто, што зна чи да
ће се ме сеч ни из да так кре та ти у ра спо ну од 5.228,34 до 74.688,90 ди на ра. Ови
из но си при ме њи ва ће се за упла те до при но са за мај, јун и јул 2015. го ди не.  

Осно ви ца 
оси гу ра ња

До при нос 
ме сеч но

20.109 5.228,34
22.981 5.975,06
31.025 8.066,50
37.344 9.709,44
45.962 11.950,12
49.984 12.995,84
66.071 17.178,46
72.965 18.970,90
89.052 23.153,52
114.906 29.875,56
172.359 44.813,34
229.812 59.751,12
287.265 74.688,90

Но ве осно ви це од 1. ма ја

Стти ппеен ди је 
за нај ббоо љље стуу ден тее
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Цене беодана у двокреветној соби

   1.
Специјална болница за рехабилитацију „Боро Шкорић”, Бања Бадања
Беодан: 1.480 динара у мају, 1.580 у јуну, 1.680 динара у јулу и августу.
Плаћање на три рате чековима грађана

015/863-190

   2. Завод за специјалну рехабилитацију „Агенс”, Матарушка бања
Беодан: 2.850 динара. Плаћање на шест месечних рата.

036/5412-124

   3.
Завод за превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви, Ивањица
Беодан: 2.500 динара (у јулу и августу 2.600 динара). Цене обухватају и коришћење 
рекреативних садржаја (базен, сала за стони тенис, теретана, свакодневно организоване
шетње, излети). Плаћање на шест до 12 рата, у зависности од дужине боравка и висине пензије.

032/662-261
032/661-690

   4.
Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић”, Апатин
Беодан: 3.030 до 3.630 динара, на шест рата за седам и више дана боравка.
За готовинско плаћање цене су нешто ниже – од 2.750 до 3.298 динара.

025/772-311

   5. 
Специјална болница „Сокобања”, Сокобања
Беодан: двокреветна соба 2.600 динара плус боравишна такса и осигурање 74 динара.
Плаћање на 12 месечних рата.

018/830-367

  6. Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача”, Бања Ковиљача
Беодан: од 3.900 до 5.200 динара. Плаћање на шест месечних рата.

015/818-270

   7.
Завод за специјализовану рехабилитацију „Термал”, Врдник
Беодан: 3.810 динара плус 1.500 динара за први лекарски преглед. 
Плаћање на шест месечних рата.

022/465-586

   8. Завод за специјализовану рехабилитацију „Гејзер”, Сијаринска бања
Беодан: од 16. маја 2.760 динара, а од 1. јула 2.830 динара. Плаћање на шест месечних рата. 016/895-128

   9. Специјална болница за рехабилитацију „Бујановац”, Бујановачка бања
Беодан: 2.500 динара плус 60 динара боравишна такса. Плаћање на шест месечних рата. 017/7651-292

10. Завод за специјализовану рехабилитацију „Гамзиград”, Гамзиградска бања
Беодан: 3.030 динара. Плаћање на шест месечних рата.

019/450-447
019/450-444

11. Завод за специјализовану рехабилитацију „Бања Кањижа”, Кањижа
Беодан: 4.000 динара у мају, 4.500 од 1. јуна. Плаћање чековима грађана на три месечне рате. 024/875-357

12. Специјална болница за ортопедска, коштано-зглобна и дегенеративна обољења  „Рибарска бања”
Беодан: 3.890 динара до 4.640 динара. Плаћање на шест месечних рата.

037/865-270

13.
Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”,
Стари Сланкамен. Беодан: 2.560 динара. Уколико је пацијенту потребна помоћ другог лица, 
комплетан беодан износи 3.150. Плаћање на шест месечних рата.

022/2591-077

ОДМОР И РЕХАБИЛИТАЦИЈА ЗА НАЈСТАРИЈЕ

Уз попусте и на рате
Бли жи се вре ме од мо ра, па са да већ тра-

ди ци о нал но „Глас оси гу ра ни ка” за нај-
ста ри је ис тра жу је ко је су нај по вољ ни је

мо гућ но сти за од ла зак на од мор, у не ку од
ба ња Ср би је, на пла ни ну или не где на мо ре.

Фонд ПИО већ го ди на ма има скло пље не
уго во ре са ве ћи ном ба ња Ср би је, ко ји пру-
жа ју мо гућ ност пен зи о не ри ма да од мор и
ре ха би ли та ци ју пла те на ра те, пу тем ад ми-
ни стра тив не за бра не. У нај ве ћем бро ју слу-
ча је ва ра ди се о шест ме сеч них ра та, али
има и оних ко ји ну де мо гућ ност от пла те на
де вет, од но сно 12 ме се ци.

У та бе ли су при ка за не це не та ко зва ног
бе о да на ко ји под ра зу ме ва пун пан си он, да-
кле три обро ка днев но, сме штај у дво кре-
вет ној со би и те ра пи је. За ви сно од ба ње,
број те ра пи ја ко је спа да ју у бе о дан кре ће
се од јед не до че ти ри, ле кар ски спе ци ја ли-
стич ки пре глед је углав ном укљу чен у це ну
бе о да на, а не ки бањ ски цен три ну де и до-
дат не ре кре а тив не са др жа је.

Пла ћа ње пу тем ад ми ни стра тив не за-
бра не, од но сно од би ја ње ме сеч не ра те од
пен зи је, функ ци о ни ше та ко што на кон за ка-
зи ва ња же ље ног тер ми на у ба њи и до го во-

ра о вр сти сме шта ја и те ра пи ја ма, пен зи о-
не ри ма на кућ ну адре су сти же обра зац из
ба ње, ко ји је по треб но ове ри ти у фи ли ја ли
Фон да пре ко ко је при ма ју пен зи ју, и за тим

БББаБаББаБаБаБаББањњањањањањањањањања ЈЈЈЈЈЈЈЈ ЈЈ Јунуннунунууннунунууу акакакакакаакакккововововововововићићићићићићићићићићии
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14.
Институт за рехабилитацију, „Селтерс”, Младеновац
Беодан: од 3.200 до 4.300 динара (боравишна такса је 146 динара по дану). 
Плаћање на 12 месечних рата.

011/824-1425
011/823-6898

15. Институт за превенцију, лечење и рехабилитацију реуматских и кардиоваскуларних болести
„Радон”, Нишка бања. Беодан: 3.932 динара. Плаћање на шест месечних рата.

018/502-046
018/502 010

16.
Специјална болница за лечење и рехабилитацију болести органа за варење 
и шећерне болести „Меркур”, Врњачка Бања
Беодан: у мају и јуну 4.570 динара, а у високој сезони (јул, август, септембар и октобар) 
4.945 динара плус боравишна такса 150 динара. Плаћање на шест месечних рата.

036/611-624

17.
Завод за специјализовану рехабилитацију дегенеративног реуматизма 
и посттрауматских стања „Врањска бања”
Беодан: 2.700 динара плус 130 динара за боравишну таксу и осигурање. 
Плаћање на шест месечних рата

017/546-284

18.
Специјална болница „Русанда”, Меленци
Беодан: 2.700 до 3.200. Плаћање на девет месечних рата.

023/731-050
023/732-152

19. Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести, Нови Пазар
Беодан: 2.600 до 2.900 динара. Плаћање на шест месечних рата

020/371-559

20. Специјална болница за плућне и очне болести и туберкулозу „Озрен”, Сокобања
Беодан 2.500 динара. Плаћање на шест месечних рата

018/830-616
локал 149

21. Природно лечилиште „Бањица”, Сокобања
Беодан: до 1. октобра 2.900 динара. Плаћање на шест месечних рата. 018/830-224

22.
Специјална болница за рехабилитацију „Пролом бања”, Пролом бања
Беодан: 4.100 динара у мају, 4.200 у јуну, 4.300 у јулу, августу и септембру.
Плаћање на шест месечних рата.

027/8388-111

23.
Специјална болница за рехабилитацију  „Горња Трепча”, Чачак
Не постоји класичан беодан, већ се цене одређују индивидуално, 
у зависности од врсте смештаја и терапија. Плаћање на шест месечних рата.

032/822-063

24. Луковска бања, беодан: мај 4.110 динара, јун 4.210 динара, јул, август и септембар 4.310 динара,
са четири терапије и  коришћењем базена. Плаћање на шест месечних рата

027/385-999

:

га по сла ти у ба њу. Да би се при ја ви ли на ре-
цеп ци ји иза бра ног бањ ског од ма ра ли шта,
по треб но је, уз лич ну кар ту, да при ло же по-
след њи чек од пен зи је, и на кон то га од мор
или опо ра вак мо же да поч не.

Ка да је о по пу сти ма реч, ту ри стич ка аген-
ци ја ко ја се по себ но бри не о нај ста ри ји ма
је сте „Тре ће до ба”, ко ја, као и до са да, за пен-
зи о не ре обез бе ђу је по себ не по год но сти.

– У по ну ди има мо, као и прет ход них го ди-
на, ве ли ки број ба ња, у ко ји ма пен зи о не ри

мо гу бо ра ви ти по по вољ ни јим це на ма од
оних ко мер ци јал них. У хо те лу „Мо ра ви ца” у
Со ко ба њи, на при мер, це на бе о да на је ни-
жа за 15 до 20 од сто у од но су на ре дов не
це не, у Ба њи Ју на ко вић за око 10 од сто –
об ја шња ва Сне жа на Ри стов ски, ру ко во ди-
лац ту ри стич ке аген ци је „Тре ће до ба”.

Уко ли ко пре ко „Тре ћег до ба” пен зи о не ри
од сед ну у хо те лу „Тер мал” у Врд ни ку, це на
бе о да на би ће ни жа за 400 до 500 ди на ра у
од но су на ре дов ну це ну, а око 300 ди на ра

ма ње днев но пла ти ће уко ли ко се од лу че за
од мор и ре ха би ли та ци ју у Про лом и Лу ков-
ској ба њи.

– По пу сте за пен зи о не ре има мо и ка да
је реч о од мо ру на мо ру, а по себ но би смо
из дво ји ли Чањ и Пр чањ. По ред на ших кли-
је на та пен зи о не ра, по пу сти се од но се и на
чла но ве њи хо вих по ро ди ца, а пла ћа ње се
мо же вр ши ти на шест ме сеч них ра та, пу тем
ад ми ни стра тив не за бра не или че ко ви ма
гра ђа на – до да је Сне жа на Ри стов ски.

„Тре ће до ба” у по ну ди има и апарт ман ски
сме штај у Грч кој, у ре ги ји Со лу на и Хал ки-
ди ки ја, а иако у овом слу ча ју не по сто ји по-
се бан по пуст за пен зи о не ре, це не су, ка ко
ис ти чу, при сту пач не.

Ту ри стич ка аген ци ја „Ре кре а турс” по себ-
но за пен зи о не ре одо бра ва по пуст у од но-
су на ре дов не це не, за бо ра вак у објек ти ма
ове аген ци је. Та ко пен зи о не ри по це на ма
по вољ ни јим за 13 од сто мо гу да се од ма-
ра ју у Вр њач кој Ба њи у од ма ра ли шту „Сла-
ти на”, у Ве ли ком Гра ди шту у од ма ра ли шту
„Сре бр но је зе ро”, у хо те лу „Ол га Де ди јер” на
Ко па о ни ку, а ка да је мо ре у пи та њу, на рас-
по ла га њу су им Чањ и Ра фа и ло ви ћи. Пла ћа-
ње је мо гу ће на шест ме сеч них ра та до кра-
ја го ди не, пу тем ад ми ни стра тив не за бра не,
али и че ко ви ма гра ђа на. Ве сна Ка дић

Табелу приредила: В. Кадић
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На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње
рас пи са ла је де сет јав них по зи ва,
кон кур са, ра ди до де ле суб вен ци ја за

отва ра ње рад них ме ста и по спе ши ва ње за-
по шља ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји. Циљ кон-
кур са је ре а ли за ци ја пла на и ме ра ак тив не
по ли ти ке за по шља ва ња пред ви ђе них Про-
гра мом ра да НСЗ за 2015. го ди ну. Пла ном
ће би ти об у хва ће но 25.000 љу ди. Зо ран
Мар ти но вић, ди рек тор НСЗ, на гла сио је да

су ове суб вен ци је ис кљу чи во на ме ње не
при ват ном сек то ру.

– Про грам са мо за по шља ва ња је јед на од
нај ва жни јих ме ра за раз вој ма-
лог пред у зет ни штва, а за бу ду ће 
пред у зет ни ке др жа ва ће обез бе-
ди ти по 160.000 ди на ра, од но сно 
200.000 ди на ра за осо бе са ин ва-
ли ди те том. При о ри тет ће има ти 
мла ђи од 30 го ди на и ста ри ји од 

50 го ди на, тех но ло шки ви шко ви, при пад ни-
ци ром ске на ци о нал но сти и осо бе са ин ва-
ли ди те том – де таљ ни је је об ја снио ди рек тор

Мар ти но вић.
Рас пи са ни су сле де ћи јав ни по-

зи ви: за уче шће у фи нан си ра њу
про гра ма обу ке на зах тев по сло-
дав ца, за ре а ли за ци ју про гра ма
сти ца ња прак тич них зна ња, за
ре а ли за ци ју про гра ма „Струч на
прак са”, у ци љу сти ца ња по себ-
них прак тич них зна ња и ве шти на,
као и за ре а ли за ци ју про гра ма

„Струч на прак са” у ци љу сти ца ња усло ва за
по ла га ње струч ног ис пи та, за тим јав ни по зив
по сло дав ци ма за до де лу суб вен ци је за отва-
ра ње но вих рад них ме ста, јав ни по зив не за-
по сле ни ма за до де лу суб вен ци је за са мо за-
по шља ва ње, јав ни кон курс за ре фун да ци ју
тро шко ва по др шке ОСИ ко је се за по шља ва ју
под по себ ним усло ви ма, за тим јав ни кон курс
за суб вен ци ју за ра де за осо бе са ин ва ли ди-
те том без рад ног ис ку ства, јав ни по зив не за-
по сле ни ма ром ске на ци о нал но сти за до де лу
суб вен ци је за са мо за по шља ва ње и на кра ју,
пр ви пут ове го ди не, за до де лу суб вен ци је
по сло дав ци ма за за по шља ва ње не за по сле-
них ко ри сни ка нов ча не со ци јал не по мо ћи.

Сви по ме ну ти јав ни по зи ви отво ре ни су
до утро шка пред ви ђе них сред ста ва, је ди но
је рок за под но ше ње зах те ва са би знис-пла-
ном за про грам са мо за по шља ва ња и јав ни
по зив не за по сле ни ма ром ске на ци о нал но-
сти за до де лу суб вен ци је за са мо за по шља-
ва ње ак ту е лан до 30. ју на.

За ин те ре со ва ни мо гу да до би ју де таљ ни-
је ин фор ма ци је у сва кој ор га ни за ци о ној је-
ди ни ци НСЗ или по зи вом на број 0800/300-
301 (бес плат ни по зив из фик сне те ле фо ни-
је), као и на сај ту www.nsz.gov.rs и у ча со пи-
су НСЗ „По сло ви” од 1. апри ла 2015. го ди не.

Ми ро слав Мек те ро вић

ЈАВ НИ ПО ЗИ ВИ НСЗ ЗА СУБ ВЕН ЦИ ЈЕ У ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ ЗА 2015. ГО ДИ НУ

Сред ства за при ват ни сек тор

Три хи ља де не за по сле них на сај му у Но вом Са ду
На 16. сај му за по шља ва ња, ко ји су град Но ви Сад и но во сад ска фи ли ја ла НСЗ за-
јед но ор га ни зо ва ли 23. апри ла, уче ство ва ло је 69 по сло да ва ца са 435 понуђених
рад них ме ста. Око 3.000 не за по сле них ли ца до шло је на овај са јам где су мо гли
ди рект но да раз го ва ра ју са по сло дав ци ма и пре да ју сво је рад не би о гра фи је. Ду шан
Мар ја но вић, на чел ник Оде ље ња за по сре до ва ње у за по шља ва њу и пла ни ра ње
ка ри је ре у но во сад ској фи ли ја ли, ис та као је да је у про шлој го ди ни 26,7 по сто не за-
по сле них љу ди са еви ден ци је НСЗ, ко ји су по тра жи ли по сао на сај мо ви ма за по шља-
ва ња у Но вом Са ду, по сао и до би ло. 

На Скуп шти ни Оп штин ског
удру же ња пен зи о не ра Вр бас
усво је ни су из ве шта ји о ра ду
и о фи нан сиј ском по сло ва њу
у 2014. го ди ни, а за тим и План
ра да и Фи нан сиј ски план за
2015. го ди ну.

Мир ко Та дић, пред сед ник
ОУП Вр бас, го во ре ћи о ра-
ду Удру же ња у 2014. го ди ни,

освр нуо се на про блем по-
слов ног про сто ра.

– Усло ви по сло ва ња на шег
удру же ња, ко је оку пља око
10.000 чла но ва, ни су се бит но
про ме ни ли од осни ва ња. Ни
дан-да нас не ма мо од го ва ра ју-
ћи по слов ни про стор већ смо
при ну ђе ни да га де ли мо са
дру гом ор га ни за ци јом. Удру-

же ње је и по ред по те шко ћа
ус пе ло да ре а ли зу је утвр ђе не
оба ве зе и за дат ке – ис та као је
Та дић. При сут ни ма се обра тио
и Ми лан Не на дић, пред сед ник
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не,
ко ји је го во рио о ак тив но сти ма
Са ве за и о со ци јал но-еко ном-
ском по ло жа ју пен зи о не ра.

У Про гра му ра да ОУП Вр бас

за 2015. го ди ну као нај ва жни ји
за да ци ис ти чу се по моћ со ци-
јал но угро же ним чла но ви ма,
по бољ ша ње здрав стве не за-
шти те и снаб де ва ње чла но ва
огре вом и пре храм бе ним про-
из во ди ма, по ве ћа ње члан ства
и дру ги за да ци утвр ђе ни ста-
ту том Удру же ња.

Дра ган Ко раћ

СКУП ШТИ НА ОП ШТИН СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВР БАС

И да ље без по слов ног про сто ра
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Ме диј ско оде ље ње ми си-
је ОЕБС-а у Ср би ји и Цен тар за 
раз вој Ра дио те ле ви зи је Вој во-
ди не ор га ни зо ва ли су 16. и 17 
апри ла у Но вом Са ду кон фе рен-
ци ју на те му „Је зи ци ди ги тал не 
бу дућ но сти (ма њин ски је зи ци 
у но вом ме диј ском окру же њу)”. 
На кон фе рен ци ји се го во ри ло 
о по зи ци ји, про из вод њи и ди-
стри бу ци ји ме диј ског са др жа ја 
на је зи ци ма ма њи на у све тлу 
но вих ме диј ских за ко на. Та ко ђе, 
циљ је био да се чу ју оче ки ва ња 
са ве та на ци о нал них ма њи на и 
ин ди ви ду ал на оче ки ва ња при-
пад ни ка на ци о нал них ма њи на 
од јав ног ме диј ског сер ви са, 
као и да се до бре иде је пре то че 
у пре по ру ке за бу дућ ност.

На кон фе рен ци ји су уче ство-
ва ли по зва ни ауто ри ме диј ског 

са др жа ја на је зи ци ма на ци о-
нал них ма њи на, пред став ни ци 
са ве та на ци о нал них ма њи на, 

ме диј ских удру же ња, др жав не 
ад ми ни стра ци је и НВО ко је се 
ба ве ме диј ским са др жа ји ма на 

је зи ци ма на ци о нал них ма њи на,
као и струч не јав но сти.

Са ша Мир ко вић, др жав ни се-

кре тар у Ми ни стар ству кул ту ре
и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср-
би је, под се тио је уче сни ке при-

ли ком отва ра ња ску па да се ова
кон фе рен ци ја одр жа ва са мо је-
дан дан по сле зва нич ног пу шта-
ња у рад ди ги тал ног сиг на ла у
оп шти ни Вр шац.

– Бли жи се рок из ла ска др жа-
ве из ме ди ја, што је део но вог
се та ме диј ских за ко на ко ји би
тре ба ло уско ро да бу ду усво је-
ни. По ред то га, сле ди и рас пра-
ва о тран зи ци ји јав них сер ви са
на је дан но ви на чин фи нан си ра-
ња, где ће се по себ но ува жа ва ти
спе ци фич но сти ка кве има РТВ
са еми то ва њем про гра ма на де-
сет је зи ка на ци о нал них ма њи на,
што је вред но сва ке хва ле. За то
ова кон фе рен ци ја је сте на чин
да се кроз ква ли те тан раз го вор
до ђе до нај бо љих ре ше ња и од-
го во ра на ак ту ел на пи та ња – ре-
као је Мир ко вић.   М. М.

Ам ба са да Ита ли је у Бе о гра ду, При вред на
ко мо ра Ср би је и На ци о нал на аген ци ја
за ре ги о нал ни раз вој пред ста ви ле су

16. апри ла, у ПКС, про грам „Кре дит за по моћ
ма лим и сред њим пред у зе ћи ма пре ко до ма-
ћег бан кар ског сек то ра и по др шку ло кал ном
раз во ју кроз јав на ко му нал на пред у зе ћа” ко ји
фи нан си ра Ре пу бли ка Ита ли ја. Но ва кре дит-
на ли ни ја да је још по вољ ни је усло ве не го већ
успе шно ре а ли зо ва на пр ва кре дит на ли ни ја,
вред на 33,25 ми ли о на евра, ко ју је ко ри сти ло
ви ше од 160 ма лих и сред њих пред у зе ћа.

Вла да Ита ли је са да је одо бри ла кре дит
од 30 ми ли о на евра за по др шку ми кро, ма-
лим и сред њим пред у зе ћи ма и јав ним ко-
му нал ним пред у зе ћи ма, ко ји је ме ђу нај по-
вољ ни јим на срп ском тр жи шту. Сред ства се
одо бра ва ју по ефек тив ној ка мат ној сто пи
до 4,35 од сто на пе ри од до осам го ди на, уз
грејс-пе ри од до две го ди не.

Нај ма ње 70 од сто по је ди нач ног кре ди та
мо же да се ко ри сти за на бав ку опре ме, ре-
зер вних де ло ва, тех но ло ги је и ин ду стриј-
ских ли цен ци ита ли јан ског по ре кла, а пре-
о ста лих 30 од сто за по кри ва ње тро шко ва
у зе мљи – обрт них сред ста ва и ро бе нео п-
ход не за ре а ли за ци ју про јек та.

Кре дит ну ли ни ју пред ста ви ли су Мар ко
Ле о не, пр ви се кре тар ам ба са де Ита ли је
у Ср би ји, и Зо ран То до ро вић из На род не
бан ке Ср би је, а до бро до шли цу оку пље ни-
ма по же ле ли су ам ба са дор Ита ли је у Ср би-

ји, Ђу зе пе Ман цо, др жав ни се кре тар у Ми-
ни стар ству при вре де, Ми лош Пе тро вић, и
пот пред сед ник При вред не ко мо ре Ср би је,
Не ма ња Жу гић.

Р. М.

ОДР ЖА НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О ЈЕ ЗИ ЦИ МА МА ЊИ НА

У по тра зи за нај бо љим ре ше њи ма

КРЕ ДИТ ЗА РАЗ ВОЈ МА ЛИХ И СРЕД ЊИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА

За ло кал ни раз вој 
тридесет ми ли о на евра

актуелно
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кроз Србију

Оп шти на Свр љиг има 14.225 ста нов-
ни ка а по ло ви на њих је ста ри је од
60 го ди на што овај крај свр ста ва

ме ђу нај ста ри је у Ср би ји и Евро пи. Уса мље-
ност у пла нин ским се ли ма до дат но оте жа ва
ста рач ке да не из ме ђу бо ле сти и по тре ба.
По ред ста ро сти, ту је и си ро ма штво ко је

је већ узе ло ма ха. Са мо у про шлој го ди ни
2.251 ли це до би ло је не ки вид услу ге ов да-
шњег Цен тра за со ци јал ни рад, а по ло ви на
њих су же не. (Пре ма уз ра сту, де ца до 17 го-
ди на 461, мла ди од 18 до 25 го ди на 158, од
26 до 64 го ди не 1.177, ви ше од 65 го ди на
455 осо ба.) Со ци јал ну по моћ до би ја и 725

рад но спо соб них љу ди ко ји су про па да њем
фа бри ка оста ли без сред ста ва за жи вот, а
за по шља ва ње иде спо ро. Та ко се по ја ви ла
и рад нич ка си ро ти ња.

Од 5.000 пен зи о не ра око 80 од сто при ма
нај ни же пен зи је, по љо при вред не. На кра-
ју 2014. го ди не у Свр љи гу је би ло не за по-

сле но 1.809 ли ца.
Не за по сле ни чи не
21,91 од сто ак тив-
ног ста нов ни штва,
од но сно 12,69 про-
це на та укуп ног ста-
нов ни штва у оп-
шти ни. И про сеч на
за ра да за по сле них
је ме ђу нај ни жи ма
у Ср би ји. У ин те ре су
нај си ро ма шни јих,
у овом ме сту ра ди
и ку хи ња Цр ве ног
кр ста са 450 то плих
обро ка днев но, а ЦК
Свр љиг де ли и па-
ке те за нај у гро же-
ни је ста нов ни ке. 

Цен тар за со ци-
јал ни рад оп шти не
Свр љиг успе шно
ре а ли зу је про је кат

„По моћ у ку ћи” и сва ко днев но је на те ре ну
шест ге рон то до ма ћи ца ко је во де бри гу о 200
ста рих и бо ле сних ли ца у Свр љи гу и свр љи-
шким се ли ма. Овај број је не до во љан, али су
ко ри сни ци у се ли ма на об рон ци ма Де ви це,
Свр љи шких пла ни на, Ра па ља, Ста ре пла-
ни не, Мач је гла ве, Зе ле ног вр ха и Свр љи га

за до вољ ни ра дом и за ла га њем ге рон то до-
ма ћи ца, јер су им као нај ро ђе ни је по што су
њи хо ва де ца и ро ђа ци да ле ко. Ди рек тор ка
Цен тра за со ци јал ни рад оп шти не Свр љиг,
Ве сна Не дељ ко вић, ка же да ге рон то до ма ћи-
це углав ном одр жа ва ју хи ги је ну, при пре ма ју
и на ба вља ју ле ко ве за ко ри сни ке.

До са да је у овој сре ди ни успе шно ор-
га ни зо ва но не ко ли ко про је ка та по мо ћи
ове вр сте, у са рад њи са Ми ни стар ством за
рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња, ло кал ном са мо у пра вом, Цр ве ним
кр стом Ср би је и Свр љи га и Цен тром за со-
ци јал ни рад оп шти не Свр љиг. При Цен тру
ра ди и стал на Слу жба за по моћ у ку ћи ко ја
је фор ми ра на мар та 2013. го ди не. Та ња Ла-
за ре вић из ове слу жбе ка же да је ових да на,
у са рад њи са На род ним уни вер зи те том уз
Ни ша, тр жи штем ра да и Цен тром за со ци-
јал ни рад, шест ге рон то до ма ћи ца успе шно
за вр ши ло обу ку и до би ло ли цен цу за рад.

Гра ђа ни сва ко днев но тра же по моћ и од
пред сед ни це оп шти не, Је ле не Три фу но вић.

– Жао ми је што је за ко ном огра ни че но
при ма ње но вих рад ни ка јер су ге рон то до ма-
ћи це пре ко по треб не. Пред у зи ма ју се мно ге
ак тив но сти да се ста ње у овој обла сти по-
бољ ша, али је ма ло про је ка та ко је до би ја мо
– ка же пред сед ни ца. Она на го ве шта ва и мо-
гућ ност по ста вља ња по крет них апо те ка по
се ли ма да би би ла бо ља снаб де ве ност ле ко-
ви ма. Дом здра вља „Др Љу бин ко Ђор ђе вић” 
ра ди уз пу но по те шко ћа, јер не ма до вољ но
ле ка ра. Ипак, одр жа ва се рад у се о ским ам-
бу лан та ма да би здрав стве ни рад ни ци по
по тре би сти гли до сва ке ку ће и па ци јен та.

Сла ђа на Ђор ђе вић

ДЕ МО ГРАФ СКА СЛИ КА ОП ШТИ НЕ СВР ЉИГ

Ста рост и си ро ма штво за бри гу

На не дав но одр жа ној Скуп шти-
ни ГУП Су бо ти ца усво јен је Из ве-
штај о ра ду за 2014. го ди ну, као и
Про грам ра да Удру же ња за 2015.
го ди ну.

Усво је ни су и за вр шни ра чу ни
ГУП-а, од ма ра ли шта у Со ко ба њи
и Шах клу ба „Пен зи о нер”, ко ји су у
са ста ву Удру же ња, као и пред лог
Фи нан сиј ског пла на Удру же ња за
2015. го ди ну.

Осим ре дов не, том при ли ком
одр жа на је и Из бор на скуп шти на.
На кон раз ре ше ња до са да шњих
чла но ва Из вр шног и Над зор ног
од бо ра, као и Ста ту тар не ко ми си је,

Дра ги ца Лу чев је по но во иза бра на
за пред сед ни ка, Бе ла Бер кеш за
пот пред сед ни ка, а иза бра на су и
23 но ва чла на скуп штин ских те ла.

Скуп шти ни ГУП-а при су ство ва ли
су и број ни го сти, др Не над Ива-
ни ше вић, др жав ни се кре тар у Ми-
ни стар ству за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Је не
Ма глаи, гра до на чел ник Су бо ти це,
Сне жа на Ма рић, ди рек тор ка Фи-
ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца, Ми лан
Не на дић, пред сед ник СП Вој во ди-
не, Стан ко Ним че вић, пред сед ник
ООИР Су бо ти це, као и дру ги.

Д. Ко раћ

СКУП ШТИ НА ГРАД СКОГ УДРУ ЖЕ ЊА ПЕН ЗИ О НЕ РА СУ БО ТИ ЦА

Дра ги ци Лу чев но ви ман дат

СвСвС р рљиљииљигг
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УЗа је ча ру три де сет го ди на 
по сто ји клуб пен зи о не ра 
„Злат на је сен” ко ји бро ји 

око 100 чла но ва. Ра ди у окви-
ру Цен тра за со ци јал ни рад и 
мо же се по хва ли ти ја ко до бро 
ор га ни зо ва ним и ди на мич ним 
ра дом.

Чла но ви клу ба се дру же 
сва ко днев но у пре по днев ним 
ча со ви ма. Сре дом је ве се ло 
по под не уз му зи ку, игру, смех, 
ша лу и по слу же ње. По ред сва-
ко днев них ак тив но сти, у клу бу 
се ор га ни зу ју и ху ма ни тар не 
ак ци је, за тим дру же ња са дру-
гим клу бо ви ма ка ко из гра да 
та ко и из дру гих ме ста. Већ је 
по ста ло тра ди ци о нал но дру-
же ње са пен зи о не ри ма из Кру-
шев ца. Са њи ма ор га ни зу ју и 
за јед нич ке из ле те. По след њи 
пут су за јед но пу то ва ли на Ро-
гљев ске и Ра јач ке пив ни це, у 
ма на стир Бу ко во и Не го тин. 
Већ по чет ком ма ја за ка за но је 
дру же ње у клу бу.

По во дом Свет ског да на здра-
вља, клуб је 7. апри ла у са рад њи 

са Цр ве ним кр стом и За во дом 
за за шти ту здра вља, ор га ни зо-
вао так ми че ње – олим пи ја ду 

здра вља. Уче ство ва ло је шест
еки па из клу бо ва у За је ча ру, а
так ми ча ри су се над ме та ли у

ша ху, пи ка ду, пле те њу (злат не
ру ке), игри па ро ва, а ор га ни зо-
ва на је и про ве ра здрав стве ног
ста ња так ми ча ра. Так ми че ње
се за вр ши ло у ја ко ве се лој ат-
мос фе ри до де лом за хвал ни ца,
а клуб „Злат на је сен” је осво јио
пр во ме сто. Као ор га ни за то ри,
чла но ви „Злат не је се ни” су пре
све га же ле ли да све про тек не
ле по и у по зи тив ној ат мос фе ри
ка ко је и би ло, па је за до вољ-
ство уто ли ко ве ће.

И за ову го ди ну За је чар ци
има ју пу но пла но ва за пу то ва-
ња, дру же ња и про сла ве.

Д. Па вло вић

Два на е сти Са јам на род ног ства ра ла штва „Злат не ни ти” одр-
жан је кра јем мар та у Вр њач кој Ба њи. Ова ма ни фе ста ци ја ме-
ђу на род ног ка рак те ра оку пи ла је ви ше од 2.500 уче сни ка и 
око 3.000 по се ти ла ца. Сво је ра до ве пред ста ви ла су удру же ња 
из 126 гра до ва, а би ли су при сут ни и го сти из Па ле сти не, Фран-
цу ске, Аустри је, Цр не Го ре, Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви не.

За хва љу ју ћи оп шти ни Пе ћин ци и ње ном ру ко вод ству, три 
удру же ња из овог кра ја бо ра ви ла су не ко ли ко да на у Вр њач-
кој Ба њи – „Ши ма нов чан ке” из Ши ма но ва ца, „Мај ка Ан ге ли на” 
из Ку пи но ва и „Сре ми це” из Пе ћи на ца.

Удру же ње же на „Сре ми ца” осми пут је у Вр њач кој Ба њи 
пред ста ви ло оп шти ну Пе ћин це из ла жу ћи ко ла че сво јих ба ка. 
Ме ђу мно го број ним го сти ма сај ма би ли су принц Алек сан дар 
и прин це за Ка та ри на ко ји ма су „Сре ми це” по кло ни ле сво је су-
ве ни ре и раз го ва ра ле са њи ма.

Штанд овог удру же ња је био ве о ма по се ћен јер су ове вред-
не же не по ча сти ле го сте ко ла чи ма ко јих је би ло у из о би љу.

Вра ти ле су се пре пу не ле пих ути са ка и са ве ли ким бро јем 
но вих при ја тељ ста ва. М. Ми ло ва но вић

СРЕ МИ ЦЕ СЕ ПРЕД СТА ВИ ЛЕ НА САЈ МУ „ЗЛАТ НЕ НИ ТИ” У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Ни шта без ба ки них ко ла ча

ЗА ЈЕ ЧАР

Пен зи о нер ска 
олим пи ја да здра вља
Пен зи о нер ска 
олим пи ја да здра вља

кроз Србију
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кроз Србију

УКра гу јев цу пла ни ра ју да се, ка да
је реч о оства ри ва њу пра ва, со-УУци јал ној ин клу зи ји, ис ко ре њи ва-

њу дис кри ми на ци је и мар ги на ли за ци је
при пад ни ка ром ске на ци о нал но сти и
дру гих ма њи на, укљу че у за јед нич ку из-
ра ду ло кал ног ак ци о ног пла на за Ро ме
за пе ри од од 2015. до 2018. го ди не. То
под ра зу ме ва њи хо во укљу чи ва ње у све
сег мен те дру штва, што исто вре ме но по-

вла чи и мно го бо љи жи вот ни стан дард
и очу ва ње њи хо ве тра ди ци је, кул ту ре и
је зи ка, ис так ну то је на рад ном са стан ку
пред став ни ка ло кал не са мо у пра ве Кра-
гу јев ца, кан це ла ри је За штит ни ка гра ђа-
на, ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва и
пред став ни ка ром ских ор га ни за ци ја,
ор га ни зо ва ног по во дом обе ле жа ва ња

Свет ског да на Ро-
ма, 8. апри ла.

На са стан ку је 
по зи тив но оце њен 
до са да шњи рад град ске Кан це ла ри је за
ром ска пи та ња, ко ја пред ста вља при-
мер до бре прак се у ин те гра ци ји Ро ма.
То по твр ђу је и при зна ње ко је је Кра-
гу је вац до био на ме ђу на род ној кон-
фе рен ци ји по све ће ној по ло жа ју Ро ма,
одр жа ној у Бу дим пе шти. Град ска Кан це-
ла ри ја за ром ска пи та ња сво јим ра дом
у про те клих де вет го ди на по ве за ла је
све ре ле вант не ин сти ту ци је, а 2013. го-
ди не фор ми ран је Са вет за уна пре ђе ње
по ло жа ја Ро ма, у окви ру ко јег функ ци о-
ни ше пет рад них гру па: за обра зо ва ње,
за по шља ва ње, со ци јал ну и здрав стве-
ну за шти ту и род ну рав но прав ност. Оно
што је из ве де но као за кљу чак са рад ног
са стан ка је сте ви дљи вост и де фи ни са-
ност про бле ма ром ске на ци о нал не ма-
њи не, њи хо во пре ва зи ла же ње из ра дом
тро го ди шњег ло кал ног ак ци о ног пла на
за Ро ме са ак цен том на укљу чи ва ње
Ро ма у ре ша ва ње соп стве не про бле ма-
ти ке. Од ве ли ког зна ча ја за ин клу зи ју
Ро ма је сте њи хо во ин фор ми са ње о пра-
ви ма и уво ђе ње у ин сти ту ци је, а при о-
ри тет на су, сва ка ко, пи та ња ста но ва ња
и за по шља ва ња. 

Ми лош Сан трач

По бра тим ство чла но ва два ју оп-
штин ских удру же ња пен зи о не ра у
Вр шцу и Ки кин ди да ти ра од 1988.
го ди не по сред ством њи хо вих кул-
тур но-умет нич ких дру шта ва „Пен-
зи о нер” и „Сун ча на је сен”. Оно је
про же то уза јам ним по се та ма.

Овог пу та су срет се од и грао у Вр-
шцу. У вр шач ком До му пен зи о не-
ра при ре ђен је кул тур но-за бав ни
про грам. За јед нич ки су на сту пи ла
оба хо ра – до ма ћи на и го сти ју. Ди-
ри го ва ла је Вр шчан ка Ва лен ти на

Ва ња Ву јо вић. Ки кинд ски ан самбл
се пред ста вио спле том бу ње вач ких
ига ра а во кал ни и ин стру мен тал ни
со ли сти по ка за ли су сво је уме ће.

До бро до шли цу су им по же ле ли
пред сед ник вр шач ког Удру же ња,
Пе тар Ву ле тин, и пред сед ни ца КУД-а,
Љи ља на Па нић То ма ше вић. Здра ви-
цом су за хва ли ли на го сто прим ству
пред сед ник Удру же ња из Ки кин де,
Ве ли зар Сил ве стер, и пред сед ни ца
КУД-а, Је ла Ве лич ков. Раз ме ње ни су
и да ро ви. С. З.

ПО ВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДА НА РО МА

Ак ци о ни план за 
ром ску на ци о нал ну 
ма њи ну

ВР ШАЦ

Нов су срет Вр шча на и Ки кин ђа на

По во дом Свет ског да на Ро ма о про шло сти
али и о тре нут ним зби ва њи ма у ром ској кул ту-
ри, а нај ви ше о ци ган ској му зи ци раз го ва ра ли
смо у зре ња нин ском КУД „Пе те фи” са Имре Фа-
зе ка шем, ви о ли ни стом у овом дру штву. 

„Ја му ра”, део Зре ња ни на, би ла је ко лев ка ма-
ђар ских му зи ча ра и со ли ста. Ту су ро ђе ни мно-
ги му зи ча ри ко ји су зна ли да сви ра ју на сва ком
ин стру мен ту, ма да ни је дан ци ган ски сви рач ни је
за вр шио му зич ку шко лу. Сва ка ко тре ба спо ме-
ну ти Иг на ца Ше на, за тим су ту ње гов брат Ан тал,
Ја нош, Кал ман. Мно ги Зре ња нин ци не зна ју да је
ов де де тињ ство про вео чу ве ни Ја ни ка Ба лаж.

– Ту сам ро ђен и ја, ов де у „Ја му ри”. За вр шио
сам сред њу шко лу, ра дио сам на же ле зни ци,
про пу то вао Вој во ди ну. Од ма ле на сви рам, а у
ку ћи чу вам ин стру мен те на ко ји ма су сви ра ли
мо ји пре ци – цим ба ло, брач, ви о ли ну и там бу ру.
У КУД „Пе те фи” смо ра ни је има ли и ром ски ор-
ке стар. Мла ди, иако та лен то ва ни и са слу хом за
му зи ку, ни су за ин те ре со ва ни за ову на шу пра ву
ма ђар ску ром ску му зи ку – ка же Имре Фа зе каш,
жа ле ћи што ци ган ска му зи ка на оба ла ма Бе ге ја
по ла ко из у ми ре. Иштван Прец

Ба нат – ко лев ка 
ци ган ске му зи ке

ИмИмИмИмИИмИмИммммммИммммИмИмИмИмИмммммИмИмммИмрррррререррререререререререррррррррррррррререррерррререрррерррреререрррррррррррререрррррер    
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Нај ве ће дру штво пче ла ра у Вој во ди ни,
„Јо ван Жи ва но вић” из Но вог Са да, ор-
га ни зо ва ло је, у са рад њи са Град ском

упра вом за при вре ду, и под по кро ви тељ-
ством гра да Но вог Са да, пе ти но во сад ски
Са јам пче лар ства „Да ни ме да” од 17. до 19.
апри ла. У цен тру Но вог Са да са јам је оку пио
пче ла ре из це ле
Ср би је ко ји су из-
ло жи ли пче ли ње
про из во де, пче лар-
ску опре му, ко зме-
ти ку и пре па ра те
на ба зи ме да и пче-
ли њих про из во да,
до ма ћа ви на, ле ко-
ви то ви но и ча је ве,
кон ди тор ске про-
из во де, као и ру ко-
тво ри не из до ма ће
ра ди но сти.

Ми о драг Чу пић,
пред сед ник дру-
штва пче ла ра „Јо-
ван Жи ва но вић”, из ја вио је да су кроз овај
са јам же ле ли да при бли же ква ли те тан мед
су гра ђа ни ма, али и да про мо ви шу два но ва
про из во да: фру шко гор ски ли пов мед, ко ји
но си за шти ће ну озна ку ге о граф ског по ре-
кла и има мар ки цу Ми ни стар ства по љо при-
вре де, што је по твр да да је про из вод ви со ког
ква ли те та, и по себ ну те глу за мед за шти ће ну
у Ср би ји и ЕУ. Те глу је кре и рао Са вез пче лар-
ских ор га ни за ци ја Ср би је, ко ји га ран ту је да је
за мед па ко ван у та квој те гли са од ре ђе ним
озна ка ма из вр ше на и кон тро ла ква ли те та.

Мр Го ран Се чуј ски, члан Град ског ве ћа за 
при вре ду, отво рио је са јам, а одр жа на су и 
пре да ва ња о ну три тив ним вред но сти ма ме-
да и ње го вом бла го твор ном деј ству на здра-
вље.

– Пе ту го ди ну за ре дом на „Да ни ма ме да” 
оку пља мо се у на шем гра ду у част пче лар ства 

и ме да, про из во да ко ји на зи ва мо хра ном, али 
и ле ком. За хва љу ју ћи овом сај му, наш град је, 
за јед но са Фру шком го ром, је дан од нај зна чај-
ни јих цен та ра пче лар ства у Ре пу бли ци Ср би-
ји, а оно што нас по себ но из два ја од дру гих 
ре ги о на у Ср би ји је сте да има мо мед са озна-
ком ге о граф ског по ре кла – фру шко гор ски ли-
пов мед. Пче лар ство је очи глед но де лат ност 
ко ја све ви ше до би ја на зна ча ју, па је све ви ше 
и мла дих ко ји се од лу чу ју за пче лар ство – ис-
та као је том при ли ком Се чуј ски.

М. Мек те ро вић

Упра ва За јед ни це Ср ба, од-
но сно срп ска ди ја спо ра у Швај-
цар ској обез бе ди ла је око три 
хи ља де швај цар ских фра на ка 
за ку по ви ну про зо ра и оста-
лог нео п ход ног ма те ри ја ла као 
ин тер вент ну по моћ за ре но ви-
ра ње Здрав стве не ам бу лан те 
у се лу Мо кра њу код Не го ти на. 
До на ци ја је уочи Ус кр са об ра-
до ва ла око 300 ме шта на овог 
се ла, из ког је бар ду пло ви ше 
ста нов ни ка на ра ду у зе мља ма 
Европ ске уни је. 

– Ефек ти до на ци је из Швај-
цар ске су већ ви дљи ви. Осе ти-

ће их на ши па ци јен ти али и ми
ко ји ра ди мо у Мо кра њу. Сти гло
нам је мно го то га па смо пра-
зник до че ка ли, та ко ре ћи, рад-
но. Хва ла на шим љу ди ма ко ји су
се укљу чи ли у ову ак ци ју и да ли
при мер ка ко се бри не о род ном
кра ју – по ру чи ла је др Сне жа на
Ма ри чић, ко ја че тврт ком сво ју
ор ди на ци ју, у Слу жби ме ди ци-
не ра да, за ме њу је мо крањ ском
ам бу лан том.

Ме ди цин ска се стра Не ве на
Ди ми три је вић је већ пу них 25
го ди на сва ко днев но на рад ном
ме сту у том кра јин ском се лу.

По зна је љу де и њи хо ве про бле-
ме и ка же да ће јој рад у се лу са
пре те жно ста рач ком по пу ла-
ци јом би ти мно го лак ши по сле
опре ме ко ја је сти гла, а об ра да
око 180 кар то на ре дов них па-
ци је на та би ће лак ша и ефи ка-
сни ја.

У ак ци ју при ку пља ња сред-
ста ва по мо ћи за ре но ви ра ње
ам бу лан те у Мо кра њу код Не го-
ти на укљу чи ли су се, то ком ус-
кр шњих пра зни ка, и Мо крањ ци
ко ји жи ве у дру гим европ ским
зе мља ма.

Ј. Ста но је вић

У НО ВОМ СА ДУ ОДР ЖАН ПЕ ТИ СА ЈАМ ПЧЕ ЛАР СТВА 

Два но ва про из во да

МО КРА ЊЕ КОД НЕ ГО ТИ НА

По моћ ди ја спо ре за поправку амбуланте

Ми о драг Чу пић и мр Го ран Се чуј ски обилазе излагаче

АЛЕК СИ НАЦ

Ши ри се 
круг до но ра

На при год ној све ча но сти у зда-
њу Скуп шти не оп шти не Алек си нац, 
два де се так ви ше стру ких да ва ла ца 
кр ви, али и дру гих гра ђа на пот пи-
са ли су из ја ву о до ни ра њу ор га на у 
слу ча ју мо жда не смр ти и ти ме по-
др жа ли на ци о нал ну кам па њу Ми-
ни стар ства здра вља Ср би је.

Ову ак ци ју ини ци ра ли су ви ше-
стру ки до бро вољ ни да ва о ци кр ви 
оку пље ни у Клу бу „Ху ма но ср це“ .

– У име ор га ни за то ра ове ак ци-
је, мо рам да из ра зим за до вољ ство 
што је ве ли ки број Алек син ча на 
пот пи сао из ја ву о за ве шта њу ор-
га на. Наш за јед нич ки циљ је по-
ди за ње све сти о тран сплан та ци ји 
и за ве шта њу ор га на, ка ко би се 
по ве ћао број до но ра и сма њи ла 
ду жи на че ка ња на ор га не, што је 
ве о ма зна чај но за па ци јен те ко ји-
ма тран сплан та ци ја пред ста вља 
је ди ни вид ле че ња. Не ка ова на ша 
ак ци ја бу де пу то каз и дру гим сре-
ди на ма да се укљу че у кам па њу 
„Про ду жи жи вот“ – ис ти че Дра ган 
Јо ва но вић, се кре тар Клу ба до бро-
вољ них да ва ла ца кр ви „Ху ма но 
ср це“.

Ак ци ју пот пи си ва ња из ја ва о до-
ни ра њу ор га на по др жа ли су Скуп-
шти на оп шти не, Дом здра вља и 
Оп шта бол ни ца „Алек си нац”.

С. Илић

кроз Србију
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Не кад нам је не што слич но би ло не за-
ми сли во, чу ди ли смо се и исме ва ли
ту ђе по тро шач ке на ви ке, из Не мач ке

и дру гих европ ских зе ма ља вра ћа ли се пу-
ни при ча и ути са ка о „ци ци ја шлу ку” и ку по-
ви ни во ћа и по вр ћа на ко мад. Та ко смо то
он да ви де ли и ло ше раз у ме ли.

Да нас нам ни шта ви ше ни је нео бич но.
И са ми, ду го већ, сво ди мо на бав ке на нај-
не оп ход ни је, а ко ли чи не на ми ни мум, док
озбиљ ни ји шо пинг-по ду хва ти под ра зу ме-
ва ју јур ња ву по хи пер-ме га-су пер мар ке ти-
ма у по тра зи за сни же њи ма, ак ци ја ма, по ну-
да ма да на, ар ти кли ма на екс тра по пу сту, уз
бо до ве са ку пље не су пер кар ти цом… Па све
то он да на од ло же но, на 30, 60, 90, 360 да на.
Жи вот на чек, пре жи вља ва ње на по чек.

Ка ко нам се то до го ди ло, пи та мо се. Ни је
баш да смо се тек јед ног ју тра про бу ди ли
та ко дра стич но оси ро ма ше ни. Сро за ва ње
је ипак тра ја ло, ишло је 
по ступ но. У том про це су 
по сте пе но је от па да ло 
све што ли чи на су ви шан 
до да так или лук суз, а за-
пра во чи ни нор ма лан, 
ква ли те тан жи вот – пу то-
ва ња, из ла сци, кон цер ти, 
по зо ри ште, би о скоп… 
На кра ју кра је ва у пи та-
ње је до ве де на и бри га о 
здра вљу, има ју ћи у ви ду 
ко ли ко ко шта ју по је ди ни 
ле ко ви, ле кар ски спе ци ја ли стич ки пре гле ди
код при ват ни ка, а сто ма то ло шке услу ге сву-
да. Ис па да та ко да чо ве ку оста је са мо го ли
оп ста нак, од да нас до су тра.

Да је жи вот те жак и све те жи, жа ле се, чи-
ни се, сви. Не са мо ми и не са мо на ши не ка-
да шњи су на род ни ци из за јед нич ке др жа ве,
а да нас су се ди из ре ги о на, не го и гра ђа ни
ве ћи не европ ских зе ма ља, док но ви ста ти-
стич ки по да ци бе ле же ра сту ћу сто пу си ро-
ма штва и у нај бо га ти јим дру штви ма, у че му
па ра док са лан при мер пру жа Аме ри ка.

Ка ко из гле да би ти си ро ма шан у Аме ри-
ци? О то ме је сво је вре ме но, из лич ног угла,
про го во ри ла Лин да Ти ра до, мај ка дво је ма-
ле де це, ко ја је јед не ве че ри пре три го ди не
на ин тер нет фо ру му из не ла сво је ис ку ство

и до жи ве ла пот пу но нео че-
ки ван, не ве ро ва тан од јек.

Ти ра до је по здра вље на
као глас не ви дљи ве, скрај ну те
Аме ри ке и пре ко но ћи по ста ла
зве зда. У ме ђу вре ме ну, не ки су јој оспо ри ли
аутен тич ност и оп ту жи ли је да је це лу сво ју
жи вот ну при чу ис фа бри ко ва ла ка ко би до-
шла до нов ца (исти на је да је за крат ко вре ме
при ку пи ла 60.000 до ла ра при ло га), али све
то ни је угро зи ло ње ну по пу лар ност. На про-
тив. По сле мно го број них ин тер вјуа и на сту-
па, усле ди ла је и књи га об ја вље на је се нас у
Њу јор ку „Ка ко је би ти си ро ма шан у бо га том
све ту”, са за ни мљи вим пси хо ло шким опи сом
лич но сти оних без иче га.

Ти љу ди се не пре кид но и не пра вед но окри-
вљу ју да су ле њи и са ми од го вор ни што не ма-
ју ви ше, а за пра во је у пи та њу па сив ност као
по сле ди ца си ро ма штва ко је бло ки ра чо ве ко-

ве по тен ци ја ле да се по-
кре не и ви ди не ку пер-
спек ти ву. „Си ро ма штво
је тмур но и за ма гљу је
ум”, твр ди Ти ра до. „Си ро-
ма шни ни шта не пла ни-
ра ју на ду же ста зе.”

Пу бли ци тет и кон тро-
вер зе око Лин де Ти ра до
ни су из не на ђу ју ћи за
зе мљу у ко јој је „си ро-
ма штво ре ал ност за ве-
ћи број љу ди не го што

по сто ји спрем ност да се то при зна”. По да ци
и рас пра ве о но вом аме рич ком кла сном ра-
сло ја ва њу до би ли су на ак ту ел но сти про шле
го ди не ка да се на вр ши ло по ла ве ка од ра та
си ро ма штву ко ји је 1964. го ди не об ја вио та-
да шњи пред сед ник САД Лин дон Џон сон.

У вре ме чу ве не пред сед нич ке об ја ве, си-
ро ма шан је био сва ки пе ти Аме ри ка нац (22
од сто), да би у на ред ној де це ни ји тај по сто-
так био знат но сма њен – на 11 од сто. На ред-
них го ди на је кри ву ља опет ра сла и ва ри ра-
ла, а 2014. ре ги стро ва но је 14,5 од сто гра-
ђа на ис под до ње гра ни це. Мно ги од њих су
не ка да шњи при пад ни ци сред ње кла се ко је
је ре це си ја 2008/09. пре тво ри ла у гу бит ни ке
и гур ну ла у без дан из ко јег ће са мо по је дин-
ци ма по ћи за ру ком да се из ву ку.

Зва нич на аме рич ка ли ни ја си ро ма штва
по ву че на је на 16 до ла ра днев но по осо би,
што ис ка за но кроз при ма ња че тво ро чла не
по ро ди це из но си 22.000 до ла ра го ди шње.
Ме ђу тим, ми ли о ни Аме ри ка на ца жи ве
знат но ис под на ве де не цр те. Шта ви ше њих
20 ми ли о на, укљу чу ју ћи се дам ми ли о на де-
це, рас по ла же са не ви ше од се дам-осам
до ла ра днев но, што у слу ча ју по ро ди це од
че ти ри чла на зна чи го ди шња при ма ња ис-
под 11.510 до ла ра. Гло бал на гра ни ца бе де,
ина че, сто ји на два до ла ра на дан по осо би.

Не ће мо да по ре ди мо си ро ма штво у Ин ди-
ји и Аме ри ци, ко мен та ри ше тим по во дом Са-
ша Абрам ски, но ви нар и аутор књи га из ове
про бле ма ти ке. У Ин ди ји је оно ап со лут но,
а у Аме ри ци не ма те ма сов ну глад и слич не
по ја ве, али има те не из ве сност, не си гур ност,
за ви сност од со ци јал них да ва ња, не у хра ње-
ност ко ја во ди у чи тав низ бо ле сти не спо-
ји вих са зе мљом „пр вог све та”, по ре ме ће ну
оче ки ва ност жи вот ног ве ка, за ко че ну дру-
штве ну мо бил ност, про ду бље ну не јед на кост,
из нео је Абрам ски за „Ју-Ес њуз”.

Си ро ма штво ни је са мо пу ка бес па ри ца,
сла жу се сви, би ло да се њи ме ба ве ака дем-
ски или га лич но и му ко трп но про жи вља ва ју.
Уз сву ре ла тив ност пој ма и раз ли чи тост ис по-
ља ва ња, осе ћај бло ка де и не мо гућ ност ис ко-
ра ка из за ча ра ног кру га у чи јем је сре ди шту
са мо го ли оп ста нак, прак тич но је сву да исти.

У Аме ри ци, ме ђу тим, по себ ну по зор ност
иза зи ва чи ње ни ца ко ја оспо ра ва ње ну ре-
пу та ци ју зе мље нео гра ни че них мо гућ но сти
у ко јој сва ко мо же да успе, па отуд и ко ва ни-
ца о „аме рич ком сну”. Али ни је ви ше та ко или
све ма ње је та ко. Ко се ро ди си ро ма шан, из-
гле ди да та кав и оста не из но се чак 42 од сто.
Шко ле, за по сле ње, све ће то би ти усло вље но
не по вољ ним стар том и го то во сва ки дру ги
мла ди чо век из не ког си ро тињ ског пред гра-
ђа не мо же да се на да да ће се из ву ћи из тог
окру же ња. У њи хо вом слу ча ју, си ро ма штво
је прак тич но до жи вот на пре су да.

Д. Дра гић

СИ РО МА ШТВО И У ЗЕ МЉИ „ПР ВОГ” СВЕ ТА – АМЕ РИ ЦИ

Жи вот од да нас 
до су тра
Бес па ри ца зна чи ви ше од пу ког од су ства нов ца, она дик ти ра
 ства ра ње но ве ре ал но сти у ко јој ма ло ме ста оста је
за дру ге ак тив но сти, осим пре жи вља ва ња



Ка да је 6. апри ла бри тан ски ми ни стар
фи нан си ја (ко ји та мо има по себ но име
и по се бан по ло жај у вла ди) иза шао

пред по сла ни ке јед ног од нај ста ри јих пар-
ла ме на та све та да би, у по себ ном ри ту а лу,
пред ста вио вла дин бу џет, са нај ве ћом па-
жњом је до че ка но оно што је пре то га ду го
на ја вљи ва но: но ва пра ви ла за пен зи о не ре.

Реч је о они ма ко ји су за ста ре да не, за
сво је пен зи је, ула га ли у лич не пен зиј ске

фон до ве. Тра ди ци о нал но, они би, кад за вр-
ше ак тив ни рад ни век, тим фон дом мо гли
да рас по ла жу та ко што што би го ди шње мо-
гли да по ву ку од ре ђе ну сво ту, из нос ко ји је
скла ду са укуп ном су мом на том ра чу ну.

По но вим пра ви ли ма, све што су уште де-
ли мо гу да по диг ну (и по тро ше) од јед ном,
па је овај еле ме нат бри тан ске пен зиј ске ре-
фор ме на зван „да ном осло бо ђе ња”.

Ова од лу ка је, од тре нут ка ка да је на ја-
вље на, у Бри та ни ји иза зва ла ве ли ке по ле-
ми ке. Мно ги су је оце ни ли као по гре шну,
сма тра ју ћи да би пен зи о не ри мо гли да бу ду
нео д го вор ни (пре ма соп стве ној фи нан сиј-
ској си гур но сти) и све што су сте кли по тро-
ше, ку пу ју ћи лук су зне ауто мо би ле, ста но ве
у Пор ту га ли ји (јер се та мо пен зи ја не опо-
ре зу је као при ход) или од ла зе ћи на пре ко-
мор ска кр ста ре ња.

Ми ни стру Џор џу Озбор ну је пре ба ци ва-
но (су де ћи пре ма из ве шта ји ма бри тан ских
ме ди ја – оправ да но) да је ово уства ри удва-
ра ње „се дим гла ва ма” уочи из бо ра за ка за-
них за 7. мај, док су тре ћи овом по те зу апла-

у ди ра ли због чи ње ни це да би по ве ћа на
по тро шња ових пен зи о не ра би ла зна ча јан
сти му ланс еко но ми ји. 

Оних ко ји би мо гли да ко ри сте но ву по-
год ност је на и ме ви ше од шест ми ли о на, а
про це њу је се да је на њи хо вим ра чу ни ма
око 300 ми ли јар ди фун ти, од но сно 417 ми-
ли јар ди евра.

Ни ко, до ду ше, ни је оспо рио да ће се до-
га ђа ти да не ки бр зо по тро ше оно што су

уште де ли – па да по том оста ну без при хо да
и жи ве у бе ди, али ве ћин ско уве ре ње је да
су ко ри сти ве ће од ри зи ка.

У сва ком слу ча ју, ово је не ка вр ста екс пе-
ри мен та ко ја ће се па жљи во пра ти ти и из ван
Ве ли ке Бри та ни је, јер се оче ку је да по ка же
ка ко се љу ди од но се пре ма ис ку ше њи ма – а
би ће их мно го – ка ко про це њу ју ри зи ке и у
ко јој ме ри су од го вор ни пре ма са ми ма се би.
Су де ћи пре ма пр вим ре а го ва њи ма, ве ћи на
ових пен зи о не ра не по ми шља да се од мах
по све ти рас пу сном тро ше њу.

Због то га се, без об зи ра на по ли тич ке
мо ти ве, по тез Џор џа Озбор на сма тра од-
ва жним, из ме ђу оста лог и за то што до но си
рас кид са по кро ви тељ ским уве ре њем којег
су се до ју че при др жа ва ле све по сле рат не
бри тан ске вла де – да је др жа ва та ко ја зна
шта је за пен зи о не ре нај бо ље.

По сто ји, ме ђу тим, и опа сност да пен зи о-
не ри не бу ду жр тве соп стве не нео д го вор-
но сти, већ пре ва ра на та ра зних спе ци јал но-
сти за ко је се оче ку је да ће бр зо кре ну ти у
ак ци ју, ну де ћи ше ме ка ко да се то бо же уно-

сно ин ве сти ра по при лич на сво та ко ја је са-
да на рас по ла га њу.

Као спе ци јал ни ри зи ци на во де се мо гућ-
но сти да пен зи о не ри од мах вра те све сво је
ду го ве, да знат не сво те по кло не сво јој де-
ци или уну ци ма... У сва ком слу ча ју, ве ли ка
је из глед ност да зна чај на ко ли чи на пен зи-
о нер ског нов ца са мо про ме ни ме сто: да се
из јед не фи нан сиј ске ин сти ту ци је пре се ли
у дру гу.

Ка ко год би ло, овај „дан осло бо ђе ња” 
до ве шће у слат ка ис ку ше ња са мо „пен зи о-
нер ску ари сто кра ти ју” у Ве ли кој Бри та ни-
ји: на дру гој стра ни, оста ће не про ме ње на
су мор на ре ал ност да је дан од сва ких шест
пен зи о не ра та мо жи ви у си ро ма штву, чи ја
су гра ни ца про хо ди ко ји су 60 од сто од про-
сеч них. Пен зи о нер ско си ро ма штво је ре-
зул тат мно гих фак то ра, а пре све га ни ских
за ра да то ком рад ног ве ка, ду жих пе ри о да
не за по сле но сти или рад не не спо соб но сти
из здрав стве них раз ло га.

Бри тан ци, по да ни ци Ује ди ње ног Кра љев-
ства, има ју ина че ду гу и за ни мљи ву исто ри ју
пен зи ја: пр ви про фе си о нал ци ко ји су по че ли
да при ма ју пен зи ју би ле су, 1874, ме ди цин-
ске се стре, сле ди ли су их (1890) по ли цај ци,
па по том др жав ни чи нов ни ци и дру ге про-
фе си је на плат ном спи ску др жа ве, као што су
про свет ни рад ни ци. Пр ва „ста ро сна” пен зи ја
уве де на је 1908, и за њу су се ква ли фи ко ва ли
они ко ји до жи ве 70 у вре ме ка да је про се чан
жи вот ни век био – 47 го ди на.

М. Бе кин
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ПРО МЕ НЕ У ВЕ ЛИ КОЈ БРИ ТА НИ ЈИ

Пен зи о нер ски 
„дан осло бо ђе ња”

Ула га чи 
у при ват не 
пен зиј ске 
фон до ве 
до би ли 
пра во 
да по 

на хо ђе њу 
рас по ла жу 

це ло куп ном 
уште ђе ви ном 
за ста ре да не

погледи
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По во дом Ус кр са, нај ра-
до сни јег хри шћан ског 
пра зни ка, у Свр љи гу је 

одр жа но низ ма ни фе ста ци ја чи-
ји су но си о ци би ли ма ли ша ни 
пред школ ске уста но ве „По ле та-
рац” и уче ни ци основ не шко ле, 
по мог ну ти од ро ди те ља, вас пи-
та ча, на став ни ка, ло кал не са мо-
у пра ве, ра зних удру же ња.

По че ло је по се том гру пе пред-
шко ла ца Удру же њу пен зи о не ра 
оп шти не Свр љиг. Од Ак ти ва же-
на овог удру же ња ма ли ша ни су 
до би ли из ве зе не тор би це са ус-
кр шњим мо ти ви ма и дру ге по-
кло не. Ак ци је су се сме њи ва ле 
из да на у дан. У дво ри шту пред-
школ ске уста но ве „По ле та рац” 
у Свр љи гу ор га ни зо ва на је по тра га за ус-
кр шњим ја је том. У цен тру гра да истог да на
ор га ни зо ва на је про дај на из ло жба деч јих

ус кр шњих ра до ва, а од при ку пље них сред-
ста ва ку пи ће се но ве играч ке.

На Ве ли ку су бо ту у порти свр љи шке цр-

кве Све ти цар Кон стан тин
и ца ри ца Је ле на ма ли ша ни
и уче ни ци основ них шко ла
фар ба ли су и сли ка ли ус кр-
шња ја ја. Пр ви пут у Свр љиг
је до не сен бла го дат ни огањ.
Тра ди ци о нал но, на Ус крс је
ор га ни зо ва но так ми че ње
де це у ку ца њу ус кр шњим ја-
ји ма и у кви зу зна ња. По бед-
ни ци ма су уру че не на гра де,
при зна ња и ди пло ме. 

У се ли ма Да ви до вац и Пе-
риш за Ус крс су одр жа ни
кул тур но-умет нич ки про гра-
ми по све ће ни се лу уз по ру ку
и обе ћа ње да се не за бо ра ви
се о ско ог њи ште. Ор га ни за-
тор ове ма ни фе ста ци је био

је Цен тар за ту ри зам, кул ту ру и спорт, а по-
кро ви тељ оп шти на Свр љиг.

С. Ђор ђе вић

Ус крс  је ве ко ви ма у кња же вач ком кра ју био по знат као
Ве лик ден, а фар ба на ја ја као пе ра шке. И ове го ди не Кња жев-
ча ни су пра зно ва ли три да на, углав ном у по ро дич ном кру гу.
Би ле су ор га ни зо ва не и мно го број не за ба ве и так ми ча ње.
Ја ја су фар ба ли и ко-
ри сни ци Ге рон то ло-
шког цен тра и до ма 
ста рих „Ви ла Ка та ри-
на” уз по моћ уче ни ка 
основ них шко ла, као 
и ко ри сни ци пред-
школ ске уста но ве 
„Бај ка”, да би на Ус крс 
ор га ни зо ва ли так ми-
че ње и про гла си ли 
по бед ни ка.

Уче ни ци и де ца из „Бај ке” го сто ва ли су у Ге рон то ло шком
цен тру Кња же вац и при ка за ли сво је кул тур но-умет нич ке
про гра ме са фол кло ром, а ста на ри цен тра би ли су и овог
пу та вр ло за до вољ ни при ка за ним про гра мом. Ди рек тор
Цен тра, Са ша Иг ња то вић, ка же да су им уче ни ци и де ца
из за ба ви шта че сти го сти и да су увек до бро до шли, јер су
ова кве по се те зна чај не за ко ри сни ке ове уста но ве. На овај
на чин опле ме њу је се жи вот и ме ња су мор на сва ко дне ви-
ца ста рих.

На род но ве ро ва ње ка же да сва ки чо век ка да се про бу-
ди на Ус крс тре ба да про тр ља обра зе цр ве ним ја је том, да
би био здрав и ру мен це ле го ди не. За то се пр во обо је но
ја је чу ва до иду ћег Ус кр са и зо ве се чу вар ку ће или стра-
жер, стра же ник, јер се ве ру је да уку ћа ни ма чу ва здра вље.

Д. Ђор ђе вић

КЊА ЖЕВАЦ 

Прославили Великден

УС КР ШЊЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ У СВР ЉИ ГУ 

Ма ли ша ни нај ак тив ни ји 

Ка ко то по тра ди ци ји чи не, пред-
став ни ци Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра у Ру ми и овог Ус кр са 
об ра до ва ли су ко ри сни ке Ге рон то-
ло шког цен тра „Срем” и де цу оме те-
ну у раз во ју. Пе тар Ба бић, Јо ван ка 
Ко кир, Сто јан Мар ко вић и Ми лан 

Кр стић, ру ко вод ство ор га ни за ци је 
пен зи о не ра у рум ској оп шти ни, по-
кло не су од не ли ста ри ма на Ве ли ки 
че твр так, а де ци на Ве ли ку су бо ту.

– Има мо до бру са рад њу са ГЦ 
„Срем” и са Цен тром за со ци јал ни 
рад, та ко да смо ово га пу та од не ли 
по сто ти ну офар ба них ја ја, ко ла че 
и во ће и ста ри ма и де ци. Све смо 
то ку пи ли из на ше ка се, а ја ја су 

офар ба ле же не у До му пен зи о не ра 
– ка же за „Глас оси гу ра ни ка” Пе тар 
Ба бић, пред сед ник Оп штин ског 
удру же ња пен зи о не ра.

У Ге рон то ло шки цен тар „Срем” 
пен зи о не ри су до шли на Ве ли ки 
че твр так, у вре ме ка да су се и ко ри-

сни ци при пре ма ли за фар ба ње ја ја. 
Сви су ужи ва ли у дру же њу, а пред-
став ни ци Оп штин ског удру же ња 
пен зи о не ра ис ко ри сти ли су при-
ли ку да оби ђу ГЦ „Срем” и по гле да ју 
но ви и ре но ви ра ни део уста но ве.

По кло ни ма за Ус крс би ли су за до-
вољ ни и мла ди и ста ри, па су у знак 
за хвал но сти при пре ми ли за го сте 
при год не про гра ме. Г. В.

РУ МА

По кла ња ли за Ус крс
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Брач ни пар Сто ја но вић, Ву-
ки ца и Јо ван из Пи ро та, 
не дав но су про сла ви ли 

60 го ди на срећ ног бра ка. Тим 
по во дом смо их по се ти ли у њи-
хо вом ста ну.

– Ве ли ка је сре ћа и за до вољ-
ство до жи ве ти злат ну, а тек ди-

ја мант ску свад бу! Јер то је по-
твр да да је не чи ји брак скла дан 
иако нај че шће не ма баш иде ал-
них бра ко ва – ка же Јо ван.

Док смо са њим раз го ва ра-
ли сти же Ву ки ца са ши ро ким 
осме хом на ли цу но се ћи ка фу, а 
убр зо и тор ту, ону свад бе ну. Све 
то слу жи „мла да”, у овом слу ча-
ју осам де се то го ди шња Ву ки ца, 
ко ја се при дру жу је раз го во ру. 
При се ћа ју се дав не 1954. го ди-
не и пр вог су сре та та да де вет-
на е сто го ди шње на о чи те де вој-
ке и не што ста ри јег мом ка.

Со ба у ко јој се ди мо сва у го-
бле ни ма, уку сно по ре ђа ним, са 
ра зним мо ти ви ма.

– Све сам то ја ве зла. Имам их 
то ли ко да би мо гла це ла мо ја 
ули ца да се пре кри је го бле ни-
ма. Ето, док је мој Јо ва са ве сно 
оба вљао сво је вој нич ке за дат-
ке, чу вао гра ни цу, ја сам ве зла, 
хе кла ла, пле ла и чу ва ла ку ћу, 

од га ји ла ћер ку Сла ђа ну – при ча
Ву ки ца.

Ву ки ца и Јо ван су се вен ча ли
20. фе бру а ра 1955. го ди не. 

Јо ван је на кон од слу же ња вој-
ног ро ка оти шао на јед но го ди-
шње шко ло ва ње за под о фи ци ра у
Пу ли. Успе шно је за вр шио шко лу,
а он да, жи вот ста ре ши не ЈНА се
знао. Нај пре је ра дио у Ни шу, а за-
тим у За је ча ру, па у Кла до ву, за тим
у Дој ра ну у Ма ке до ни ји, у Охри ду
пет го ди на, а по том у Пи ро ту, где
је пен зи о ни сан 1980. го ди не.

Овај ле пи ју би леј, ди ја мант-
ску свад бу, Јо ван и Ву ки ца су
про сла ви ли у ка фа ни са пе де се-
так го сти ју, ро ђа ка и при ја те ља. 

– Би ла је то же ља ћер ке Сла-
ђа не и уну ка Ива не и Ми ли це,
уз по др шку зе та Не на да – ре кли
су нам Сто ја но ви ћи.

Ина че, ре кло би се да Сто ја-
но ви ће до бро слу жи здра вље,
уз не ке ма ле ле кар ске ин тер-

вен ци је. Јо ван не зна шта је то
сто ма то ло шка ор ди на ци ја. Има
сва 32 зу ба иако је на пу нио 87
го ди на. Ву ки ца ма ло ку бу ри са
по ви ше ним крв ним при ти ском,
али уз ле ко ве све је, ка ко са ма
ка же, у ре ду.

Сте во Па на ки јев ски

ДИ ЈА МАНТ СКА СВАД БА У ПИ РО ТУ

За јед но ше зде сет го ди на

Отва ра њем „За јед нич ке ку ће” 
у ре кон стру и са ном објек ту, Дру-
штво за це ре брал ну и деч ју па-
ра ли зу и пле ги је у По же ги нај зад 
је до би ло од го ва ра ју ћи про стор 
за днев ни бо ра вак и ак тив но сти 
чла но ва овог удру же ња. 

Обје кат је ку пљен од до на-
ци је Ху ма ни тар не ор га ни за ци-
је „Фран цу ска на род на по моћ”, 
чи ме је ко нач но ре шен про блем 
про сто ра за днев ни бо ра вак де-
це оме те ну у раз во ју и осо ба са 
ин ва ли ди те том. Ово ни је пр ва 
до на ци ја фран цу ских при ја те-
ља По же ги. Нај ви ше за слу га за 
ви ше го ди шњу са рад њу има По-
же жа нин Дра ган Ко та рац, ко ји 
жи ви и ра ди у Фран цу ској и та-
мо са ку пља по моћ за Ср би ју. У 
знак за хвал но сти По же жа ни су 
јед ној ули ци у свом гра ду да ли 
на зив Фран цу ска ули ца.

Ре кон струк ци ја обје ка та „За јед-
нич ке ку ће” ура ђе на је до на ци јом 
Ми ни стар ства за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња 

Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ко је је 
обез бе ди ло 1,2 ми ли о на ди на ра. 
Део нов ца обез бе ди ла је и по же-
шка оп штин ска са мо у пра ва. 

Уз скром ну све ча ност, обје кат 
су пре да ли на упо тре бу 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, и Ми ло ван Ми-

ћо вић, пред сед ник по же шке
оп шти не. Ву лин је том при ли-
ком ис та као да др жа ва бри не
о осо ба ма са по себ ним по тре-
ба ма, без об зи ра на то ко ли ко
је те шка еко ном ска си ту а ци ја у
на шој зе мљи. По ру чио је да осо-
бе са ин ва ли ди те том ни су те рет
на ше др жа ве, већ њен део и да

мо ра мо учи ни ти све да се та ко и
осе ћа ју.

При ли ком све ча ног отва ра ња
„За јед нич ке ку ће” ми ни стар је
уру чио и те ле ви зор за по тре бе
ко ри сни ка, ко ји је обез бе ђен из
до на ци је. По сле то га је у Скуп-
шти ни оп шти не По же га одр жан
са ста нак пред став ни ка ми ни-
стар ства, оп штин ских чел ни ка
и ди рек то ра ужич ког Цен тра за
со ци јал ни рад, Фон да ПИО, Фи-
ли ја ле НСЗ и Оде ље ња ин спек-
ци је ра да за Зла ти бор ски округ.

Дру штво за це ре брал ну и деч-
ју па ра ли зу и пле ги је у По же ги
од осни ва ња, пре се дам го ди на,
до да нас ор га ни зо ва ло је ве ли ки
број ак тив но сти ко је су пре по зна-
те не са мо у по же шкој оп шти ни
већ и ши ре. Ор га ни за ци ја је раз-
ви ла три вр сте услу га со ци јал не
за шти те: днев ни бо ра вак за де цу
и омла ди ну оме те ну у раз во ју,
услу гу по моћ у ку ћи и пер со нал ну
аси стен ци ју за осо бе са ин ва ли-
ди те том. Милан Па вло вић

У ПО ЖЕ ГИ „ЗА ЈЕД НИЧ КА КУ ЋА” ЗА МЛА ДЕ ИН ВА ЛИ ДЕ

Про стор за бо га ти ју ак тив ност

Ву ки ца и Јо ван Сто ја но вић

хроника
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пензионерски кутак

АРАН ЂЕ ЛО ВАЦ

При зна ње „Фор ту ни” 
На све ча но сти одр жа ној у До му омла ди не у Аран ђе лов цу,

Спорт ски са вез оп шти не Аран ђе ло вац до де лио је еки пи пен-
зи о не ра „Фор ту на” (Удру же ње пен зи о не ра се ла Ба ња) спе ци-
јал но при зна ње у ви ду пла ке те и ди пло ме.

На и ме, че тво ро чла на еки па пен зи о не ра (Ми ха и ло Ми ло ва но-
вић, Гор да на Ђе рић, Алек сан дар Јо ва но вић и Ми о драг Ве со вић)
би ла је све у куп ни по бед ник по след ње Олим пи ја де тре ћег до ба у
Вр њач кој Ба њи. Вред ну ју ћи спорт ске ре зул та те за 2014. го ди ну,
Спорт ски са вез је пре по знао ква ли тет по ме ну те еки пе и по тре бу
по пу ла ци је тре ћег до ба да се ре кре а тив но ба ви спор том.

По бед нич ка еки па, по ред по др шке Удру же ња пен зи о не ра се ла
Ба ња, има дру штве ну и ме диј ску по др шку оп шти не Аран ђе ло вац,
а у та квој ат мос фе ри, обе ћа ва ју, би ће још до брих ре зул та та. М. М.

БЕ ЛЕ ВО ДЕ

У европ ском се лу ро да
Чла но ви Удру же ња пен зи о не ра Бе ле во де по се ти ли су

европ ско се ло ро да Са ку ле у Ба на ту. На из ле ту су им се при-
дру жи ли пен зи о не ри из мно гих удру же ња, од Зе му на, Ра ко-
ви це, Ви ди ков ца, Це ра ка све до Сте по јев ца. По вод за ово пу-
то ва ње би ли су „Ов чар ски да ни”, ма ни фе ста ци ја ко ја се тра ди-
ци о нал но ор га ни зу је у Са ку ла ма.

Одр жа не су број не так ми чар ске из ло жбе ова ца, кра ва, ов-
чар ских па са пу ли на и по де ље не на гра де. На по зор ни ци су се
сме њи ва ли број ни умет ни ци, а одр жан је и ба зар ста рих за на-
та, ет но и зло жба на род ног ства ра ла штва. По се ти о ци су мо гли
да про ба ју на да ле ко чу ве ни чо ба нац и да ужи ва ју у по себ ној
атрак ци ји – тр ци ма га ра ца.

Ина че, „Ов чар ски да ни” се одр жа ва ју у окви ру про јек та Ба нат
22 под по кро ви тељ ством Европ ске аген ци је за ре кон струк ци ју и
Ми ни стар ства за фи нан си је Ре пу бли ке Ср би је М. Р.

КУР ШУ МЛИ ЈА

Из бор на скуп шти на
Оп штин ско удру же ње пен-

зи о не ра Кур шу мли је, ко је оку-
пља ви ше од 3.200 чла но ва, 
одр жа ло је Из бор ну скуп шти-
ну. Ана ли зи ран је рад у про те-
кле че ти ри го ди не и иза бра но 
но во ру ко вод ство.

Пред сед ник Вла ди мир Ја ко-
вље вић у из ве шта ју се по себ но 
освр нуо на по моћ со ци јал но 
угро же ним и бо ле сним пен зи о-
не ри ма. Ис та као је да је са мо у
про шлој го ди ни, уз по моћ ло-
кал не са мо у пра ве и из соп стве них сред ста ва, из дво је но 1,5 ми-
ли о на ди на ра а по моћ је до би ло око хи ља ду чла но ва. Са та квом
прак сом на ста ви ће се и убу ду ће, а по моћ је већ упу ти ла оп шти-
на ко ја је из бу џе та за ову го ди ну из дво ји ла 300.000 ди на ра.

Би ло је, на рав но, и дру же ња и из ле та. То ком про те кле че ти-
ри го ди не ор га ни зо ва но је око 60 из ле та.

– Убу ду ће мо ра мо још бо ље и ефи ка сни је да ра ди мо – по-
себ но на збри ња ва њу пен зи о не ра са нај ни жим при ма њи ма
– ре као је Вла ди мир Ја ко вље вић ко ји је до био ман дат да и у
на ред ном че тво ро го ди шњем пе ри о ду пред во ди кур шу млиј-
ске пен зи о не ре. Ж. Д.

НИШ

Нај ва жни је – вра ћа ње
по вла сти ца за пре воз

На Из бор ној скуп шти ни Удру же ња пен зи о не ра ви ше од 50 
при сут них де ле га та јед но гла сно је од лу чи ло да до са да шњи 
пред сед ник, Ми ро љуб Стан ко вић, до би је но ви ман дат. За пот-
пред сед ни ка је иза бран Вла сти мир Го цић. Но ви из вр шни од бор 
са да има 13 чла но ва би ра них та ко да сва ка од ни шких град ских 
оп шти на има сво је пред став ни ке. Де ле га ти су усво ји ли из ве штај 
о ра ду за 2014. го ди ну, као и план ак тив но сти за ову го ди ну.

Ми ро љуб Стан ко вић је ис та као да је са да нај ва жни ји циљ 
вра ћа ње по вла сти ца у јав ном град ском пре во зу ко је су кра-
јем про шле го ди не од у зе те пен зи о не ри ма, а но во ру ко вод-
ство пла ни ра и уре ђе ње згра де клу ба пен зи о не ра, где ће по-
ред за ба ве да се ор га ни зу ју и не ке за нат ске услу ге.

То ком Из бор не скуп шти не, Удру же њу пен зи о не ра Ни ша 
ко лек тив но су се при кљу чи ли чла но ви Гран ског удру же ња 
пен зи о не ра Нис пе трол. Н. Ш.

Оп штин ски од бор Удру же ња по то ма ка рат ни ка Чу ка ри це
ор га ни зо вао је из лет за пам ће ње. Пр ва де сти на ци ја би ло је
ло ви ште у Мо ро ви ћу, оча ра ва ју ће при ро де. С об зи ром на то
да се обе ле жа ва ла и го ди шњи ца про бо ја Срем ског фрон та по-
се ће но је и спо мен-под руч је где се мно го то га ви де ло и чу ло о
мно го број ним жр тва ма, а по себ но срп ске омла ди не. Ус пут је
по се ће на и род на ку ћа по зна тог сли ка ра Са ве Шу ма но ви ћа у
Ши ду чи ја уну тра шњост по ка зу је за вид ну ви си ну стан дар да
и кул ту ру жи вље ња у то вре ме. По след ња тач ка овог из ле та
био је ма на стир При ви на гла ва на за пад ним об рон ци ма Фру-
шке го ре ко ји у свом са ста ву има пет цр ка ва. У ње га до ла зе
мно ги гра ђа ни без об зи ра на вер ску при пад ност, а вра та ма-
на сти ра су отво ре на за све до бро на мер ни ке. М. Р.

Вла ди мир Ја ко вље вић

ЧУ КА РИ ЦА

Из лет за пппппппппппппппппппппам ће ње
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ЛА ПО ВО

Све више чланова 
Ре дов ну го ди шњу скуп шти ну Удру же ња пен зи о ни са них 

же ле зни ча ра Ла по ва, одр жа ну по чет ком апри ла ове го ди не, 
отво рио је пред се да ва ју ћи, Ми ћа Ко стић. За тим је пред сед-
ник, Ми ро слав Ни ко лић, про чи тао из ве штај о до са да шњем 
ра ду удру же ња, по здра вља ју ћи све при сут не а по себ но 

пред сед ни ка Са ве за пен зи о ни са них же ле зни ча ра Ср би је, Ра-
ди са ва Гла ви чи ћа, по бра ти ме из удру же ња гра да Бе о гра да, 
пред сед ни ке удру же ња из Кра ље ва, Ве ли ке Пла не, пред сед-
ни ка оп штин ске ор га ни за ци је Ра че...

Из из ве шта ја о по сло ва њу у 2014. го ди ни мо же се за кљу чи ти да 
је удру же ње оства ри ло вид не ре зул та те и да је члан ство у стал-
ном по ра сту. Ор га ни зо ва ност же ле знич ких пен зи о не ра пре но си 
се са ко ле на на ко ле но на но ве ге не ра ци је. На скуп шти ни су усво-
је ни План ра да и Фи нан сиј ски план за ову го ди ну. М. Н. 

Успешни Тр сте нич ани
Сед ни ци Скуп шти не осим 

ру ко вод ства и чла но ва ор га-
ни за ци је пен зи о не ра Тр сте-
ник при су ство ва ли су за ме-
ник пред сед ни ка оп шти не 
Тр сте ник, Сте ван Ђа ко вић, 
као и пред сед ни ци удру же ња 
пен зи о не ра Вр њач ке Ба ње, 
Ра син ског, Ра шког и Мо ра вич-
ког окру га. Пред сед ник ОО 
пен зи о не ра Тр сте ник, Ми о-
драг Сте ва но вић, го во рио је о 
до са да шњим ак тив но сти ма.

– Ура ди ли смо до са да до ста пла ни ра них по сло ва, на ро чи то
у ве зи са на бав ком и по де лом огре ва на ра те и бес ка мат ним
нов ча ним по зај ми ца ма. Оби ла зи мо и не по крет не и бо ле сне
чла но ве. Има мо до бру са рад њу са ло кал ном са мо у пра вом,
до мом здра вља и оста лим ор га ни за ци ја ма и уста но ва ма. У 
на шем клу бу ре дов но се оку пља ју и дру же пен зи о не ри, ор-
га ни зу је мо ме ре ње при ти ска и ше ће ра у кр ви, оба вља ју се
и оф тал мо ло шки пре гле ди. Ор га ни зу је мо дру же ња и по се те
дру гим ор га ни за ци ја ма, уче ству је мо на так ми че њи ма, ове
и дру ге пла ни ра не ак тив но сти на ста ви ће мо и да ље. Ра ду је
нас ве ли ко ин те ре со ва ње пен зи о не ра за учла ње ње, ме сне
ор га ни за ци је су та ко ђе ак тив не али у не ки ма је про блем јер
не ма ју про сто ра за оку пља ње, па ће мо на сто ја ти да се обез-
бе ди аде ква тан про стор. Ра ди мо та ко ђе и на пи та њу Ге рон-
то ло шког цен тра ко ји је одав но по тре бан ста рим ли ци ма у
Тр сте ни ку – ре као је Ми о драг Сте ва но вић, пред сед ник ОО
пен зи о не ра Тр сте ник. Д. И.

ТР СТЕ НИК

Пла ни на ри из 
20 гра до ва Ср би је

Пла ни нар ско спорт ско дру штво „Љук тен” из Тр сте ни ка ор-
га ни зо ва ло је тра ди ци о нал ну ре пу блич ку ак ци ју „Про лећ ни
дан пла ни на ра”. Пет сто љу би те ља при ро де из 20 гра до ва Ср-
би је пе ша чи ло је 16 км пре ма вр ху Са мар на Гле дић ким пла-
ни на ма на над мор ској ви си ни 922 ме тра. Нај ста ри ји уче сник
ове ак ци је био је Дра ган Ка ма то вић. По др шку „Про лећ ном
да ну пла ни на ра” да ли су Ми ни стар ство омла ди не и спор та,
оп штин ски спорт ски са вез и Пла ни нар ски са вез Ср би је. По-
сле уоби ча је ног руч ка уче сни ци су до би ли за хвал ни це, док
су при пад ни ци Гор ске слу жбе бри ну ли о без бед но сти пла ни-
на ра. Д. И.

ЉУ БО ВИ ЈА

Дру же ње пен зи о не ра 
Зе му на и Љу бо ви је

Пе де се так вој них пен зи о не ра Оп штин ског удру же ња пен зи о-
не ра из Зе му на би ли су го сти Оп штин ског удру же ња пен зи о не ра 
у Љу бо ви ји. По се ти ли су ма на стир Све тог Ни ко ла ја Срп ског у Со-
ко-гра ду код Љу бо ви је а по сле ужи ва ли у за јед нич ком дру же њу.

– Че сто од ла зи мо на из ле те ши ром Ср би је, а са да смо пр ви 
пут у сред њем Под ри њу. За ди вље ни смо ле по том овог кра ја 
а по се бан ути сак на нас је оста вио ма на стир Све тог Ни ко ла ја 
у Со ко-гра ду, као и до бр о до шли ца ко ју су нам при ре ди ли љу-
бо виј ски пен зи о не ри – ка же Шпи ро Без бра ди ца, пред сед ник 
ОУ пен зи о не ра из Зе му на.

По сле до ма ћин ског, ср дач ног и дру гар ског при је ма, зе мун ски 
пен зи о не ри су по ча шће ни и руч ком. Го сте и до ма ћи не за ба вљао 
је му зич ки ор ке стар ко ји је још ви ше улеп шао дру же ње.  М. М.

Ми о драг Сте ва но вић
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Ср би ја, као и мно ге 
дру ге др жа ве у Евро-
пи и све ту су о че не су 

са де мо граф ским ста ре њем 
па ће мо ра ти да од го во ре на 
број на пи та ња, а основ но је 
– ка ко оси гу ра ти по што ва-
ње људ ских пра ва ста ри јих. 
То под ра зу ме ва пра во на си-
гур ност при хо да у ста ро сти, 
пра во на аде ква тан при ступ 
здрав стве ним и со ци јал ним 
услу га ма, пра во на сло бо-
ду из бо ра, на до сто јан ство 
и рад, али и на без бе дан 
жи вот, ис ти чу ауто ри пу-
бли ка ци је „Увод у ста ре ње 
и људ ска пра ва ста ри јих у 
Ср би ји”, ко ја је не дав но у 
Бе о гра ду пред ста вље на и 
ши рој јав но сти.

По да ци по пи са из 2011. 
го ди не ука зу ју да је удео ста-
ри јих од 65 го ди на у укуп ној 
по пу ла ци ји 17,4 од сто, док 
је удео ста нов ни ка пре ко 80 
го ди на 3,5 од сто. Про сеч на 
ста рост у Ср би ји у 2013. го-
ди ни из но си ла 42,4 го ди не. 
Про цес де мо граф ског ста-
ре ња у Ср би ји ће се ин тен-
зи ви ра ти: пре ма про јек ци ја ма Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку, број ста ри јих од
65 го ди на до 2030. го ди не из но си ће ви ше
од 21 од сто, док ће број ста ри јих од 80 го-
ди на по ра сти на пет од сто. По ред ста ре ња
ста нов ни штва и де мо граф ске тран зи ци је, у
по след њих 60 го ди на де мо гра фи и епи де-
ми о ло зи го во ре о „епи де миј ској тран зи ци-
ји”, ко ја се од но си на про ме ну у струк ту ри
во де ћих узро ка бо ле сти и смр ти ко је су се

кре та ле од сма ње ња акут них за ра зних бо-
ле сти ка по ве ћа њу хро нич но не за ра зних
бо ле сти (кар ди о ва ску лар не бо ле сти, рак,
по вре де) и де ге не ра тив них бо ле сти. Нај-
но ви ја про це на по ка зу је да у по след њих 20
го ди на оче ки ва но тра ја ње жи во та про ве-
де ног у здра вљу ра сте спо ри је не го укуп но
оче ки ва но тра ја ње жи во та. Упо ре ђи ва њем
по да та ка од пре две де це ни је и да на шњих,
уоче но је да је тре нут на си ту а ци ја ло ши ја

ако по сма тра мо број го ди-
на про ве де них у здра вљу
и без ин ва лид но сти. За сва-
ку го ди ну жи во та по сле 50.
го ди не ста ро сти, до би ја се
са мо око 9,5 ме се ци здра-
вог жи во та нео п те ре ће ног
бо ле сти ма. Оче ки ва на ду-
жи на жи во та са на вр ше них
60 го ди на у Ја па ну из но-
си још 26 го ди на, од то га
оче ки ва на ду жи на жи во та
про ве де них у до бром здра-
вљу из но си 20,3 го ди не.
Исто вре ме но, у Ср би ји је
оче ки ва на ду жи на жи во-
та са на вр ше них 60 го ди на
до дат них 19 го ди на, од че га
оче ки ва на ду жи на жи во та
про ве де на у до бром здра-
вљу је још 15,7 го ди на. 

Еко ном ска си ту а ци ја ста-
ри јих же на је мно го те жа
не го еко ном ска си ту а ци ја
му шка ра ца. У Ср би ји се ста-
ри је же не са ста но ви шта
на сле ђи ва ња имо ви не пре-
ска чу или се оне сво је вољ-
но од ри чу пра ва на на сле-
ђи ва ње у ко рист де це. Же не
су нај за сту пље ни је у ка те го-

ри ји из др жа ва них ли ца, укуп но 57,6 од сто.
Еко ном ско на си ље над ста ри ји ма је дан

је од нај те жих об ли ка ста ро сне дис кри ми-
на ци је, а фо кус ауто ра пу бли ка ци је би ло је
и еко ном ско на си ље ко је се до га ђа у по ро-
ди ци, окру же њу ко је се у Ср би ји још до жи-
вља ва као је дан при ват ни ба сти он, као ме-
сто где др жа ва не тре ба да се ме ша, на во ди
се у пу бли ка ци ји.

Ј. Бла го је вић

ПИ ЛОТ СТУ ДИ ЈА О ФИ НАН СИЈ СКОМ ЗЛО СТА ВЉА ЊУ СТА РИ ЈИХ 

За ко ном шти ти ти пра ва ста рих

Зло у по тре бе при скла па њу 
уго во ра о имо ви ни
Ис тра жи ва на је ва лид ност уго во ра о до жи вот ном из др жа ва њу, уго во ра
о рас по де ли имо ви не за жи во та, као и то ка ко ста ри је осо бе ви де свој
имо вин ски по ло жај и шта су учи ни ле са сво јим имо вин ским пра ви ма.
Тре ћи на ис пи та ни ка бес те рет но је пре не ла имо ви ну на на след ни ке, за 
жи во та, а то зна чи да не ма ју ни шта ви ше од имо ви не на сво је име. Са мо 
11,4 од сто скло пи ло је уго вор о до жи вот ном из др жа ва њу, док око 20
од сто ста рих осо ба не зна да се та кав уго вор мо же рас ки ну ти. 
Ка да је реч о ли ша ва њу по слов не спо соб но сти, 19,3 од сто ис пи та ни ка
де ли мич но је ли ше но по слов не спо соб но сти, а 7,9 по сто њих пот пу но је 
ли ше но по слов не спо соб но сти.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

?Ј. Мар ко вић, Зре ња нин: Ба вио сам се спор том го ди на ма, 
играо сам ру ко мет у ло кал ној ли ги. Да ли За кон о ПИО 
пред ви ђа не ке бе не фи те за спор ти сте и ко је? Да ли мо гу 

да оства рим не ка при ма ња и ко ме тре ба да се обра тим.

Ин ва лид ска пен зи ја и пра во на рад

?Р. З., Про ку пље: Имам ста тус пен зи о не ра, али сам од мар-
та 2013. го ди не за по слен као ли це ко је оба вља по сло ве по
уго во ру без уго во ре ног ро ка тра ја ња.

По сто је ли за кон ске смет ње да и да ље ра дим по истом уго-
во ру?

ОД ГО ВОР: Ко ри сни ку ин ва-
лид ске пен зи је ко ји се за по сли
или поч не да оба вља са мо стал-
ну де лат ност, не об у ста вља се
ауто мат ски ис пла та ин ва лид ске
пен зи је, већ се он из во ди на
по нов ну оце ну рад не спо соб-
но сти. Ко ри сни ку се упу ћу је по-
зив за ле кар ски пре глед ра ди
по нов не оце не рад не спо соб-
но сти, а у за ви сно сти од оце не
ор га на ве шта че ња, од лу чи ће се
о ње го вом пра ву на ин ва лид ску
пен зи ју.

Из у зе так су ко ри сни ци ин-
ва лид ске пен зи је ко ји оба вља-
ју при вре ме не и по вре ме не
по сло ве, или су ан га жо ва ни

по уго во ру о де лу, а за ко је се
не по кре ће по сту пак по нов не
оце не рад не спо соб но сти. Да-
кле, Ви мо же те да на ста ви те да
ра ди те по уго во ру о де лу као и
до сад.

Кад је реч о вој ним пен зи о-
не ри ма ко ји су оства ри ли пра-
во на ин ва лид ску пен зи ју по
осно ву пот пу ног гу бит ка спо-
соб но сти за про фе си о нал ну
вој ну слу жбу, они мо гу да се за-
по сле или оба вља ју са мо стал-
ну де лат ност, а да им због то га
не бу де об у ста вље на ис пла та
ин ва лид ске пен зи је, ни ти ће
би ти по зи ва ни на кон трол ни
пре глед.

Спорт ски стаж

ОД ГО ВОР: За ко ном о спор-
ту („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
24/2011, 99/2011) де фи ни са но је 
ко ји спор ти сти и тре не ри мо гу 
да оства ре пра во на на ци о нал-
но при зна ње, на гра ду или сти-
пен ди ју. За до де лу на ци о нал ног 
спорт ског при зна ња у ви ду до-
жи вот ног ме сеч ног нов ча ног 
при ма ња на кон на вр ше них 40 
го ди на жи во та над ле жна је Вла-

да Ре пу бли ке Ср би је. С об зи ром
на то да Фонд за пен зиј ско и ин-
ва лид ско оси гу ра ње ни је над ле-
жан за од лу чи ва ње о до де љи ва-
њу на ци о нал них спорт ских при-
зна ња, тзв. спорт ских пен зи ја,
ра ди де таљ ни јег ин фор ми са ња
о спорт ским пен зи ја ма и усло ви-
ма за њи хо во оства ри ва ње тре-
ба се обра ти ти Ми ни стар ству
омла ди не и спор та. 

?Р. Мар ко вић, Бе о град: Ин те ре су је ме кад сти чем пра во на 
пен зи ју, пу ну или при вре ме ну. Ро ђе на сам 11. 11. 1962. го-
ди не, а по че ла сам да ра дим 23. 8. 1983.

Ка да же на мо же у пен зи ју

ОД ГО ВОР: Пре ма од ред ба ма 
За ко на о ПИО, же на оства ру је 
пра во на пре вре ме ну ста ро сну 
пен зи ју (са ума ње њем) у 2015. 
го ди ни ка да на вр ши 36 го ди на 
и 4 ме се ца ста жа оси гу ра ња и 
54 го ди не и 4 ме се ца жи во та. 
Нео п ход не го ди не жи во та и ста-
жа оси гу ра ња за оства ри ва ње 
по ме ну тог пра ва сук це сив но се 
по ди жу до 2023. го ди не.

По од ред ба ма истог за ко на, 
же на у 2015. го ди ни оства ру-
је пра во на ста ро сну пен зи ју 
ка да на вр ши 60 го ди на и 6 ме-
се ци жи во та, под усло вом да 
има нај ма ње 15 го ди на ста жа 
оси гу ра ња. Нео п ход не го ди не 
жи во та за оства ри ва ње пра ва 
сук це сив но се по ди жу до 2032. 
го ди не. 

На осно ву по да та ка ко је сте 
до ста ви ли, Ви ће те ис пу ни ти 
услов за ста ро сну пен зи ју 2026. 
го ди не ка да на вр ши те 64 го ди-

не жи во та, док пра во на пре вре-
ме ну ста ро сну пен зи ју оства ру-
је те 2023. го ди не кад на вр ши те
40 го ди на ста жа оси гу ра ња, под
усло вом да су Вам за све те го-
ди не ре дов но упла ћи ва ни до-
при но си за ПИО.

На гла ша ва мо да се у стаж
оси гу ра ња ра чу на са мо онај
пе ри од за ко ји су пла ће ни до-
при но си за ПИО. Из тог раз ло-
га са ве ту је мо Вас да про ве ри те
еви ден ци ју ста жа оси гу ра ња,
под но ше њем зах те ва за из да ва-
ње ли стин га ста жа оси гу ра ња. 

На сај ту Фон да ПИО – www.
pio.rs сви за ин те ре со ва ни мо гу
да по гле да ју та бе лар ни при каз
усло ва за оства ри ва ње пра-
ва на ста ро сну и пре вре ме ну
ста ро сну пен зи ју. Сто га вас мо-
ли мо да нам ви ше не ша ље те
та ква пи та ња, јер не мо же мо
сви ма по је ди нач но да од го ва-
ра мо.

?П. Ан ђел ко вић, Па ра ћин: Да ли имам пра во да под не сем
зах тев за бе не фи ци ра ни стаж на осно ву оба вља ња са мо-
стал не ауто пре во знич ке де лат но сти?

ОД ГО ВОР: Во за чи те шких те-
рет них во зи ла но си во сти пре ко
се дам то на, ко ји оба вља ју са мо-
стал ну ауто пре во знич ку де лат-
ност, мо гу под не ти зах тев да им
се вре ме про ве де но у оба вља-
њу ауто пре во знич ке де лат но сти
утвр ди у стаж оси гу ра ња ко ји се

ра чу на са уве ћа ним тра ја њем.
Зах тев се под но си над ле жној
фи ли ја ли Фон да ПИО ко ја ре ше-
њем од лу чу је о пе ри о ди ма ко ји
се ра чу на ју са уве ћа ним тра ја-
њем и об ра чу на ва из нос до при-
но са за бе не фи ци ра ни стаж ко ји
тре ба да се пла ти.

Бе не фи ци ра ни стаж за ка ми он џи је

?М. Пе тро вић, Пан че во: Да ли су брач на и ван брач на де ца
по смр ти ко ри сни ка или оси гу ра ни ка из јед на че на у оства-
ри ва њу пра ва на по ро дич ну пен зи ју?

По ро дич на пен зи ја

ОД ГО ВОР: Пра во на по ро-
дич ну пен зи ју по смр ти ко-
ри сни ка или оси гу ра ни ка пр-
вен стве но има ју чла но ви уже
по ро ди це умр лог оси гу ра ни-
ка од но сно ко ри сни ка пра-
ва, што су, у сми слу За ко на о
ПИО, брач ни друг (ис кљу чи во
из брач не за јед ни це) и де ца
(ро ђе на у бра ку или ван бра ка
или усво је на де ца, па стор чад).
Де ца ро ђе ну у ван брач ној за-
јед ни ци су у сво јим пра ви ма
пот пу но из јед на че на са де цом
ро ђе ном у бра ку. 

Де те сти че пра во на по ро-
дич ну пен зи ју и она му при-
па да до на вр ше них 15 го ди на
жи во та без об зи ра на то да ли
се шко лу је, а по сле на вр ше них
15 го ди на са мо ако је на шко-

ло ва њу. По ро дич на пен зи ја
му при па да до кра ја шко ло ва-
ња, а нај ка сни је до на вр ше них
20 го ди на жи во та ако по ха ђа
сред њу шко лу, од но сно до 26
го ди на ако по ха ђа ви со ку шко-
лу, с тим што јед ном го ди шње
до но си по твр ду о шко ло ва њу,
од но сно по твр ду о упи са ној
го ди ни на ви со ко школ ској
уста но ви.

Уко ли ко пра во на по ро дич-
ну пен зи ју има ју де ца из ви ше
брач них или ван брач них за јед-
ни ца, од ре ђу је се је дан из нос
од пен зи је умр лог ко ри сни ка,
од но сно од пен зи је ко ја би умр-
лом оси гу ра ни ку при па да ла у
ча су смр ти, а по том се де ли на
јед на ке де ло ве пре ма бро ју де-
це ко ја има ју пра во.
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шареница шареница

РЕШЕЊЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА: костими, артизам, сламање, пор, ран, ивик, ки, 
јинан, ц, срамота, канити, онолико, јовац, п, ела, акт, зеко, ни, ет, смак, реума, 
а, о, дека, парола, боравак, браца, сиц, црв

СКАНДИНАВКА
Некад и сад

Ши ре ње
со ци јал них пра ва

Ор га ни зо ва на ак тив ност у ци љу без бед но сти рад ни ка
ус по ста вља се тек по чет ком 19. ве ка. Раз во јем ин ду стри-
је рад нич ка кла са је број но оја ча ла, али су се усло ви ра да
по гор ша ли. Са уса вр ша ва њем сред ста ва за рад, а на ро чи-
то са „ин ду стриј ском ре во лу ци јом”, број по вре да на ра ду и
бо ле сти се на гло уве ћа ва. Не за до вољ ство усло ви ма ра да
ра сте и до во ди до отво ре них исту па ња рад ни ка са кључ-
ним зах те вом за њи хо во по бољ ша ње. Ство ре ни су сна жни
рад нич ки по кре ти удру же ња ко ја вр ше при ти сак на др жа-
ву да ове од но се прав но ре гу ли ше и обез бе ди ми ни мал ну
за шти ту рад ни ка, а ти ме и ве ћу еко ном ску ста бил ност и
со ци јал ни мир. Од та да по чи ње ин тен зи ван раз вој за штит-
ног за ко но дав ства, ши ре ње со ци јал них пра ва и ства ра ње
ме ђу на род них ор га ни за ци ја ко је уве ли ко до при но се ус-
по ста вља њу ста бил них си сте ма без бед но сти и за шти те
здра вља на ра ду.

Признања за 
Дан без бед но сти

Упра ва за без бед ност и здра вље на ра ду Ми ни стар-
ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња
ор га ни зо ва ла је тра ди ци о нал ну це ре мо ни ју обе ле жа ва-
ња 28. апри ла, Свет ског да на без бед но сти и здра вља на
ра ду, и Да на без бед но сти и здра вља на ра ду у Ре пу бли ци
Ср би ји. Про сла ва је одр жа на у До му Вој ске Ср би је, а њен
циљ је би ла про мо ци ја пре вен ци је ра ди спре ча ва ња по-
вре да на ра ду и про фе си о нал них обо ље ња на гло бал-
ном ни воу. Ме ђу на род на ор га ни за ци ја ра да обе ле жа ва
овај дан кроз кам па ње чи ји је циљ по ди за ње све сти и
скре та ње па жње јав но сти на про бле ме у овој обла сти,
уз на гла сак на зна ча ју без бед но сти и здра вља на ра ду.
Та ко ђе, 28. април је Ме ђу на род ни дан ко ме мо ра ци је за
смрт но стра да ле и по вре ђе не рад ни ке ко ји, од 1996. го-
ди не, син ди кал не ор га ни за ци је ши ром све та обе ле жа ва-
ју у знак се ћа ња на све стра да ле од по вре да на ра ду и
про фе си о нал них обо ље ња.

У До му Вој ске до де ље на су на ци о нал на при зна ња у
обла сти без бед но сти и здра вља на ра ду: По ве ља „28.
април”, Пла ке та„28. април” и По хвал ни ца „28. април”.

Ј. О.
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Да ли сте зна ли ...

– да је пр ва ка пи та ли-

стич ка др жа ва ко ја је сла-
 ви ла Пра зник ра да би ла 

 – да Фран цу зи за Пр ви мај при ја те љи ма и 

– да рад ни ци бив ших ко-

Хи тле ро ва Не мач ка? Апри-

род би ни по кла ња ју ђур ђе вак? По ред тра ди-

 му ни стич ких др жа ва да нас 

ла 1933. го ди не, не по сред-

ци о нал них де мон стра ци ја, рад ни Фран цу зи, 

нај че шће не ор га ни зу ју ма-

но по сле до ла ска на власт, 

у скла ду са оби ча јем ко ји да ти ра још из вре-

сов не про те сте и де мон стра-
к ци је по во дом Пр вог ма ја, док 

су у ка пи та ли стич ким др жа ва ма, по пут Фран цу ске и Ита ли је, 

оне ре дов не и ма сов не? Код нас је уоби ча је но да се за Пр ви 

умај иде на пр во мај ски ура нак, у при ро ду, где се уз ло гор ску 

ва тру и дру же ње оба ве зно при пре ма не ко је ло. У Се вер ној и 

Цен трал ној Евро пи, ноћ уочи пр вог ма ја на зи ва се се Вал пур-

ги на ноћ (по све тој Вал пур ги). То је про сла ва плод но сти, при-

ли ком ко је се пе ва и пи је до ка сно у ноћ и па ле се ва тре.

 ме на кра ља Шар ла IX, сво јим нај бли жи ма, 

 при ја те љи ма и ро ђа ци ма по кла ња ју ђур ђе вак. У Фран цу ској се 

не пла ћа по рез на про да ју ђур ђе в ка то га да на, али са мо под усло-

вом да је убран у при ро ди, тј. да ни је ку пљен за пре про да ју.

на ци о нал-со ци ја ли сти су про гла си ли Пр ви мај „Да ном на ци-
 о нал ног ра да” и др жав ним пра зни ком. Цен трал на ма сов на 

про сла ва при ре ђи ва на је на аеро дро му Тем пел хоф.

– да је да тум ка да је по ли ци ја по чи ни ла ма са-

– да су сви фа ши сти, осим 

кр на Хеј ма р ке ту у Чи ка гу, пр ви мај 1886. го ди-

на ци ста, за бра њи ва ли обе ле-

не, сим бо лич но по стао дан рад нич ког от по ра 

жа ва ње овог пра зни ка? Бе ни то 

ка пи та ли стич ким екс пло а та то ри ма? Ме ђу тим, 

Му со ли ни је у Ита ли ји за пра-

– да се у за пад ној Евро пи 
пр вог ма ја пра зну је „Euro-
MayDay”, пра зник ко ји је 
усме рен на бор бу про тив не-
си гур но сти? По ре кло во ди из 
Ми ла на, ода кле се про ши рио 
на Бар се ло ну и на це лу Евро пу, а про це њу је се да тог да на ви-
ше од 300.000 љу ди про те сту је про тив не си гур но сти.

Аме ри кан ци га ни ка да ни су сла ви ли, већ има ју 

зник ита ли јан ског ра да од ре-

свој пра зник ко ји обе ле жа ва ју пр вог по не дељ-
ка у сеп тем бру – „La bor day”, од но сно дан ра да.

дио 21. април, ка да се сла вио 
ро ђен дан Ри ма. И у Пор ту га ли ји је гу шен сва ки по мен 1. ма ја, 
а слич но је би ло и у Шпа ни ји где је Фран ков ре жим стро го 
про го нио оне ко ји су по ку ша ва ли да га обе ле жа ва ју.

Че стит ка
Си зиф је спо ро на пре до вао ка вр ху, али све је то на док на-

ђи вао у по врат ку.

Чо век не жи ви са мо да би ра дио, ра дио... Он ра ди да би што
чо веч ни је жи вео.

Пе смом „Да нам жи ви, жи ви рад” че сти та мо пр во мај ски
пра зник и же ли мо што бр жи опо ра вак – ра да.

Док не ки ма нов ца ни кад до ста – мно ги ма све ви ше „по ста”.
Сло бо дан Ду чић

Мо лим за реч
Пра зник ра да мла ди ће про сла ви ти у би роу за за по шља ва ње.

Рад, рад и са мо рад! Пи та ње: где, где и са мо – где?

Ако се ра чу на ју и се ри је, под Тур ци ма смо 510 го ди на.

Мла де де вој ке има ју див не фа са де, му шкар ци са мо че ка ју
да пад ну.

Док тор ме је пи тао у че му је мој про блем. Ни сам до шао ни до
по ла, ис те кло му је рад но вре ме.

Кад тр гов ци на ја ве шок це не, не знам да ли да се ра ду јем
или да зо вем хит ну по моћ.

Про све та ри по ли ва ли ми ни стра во дом. Ма ле им пла те, ни су
има ли за шпри цер.

Ако се не про бу дим на вре ме, на пр во мај ски ура нак ићи
ћу 2. ма ја.

Пен зи ја је као би ки ни. Ма ла је и има два де ла.
Де јан Па та ко вић

Пре го во ри за ди пло ме
Наш пут у ЕУ се ма ло оду жио, јер ми иде мо пре ко Ма ле Кр-

сне и Ста ла ћа, са пре се да њем у Ла по ву.

Ве жи ко ња где ти га зда ка же, ина че ће га од не ти па ук.

По ску пе ле су шко ла ри не на фа кул те ти ма, а о ди пло ма ма
се још пре го ва ра.

Жи ви мо бли зу гра ни це си ро ма штва. Го то во да смо пр ве ком-
ши је.

Кад Ср бин има за пи во и ци га ре, не ма бо га ти јег чо ве ка од
ње га.

За хва љу ју ћи ди ги та ли за ци ји, сли ка о Ср би ји се по пра вља у
све ту.

Кад ми уђе мо у ЕУ, не знам на шта ће то да иза ђе!

До бро нам иде. Још са мо да нам кре не!

Жи вим од да нас до су тра. Та ко сам ис пла ни рао вре ме.
Зо ран. Т. По по вић

Ле ко ви те ми сли о ра ду
Ко ра ди тај и гре ши. На ши љу ди во ле ма ло да гре ше.

Окре нуо сам се ра ду. Ниг де ни ко га.

Пре ба цио је сво ју нор му на по слу. Са се бе на дру го га.

Мо гу да жи вим у Ср би ји са мо од свог ра да. Ло ше.

Не ви де му се гре шке на по слу. По суо их је нов ча ни ца ма.

Ре чи су му ефи ка сне. Кад би му и рад био та кав!  

Он је ква ли фи ко ва ни не рад ник. На у чио је на сто на чи на ка ко
да не ра ди.

Ду шан Стар че вић


