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У скла ду са За кључ ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је, 05 број 181–11689/2015  
од 30. ок то бра 2015. го ди не, 

 Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње из да је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о ускла ђи ва њу пен зи ја про фе си о нал них вој них ли ца

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње оба ве шта ва ко ри сни ке 
вој них пен зи ја да ће, у скла ду са За кључ ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је, ускла ди ти пен-
зи је про фе си о нал них вој них ли ца оства ре не до 31. 12. 2007. го ди не, та ко што ће на 
пен зи је уве ћа не од 1. ја ну а ра 2008. го ди не за про це нат ускла ђи ва ња од 4,21 од сто 
утвр ђе но Од лу ком о ускла ђи ва њу вој них пен зи ја за 2007. го ди ну („Слу жбе ни вој ни 
лист”, број 13/2008), при ме ни ти про це нат ускла ђи ва ња од 6,57 про це на та, чи ме се 
обез бе ђу је да укуп но ускла ђи ва ње пен зи је на ме сец де цем бар 2007. го ди не из но си 
11,06 од сто, што је у скла ду са чла ном 75 За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о 
пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, број 85/05). Ис пла та 
ускла ђе ног из но са пен зи је вр ши ће се по чев од ис пла те пен зи је за но вем бар 2015. 
го ди не. 

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње утвр ђу је из нос оба ве зе 
на ста ле по овом осно ву за пе ри од од 1. ја ну а ра 2008. го ди не до 31. ок то бра 2015. 
го ди не уве ћа не за ин декс це на на ма ло, од но сно ин декс по тро шач ких це на, од ме-
се ца у ко ме је тре ба ло да бу де из вр ше на сва ка по је ди нач на ис пла та ова ко ускла ђе-
ног из но са пен зи је, ко ји ће, на осно ву за кљу че них уго во ра о ван суд ском по рав на њу, 
ис пла ти ти јед но крат но у ја ну а ру 2016. го ди не, и то са мо за уго во ре о ван суд ском 
по рав на њу ко ји се за кљу че нај ка сни је до 10. де цем бра 2015. го ди не.

Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње је свим ко ри сни ци ма вој-
них пен зи ја, од но сно чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца, до ста вио оба ве ште ње са утвр-
ђе ним из но сом оба ве зе. Из у зет но, из нос оба ве зе ни је утвр ђен у слу ча ју ка да је у 
то ку ко ри шће ња пра ва на пен зи ју би ло про ме на у де лу ко ји се од но си на ви си ну 
пен зи је, од но сно об у ста ву ис пла те. 

Ко ри сни ци вој них пен зи ја, од но сно чла но ви њи хо вих по ро ди ца ко ји не при ме 
на ве де но оба ве ште ње тре ба ло би да се, у што кра ћем ро ку, обра те над ле жној фи-
ли ја ли Фон да ра ди под но ше ња зах те ва за ис пла ту раз ли ке пен зи је по осно ву ван-
ред ног ускла ђи ва ња пен зи ја, на осно ву ко га ће би ти за кљу чен уго вор о ван суд ском 
по рав на њу. Обра зац на ве де ног захтевa мо же се пре у зе ти са зва нич ног сај та Фон да 
www.pio.rs или у сва кој фи ли ја ли Фон да. Ко ри сни ци вој них пен зи ја, од но сно чла-
но ви њи хо вих по ро ди ца са пре би ва ли штем ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је мо гу, 
ра ди сма ње ња тро шко ва и бр зи не во ђе ња по ступ ка овла сти ти дру го ли це да у њи-
хо во име пре ду зме све прав не рад ње по треб не за ис пла ту по овом осно ву. 

Уз зах тев je по треб но до ста ви ти:
- из ве штај ко ри сни ку, од но сно „чек од пен зи је”; 
-  фо то ко пи ју лич не кар те под но си о ца зах те ва, од но сно за би о ме триј ску лич ну кар-

ту са чи пом – од штам па ни из вод из чи та ча;
-  ко пи ју кар ти це те ку ћег ра чу на под но си о ца зах те ва са упи са ним по да ци ма о име-

ну, пре зи ме ну и бро ју пар ти је те ку ћег ра чу на, од но сно ко пи ју кар ти це де ви зног 
ра чу на са упи са ним по да ци ма о име ну, пре зи ме ну и IBAN под но си о ца зах те ва са 
пре би ва ли штем ван те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је;

-  у слу ча ју смр ти ко ри сни ка пен зи је – ове ре ну ко пи ју пра во сна жног ре ше ња о на-
сле ђи ва њу ко јим је утвр ђен за кон ски на след ник до спе лих, не ис пла ће них из но са 
по осно ву ван ред ног ускла ђи ва ња пен зи ја, од но сно до каз о по кре та њу оста вин-
ског по ступ ка ра ди до но ше ња ре ше ња о на сле ђи ва њу или до пун ског ре ше ња о 
на сле ђи ва њу ко јим се утвр ђу је за кон ски на след ник по овом осно ву;

 -  уко ли ко је по кре нут пар нич ни по сту пак за на кна ду ште те по овом осно ву, до каз 
о окон ча њу пар нич ног по ступ ка, од но сно под не сак о по вла че њу ту жбе и од ри-
ца њу од ту жбе ног зах те ва са при јем ним штам би љем су да.  
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На ску пу у До му Вој ске Ср-
би је, ко ји је 9. но вем бра 
ор га ни зо ва ло Удру же-

ње вој них пен зи о не ра Ср би је, 
ми ни стри Алек сан дар Ву лин и 
Бра ти слав Га шић, као и ди рек-
тор ка РФ ПИО Дра га на Ка ли но-
вић об ја сни ли су оку пље ним 
вој ним пен зи о не ри ма ко ли ко 

ће им би ти по ве ћа не пен зи је 
већ од ис пла те пен зи је за но-
вем бар и ка да ће им и на ко ји 
на чин би ти ис пла ћен дуг од 
11,06 од сто.

– Вој ним пен зи о не ри ма при-
зна то је пра во на ван ред но по-
ве ћа ње пен зи ја од 6,57 од сто 
(јер је 4,21 од сто ра ни је по ве ћа-
но, па је ово раз ли ка до 11,06) а 
уку пан дуг од 11,06 од сто ра чу-
на ју ћи од 1. ја ну а ра 2008. би ће 
им ис пла ћен од јед ном у ја ну а-
ру сле де ће го ди не. Да кле, свим 
вој ним пен зи о не ри ма при ма ња 
ће би ти уве ћа на за тих 6,57 од-
сто ко ли ко је устав ни суд од ре-
дио, а од 1. ја ну а ра до би ја ју и 
на док на ду у нов цу за раз ли ку 
ко ја им ни је ис пла ће на ових го-
ди на – из ја вио је на овом ску пу 
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.

Про се чан дуг др жа ве пре ма 
јед ном вој ном пен зи о не ру је 
око 305.000 ди на ра а це ло куп ну 

су му др жа ва ће вој ним пен зи о-
не ри ма ис пла ти ти јед но крат но 
по чет ком сле де ће го ди не.

– Ви ни сте сум ња ли у др жа ву, 
жи вот сте про ве ли бо ре ћи се за 
њу, ве ру ју ћи у њу, спро во де ћи 
ње не за ко не, др жа ва мо ра да 
бу де та ква пре ма ва ма. Ово је 
до бра при ли ка да вам по ка же-

мо да др жа ва по сто ји и да др жи 
реч – ре као је Ву лин. 

На адре се 57.240 вој них пен зи-
о не ра, ко ри сни ка вој них пен зи-
ја и њи хо вих на след ни ка, Фонд 
ПИО је по слао оба ве ште ње и по-
звао их да до ђу у нај бли жу фи ли-
ја лу РФ ПИО и да се до го во ре.

– По треб но је да ко ри сник 
пен зи је од у ста не од суд ских 
спо ро ва пре ма др жа ви и пот-
пи ше спо ра зум о ван суд ском 
по рав на њу по ко ме се но вац од 
1. ја ну а ра ис пла ћу је у јед ној ра-
ти. Не ће би ти про ду же ња, ви ше 
ра та, др жа ва је смо гла сна ге да 
ис пла ти све у јед ној ра ти. Ван-
ред но ускла ђи ва ње иде пре ма 
сви ма. Ово је и наш на чин да 
се ка же да нам је ста ло. Но вац 
је из ре ал них из во ра, ово смо 
уште де ли и за ра ди ли и мо же мо 
да вам ис пла ти мо оно што вам 
при па да – ре као је ми ни стар 
Ву лин на ску пу у До му Вој ске.

Ми ни стар од бра не Бра ти слав 
Га шић ре као је да ова вла да и 

ми ни стар ство од бра не тре ти ра ју 
вој не пен зи о не ре као вој ни ке.

– За про те кле три го ди не ни-
смо вам обе ћа ли ни шта а да ни-
смо ис пу ни ли. До да так на пен-
зи ју до би ја сва ки офи цир, мак-
си мал но се тру ди мо да ре ши мо 
стам бе но пи та ње, од 2012. по-
де ли ли смо 2.205 ста но ва при-

пад ни ци ма вој ске, а са мо 2015. 
по де ли ли смо 965 ста но ва. Ми 
про блем раз ли ке од 11,06 од сто 
ни смо гур ну ли под те пих. Ова 
ци фра ни је ма ла, укуп но тре ба 
обез бе ди ти 24 ми ли јар де за ис-
пла ту, али ни смо узе ли кре ди те, 
већ смо тај но вац уште де ли ра-
ци о нал ним по на ша њем – ис та-
као је ми ни стар од бра не Бра ти-
слав Га шић.

Ди рек тор ка РФ ПИО Дра га-
на Ка ли но вић апе ло ва ла је на 
вој не пен зи о не ре да се ја ве фи-
ли ја ла ма Фон да, с об зи ром на 

то да је у пи та њу јед но крат на 
ис пла та, и на гла си ла да ће про-
це ду ра би ти бр за, бу ду ћи да ће 
шал те ри за њих би ти одво је ни.

– На адре се 57.240 ко ри сни-
ка пен зи ја и на след ни ка ша љу 
се оба ве ште ња из Фон да уз ко ја 
су при ло же ни и зах те ви за по-
кре та ње по ступ ка за ван суд ско 
по рав на ње. Они се мо гу по пу-
ни ти код ку ће и пре да ти над ле-
жној фи ли ја ли до 10. де цем бра. 
У фи ли ја ла ма ће би ти одво је ни 
по себ ни шал те ри за вој не пен-
зи о не ре та ко да ће се све за вр-
ша ва ти у ре корд ном ро ку – на-
гла си ла је ди рек тор ка Дра га на 
Ка ли но вић. 

Пен зи о не ри ко ји ни су под-
но си ли ту жбу мо гу јед ним до-
ла ском у Фонд да за вр ше све 
по треб не рад ње, а они ко ји су 
под не ли ту жбу тре ба ло би да 
по ву ку ту жбу и од рек ну се ту-
жбе ног зах те ва, и то до ку мен-
ту ју Фон ду, ка ко би им сред ства 
би ла ис пла ће на у ја ну а ру. На тај 
на чин, уко ли ко се ко ри сни ци 
вој них пен зи ја на ко је се од но-

си За кљу чак Вла де ја ве Фон ду у 
тер ми ну ко ји је утвр ђен за кључ-
ком, од но сно до 10. де цем бра, 
ис пла та ће им би ти си гур на и 
јед но крат на, већ то ком ја ну а ра. 
Раз ли ка ко ја им при па да ва ло-
ри зо ва на је ко е фи ци јен том ин-
фла ци је и ти ме обез бе ђе на од 
де вал ва ци је, од но сно са чу ва на 
је ре ал на вред ност ду га, што 
је нај бо ље и нај бр же ре ше ње 
овог ви ше го ди шњег про бле ма. 
Ово пра во од но си се и на на-
след ни ке пре ми ну лих вој них 
пен зи о не ра. 

СКУП У ДО МУ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ

Вој ним пен зи о не ри ма  
по ве ћа ње и дуг

Обраћање министра Вулина на скупу у Дому Војске Србије

Са трибине у Новом Саду
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ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ СТА ЖА ДО КРА ЈА ГО ДИ НЕ

По ве за но око хи ља ду  
и по го ди на ста жа
Вла да Ре пу бли ке Ср би је 

до не ла је 18. ју на За кљу-
чак о по ве зи ва њу ста жа 

(до пу на je до не та 4. сеп тем бра 
2015. го ди не), пре ма ко ме би 
по ве зи ва ње ста жа до кра ја го-
ди не тре ба ло да се из вр ши за 
око 13.000 ли ца.

Да под се ти мо, овим за кључ-
ком Вла де пред ви ђе на је мо-
гућ ност по ве зи ва ња ста жа по-
је ди ним ка те го ри ја ма бив ших 
за по сле них у су бјек ти ма при ва-
ти за ци је, у пред у зе ћи ма за про-
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том ко ја су до сту па ња на 
сна гу За ко на о при ва ти за ци ји 
(2015. го ди не) има ла озна ку „у 
ре струк ту ри ра њу”, и у су бјек ти-
ма у ко ји ма је стeчај отво рен у 
2015. го ди ни и Аген ци ја за при-
ва ти за ци ју име но ва на за сте-
чај ног управ ни ка. Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју оба ве шта ва на-
ве де не при вред не су бјек те да 
њи хо ви за по сле ни има ју пра во 
на по ве зи ва ње ста жа.

У слу ча ју су бје ка та при ва-
ти за ци је и пред у зе ћа за про-
фе си о нал ну ре ха би ли та ци ју и 
за по шља ва ње осо ба са ин ва ли-
ди те том, пра во на по ве зи ва ње 
ста жа има ју ли ца ко ја су ис пу-
ни ла услов и под не ла зах тев за 
оства ри ва ње пра ва на пен зи ју 
до 31. 12. 2015. го ди не или су 
оства ри ла пра во на пен зи ју до 
тог да ту ма, као и бив ши за по-
сле ни ко ји су оства ри ли пра-
во на пен зи ју та ко што су са ми 
упла ти ли до при нос за ПИО уме-
сто по сло дав ца, а ни су под не ли 

ту жбе ни зах тев за по тра жи ва ње 
истог. Пра во на по ве зи ва ње ста-
жа за по сле ни из ових при вред-
них су бје ка та не мо гу да оства ре 
уко ли ко во де спор са по сло дав-
цем и у том слу ча ју ће би ти нео п-
ход но да се опре де ле или за по-
ве зи ва ње ста жа или за на ста вак 

по ступ ка на пла те по тра жи ва ња 
из рад ног од но са пре ко су да.

Ва жно је под се ти ти да зах тев 
не под но се са ми бив ши за по-
сле ни, већ то чи не по сло дав ци. 
По пу ње ни и ове ре ни зах те ви, 
са спи ско ви ма за по сле них и 
њи хо вим из ја ва ма, до ста вља ју 
се над ле жној фи ли ја ли Фон да 
ПИО пре ма се ди шту по сло дав-
ца, а сви по треб ни обра сци, као 
и за кључ ци Вла де, про це ду ре 
и спи ско ви при вред них су бје-
ка та, на ла зе се на сај ту Фон да 
www.pio.rs. С об зи ром на то да 
не ки по сло дав ци не ма ју са свим 
ажур ну еви ден ци ју о свим за по-
сле ни ма ко ји су ра ни је оти шли 
из фир ме, ти за по сле ни би тре-
ба ло да се са ми ја ве свом по-

сло дав цу, ка ко би би ли ста вље-
ни на спи сак и ушли у по сту пак 
за по ве зи ва ње ста жа.

По ред две на ве де не ка те-
го ри је при вред них су бје ка та, 
овим за кључ ком Вла де о по ве-
зи ва њу ста жа об у хва ће на су и 
пред у зе ћа код ко јих је сте чај ни 

по сту пак отво рен или ће би ти 
отво рен у 2015. го ди ни и Аген-
ци ја за при ва ти за ци ју је име-
но ва на за сте чај ног управ ни ка, 
а пра во на по ве зи ва ње ста жа 
има ју сви бив ши за по сле ни без 
об зи ра на то да ли има ју услов 
за пен зи ју или не. У овом слу ча-
ју по сту пак по ве зи ва ња ста жа 
оси гу ра ња по кре ће Аген ци ја за 
при ва ти за ци ју.

По ве зи ва ње ста жа за све на-
ве де не ка те го ри је омо гу ће но је 
и за стаж оси гу ра ња и за стаж 
оси гу ра ња са уве ћа ним тра ја-
њем (бе не фи ци ра ни стаж). За 
ову на ме ну у бу џе ту Ре пу бли-
ке Ср би је за 2015. го ди ну су 
обез бе ђе на сред ства за упла ту 
до при но са за ПИО на нај ни жу 
ме сеч ну осно ви цу до при но са, 
због че га по ве зи ва ње ста жа по 
овом за кључ ку тре ба да се из-
вр ши до кра ја го ди не.

Пре ма по след њим по да ци ма, 
Ре пу блич ки фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње до са да 
је по ве зао стаж за 408 рад ни ка 
у укуп ном тра ја њу од 1.419 го ди-
на, јед ног ме се ца и пет да на. За 
ове на ме не је до са да из дво јен 
из нос од 86,3 ми ли о на ди на ра.

В. Ка дић

Историјатповезивањастажа
По ве зи ва ње ста жа по че ло је За ко ном о упла ти до при но са 
за ПИО из 2005. го ди не где је по ве зан стаж за пе ри од од 1. 1. 
1991. до 31. 12. 2003. го ди не за 66.163 прав на ли ца, од но сно за 
274.000 рад ни ка. У те свр хе је из дво је но 20,65 ми ли јар ди ди-
на ра, а по ве за но је око по ла ми ли о на го ди на ста жа оси гу ра ни-
ци ма ко ји ма не са ве сни по сло дав ци ни су ре дов но упла ћи ва ли 
до при но се за ПИО. 
Укуп но је, за кључ ци ма Вла де, од 1991. го ди не до да нас др жа-
ва по ве за ла стаж за 67.095 прав них ли ца, за шта је из дво је но 
71,42 ми ли јар де ди на ра. 

Трибиназа
новосадске
пензионере

У ци љу де таљ ни јег ин фор-
ми са ња вој них пен зи о не ра, 
ко јих на те ри то ри ји АП Вој во-
ди не имао око 8.000, о ис пла-
ти ван ред ног ускла ђи ва ња 
њи хо вих пен зи ја, Че до мир 
Фран цу ски, за ме ник ди рек то-
ра По кра јин ског фон да ПИО, 
и Или ја Ша кић, ди рек тор 
Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад, 
го сто ва ли су на три би ни ко ју 
је 23. но вем бра у До му Вој ске 
Но ви Сад ор га ни зо вао Град-
ски од бор удру же ња вој них 
пен зи о не ра у Но вом Са ду.

Или ја Ша кић је том при ли-
ком ин фор ми сао при сут не 
да је од 2.500 вој них пен зи о-
не ра, ко ји се на ла зе у ис пла ти 
Фи ли ја ле РФ ПИО Но ви Сад, 
око 600 до шло у про сто ри-
је Фи ли ја ле и Ди рек ци је ПФ 
ПИО у Но вом Са ду у пр вој 
не де љи ре а ли за ци је За кључ-
ка Вла де РС ра ди под но ше ња 
зах те ва за ван суд ско по рав-
на ње. Од тог бро ја око 500 
их је већ пот пи са ло уго во ре 
и ушло у про це ду ру ван суд-
ског по рав на ња, а об ја снио је 
и да код ма њег де ла по сто ји 
ди ле ма око ви си не на кна де 
ко ју тре ба да при ме, те из тог 
раз ло га по сту пак још ни је по-
кре нут. Ди рек тор је на кра ју 
по звао вој не пен зи о не ре да 
до ђу у Фи ли ја лу ра ди де таљ-
ни јих ин фор ма ци ја.

Че до мир Фран цу ски је, с 
дру ге стра не, од го ва рао на 
кон крет на пи та ња при сут них 
вој них пен зи о не ра и њи хо-
вих прав них за ступ ни ка.  

Ми ло рад Орељ, пред сед-
ник Град ског од бо ра удру же-
ња вој них пен зи о не ра у Но-
вом Са ду ко је бро ји око 1.600 
чла но ва, из ја вио је да су на 
овај скуп по зва ли струч ња ке 
из Фон да ПИО, јер су же ле ли 
да вој ни пен зи о не ри, њи хо ви 
чла но ви, од нај од го вор ни јих 
љу ди из По кра јин ског фон да 
ПИО чу ју шта их оче ку је ако 
пот пи шу ван суд ско по рав на-
ње и ка ко мо ра ју да по сту пе 
да би се то ре а ли зо ва ло. На 
кра ју је до дао да је са ста нак 
ис пу нио сво ју свр ху и да је 
успе шно за вр шен. 

В. Ана ста си је вић
Ми ро слав Мек те ро вић
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Тре ћу го ди ну за ре дом Фонд за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње Ре пу бли ке Ср би-
је и На ци о нал ни за вод за пен зиј ско оси-

гу ра ње Ре пу бли ке Ма ђар ске ор га ни зо ва ли су 
Ме ђу на род не са ве то дав не да не. Струч ња ци 
из два пен зиј ска фон да пру жа ли су бес плат не 
прав не са ве те оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма 
3. но вем бра у су бо тич кој Фи ли ја ли РФ ПИО.

За ор га ни за ци ју и ко о р ди на ци ју овог 
ме ђу на род ног су сре та би ла је за ду же на 
Алек сан дра Ба нић, са вет ни ца ди рек то ра 
РФ ПИO. Са ве то дав ци из ма ђар ског На ци о-
нал ног за во да би ли су – др Ју дит Сол тец, на-
чел ни ца Оде ље ња за ме ђу на род не пен зи је 
по би ла те рал ном уго во ру, и Хе лен Мин дер, 
са мо стал ни струч ни са рад ник у ма ђар ском 
за во ду, а из на шег Фон да – Да мир Бог дан, 
по моћ ник на чел ни ка, мр Ја сна Го луп ски, 
шеф Од се ка, Игор Ба шнец, ви ши струч ни 
са рад ник у Оде ље њу за ПИО по ме ђу на род-
ним уго во ри ма у Ди рек ци ји ПФ ПИО Но ви 
Сад, а при су ство ва ла је и Ва ле ри ја Вар га, 
пре во ди лац за ма ђар ски је зик у су бо тич кој 
Фи ли ја ли.  

– Ор га ни зо ва ли смо овај су срет у на шој 

фи ли ја ли да би смо омо гу ћи ли гра ђа ни ма 
ко ји су оства ри ли стаж оси гу ра ња у на ше 
две др жа ве да до бес плат них прав них са ве-
та из обла сти ПИО до ђу бр же и у не по сред-
ном кон так ту са струч ња ци ма, без од ла ска 
у Но ви Сад, Бе о град или у Ма ђар ску. Та ко ђе, 
кроз прет ход не су сре те ус по ста ви ли смо 
до бре ве зе са ко ле га ма из Ма ђар ске, та ко 
да ни смо има ли ни ка квих про бле ма јер смо 
се о све му до го ва ра ли. По сло вич но до бру 
са рад њу оства ри ли смо и са слу жба ма Ди-
рек ци је у Бе о гра ду и Ди рек ци је у Но вом 
Са ду и све је то до при не ло да гра ђа ни ко ји 
су уче ство ва ли у овим раз го во ри ма, за до-

вољ ни на пу сте про сто ри је на ше фи ли ја ле 
– кон ста то ва ла је Сне жа на Ма рић, ди рек-
тор ка Фи ли ја ле РФ ПИО Су бо ти ца.   

Да мир Бог дан је ис та као да је на кон сту па-
ња на сна гу но вог Спо ра зу ма о со ци јал ном 
оси гу ра њу из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу-
бли ке Ма ђар ске 1. де цем бра про шле го ди не 
убр за на про це ду ра за до но ше ње ре ше ња о 
оства ри ва њу пра ва из ПИО, те да се ре зул та ти 
већ при ме ћу ју. Та ко ђе, из раз го во ра са ко ле-
га ма из ма ђар ског фон да са знао је да се и код 

њих сма њио број не ре ше них зах те ва. Ово га 
пу та стран ке су се нај ви ше ин те ре со ва ле за 
усло ве оства ри ва ња пра ва на по је ди не ви до-
ве пен зи је у Ср би ји и Ма ђар ској, за по дат ке 
ко ји се од но се на пе ри од оси гу ра ња и пен зиј-
ски стаж ко ји је на вр шен у на ше две зе мље, 
као и за то ко ме да се обра те ка да под но се 
зах те ве, ко ли ко тра је про це ду ра до до би ја-
ња ре ше ња, ко ју до ку мен та ци ју да при ло же, 
у ко јој ва лу ти ће им се ис пла ћи ва ти пен зи ја и 
у ко јој зе мљи.

Др Ју дит Сол тец по твр ди ла је да је но ви 
спо ра зум до при нео ве ћој ефи ка сно сти у 
ре ша ва њу зах те ва за оства ри ва ње пра ва 

на осно ву оства ре ног ста жа у две зе мље. 
Ис та кла је и да струч ња ци пен зиј ског фон-
да из Бу дим пе ште сма тра ју да је одр жа ва ње 
са ве то дав них да на са на шом зе мљом ве о-
ма ко ри сна прак са за гра ђа не, јер све што 
их ин те ре су је мо гу са зна ти на јед ном ме сту 
без ве ћих тро шко ва за пу то ва ње, али и за 
струч ња ке из ове обла сти, ко ји не по сред-
но раз ме њу ју по дат ке и струч на ми шље ња 
у ре ша ва њу од ре ђе них зах те ва. На ве ла је и 
да је ме сеч ни при лив но вих зах те ва гра ђа-
на ко ји су на вр ши ли пен зиј ски стаж пре ма 
про пи си ма Ср би је и Ма ђар ске из ме ђу 20 и 
30, а да их је на го ди шњем ни воу око 300. 

Мр Ја сна Го луп ски пре ци зи ра ла је где је 
но ви спо ра зум, из ме ђу оста лог, олак шао 
рад струч ња ци ма.

– До шли смо до знат ног на прет ка у 
ре ша ва њу пред ме та са рад ним ста жом 
оства ре ним у на ше две зе мље, има ју ћи у 
ви ду да је ре ше но оно што нам је углав ном 
пред ста вља ло про блем: пре кла па ње ста-
жа ко ји су оси гу ра ни ци оства ри ли у обе 
др жа ве, што је но вим спо ра зу мом де таљ-
ни је ре гу ли са но. На пре дак у ре ша ва њу 
ових зах те ва ви дљив је от ка ко је кре ну ла 
екс перт ска раз ме на струч ња ка и одр жа-
ва ње са ве то дав них да на – ре кла је мр Ја-
сна Го луп ски.   

Игор Ба шнец је из ја вио да је чуо кон ста та-
ци је гра ђа на да су за до вољ ни не по сред но 
до би је ним ин фор ма ци ја ма и да са ова квом 
прак сом срп ски и ма ђар ски фонд тре ба да 
на ста ве и убу ду ће.

Струч ња ци два фон да раз ме ни ли су на 
кра ју ин фор ма ци је и по дат ке по треб не за 
ажу р ни је ре ша ва ње по је ди нач них пред ме-
та ко ји су већ у по ступ ку ре ша ва ња, а про-
ди ску то ва ли су и о при ме ни но вог спо ра зу-
ма, као и о пи та њи ма из пен зиј ских си сте ма 
две ју др жа ва.

Ми ро слав Мек те ро вић

МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ВЕ ТО ДАВ НИ ДА НИ СА МА ЂАР СКОМ

Но ви спо ра зум убр зао  
по ступ ке

Чон гор Фа ра го, два де сет пе то го ди шњак 
из Бач ке То по ле, ко ји је пре жи вео те шку 
са о бра ћај ну не сре ћу у Ма ђар ској док је 
во зио ка ми он за јед ну фир му из су сед не 
др жа ве, и ко ји се кре ће уз по моћ по ма-
га ла и уз по моћ дру гих ли ца, ин те ре со-
вао се ка кве су мо гућ но сти да оства ри 
ин ва лид ску пен зи ју у Ре пу бли ци Ср би ји, 
јер му је зах тев за оства ри ва ње тог пра-
ва у Ма ђар ској од би јен. На кра ју је био 
за до во љан до би је ним ин фор ма ци ја ма, 
а по себ но што ни је мо рао да пу ту је да-
ле ко. По др жао је ова кав на чин ра да два 
пен зиј ска фон да.

Пре за до во љан услу гом са ве то да ва ца 
био је и Ан тун Се рен чеш, из Кеч ке ме та, 
ко ји се о Са ве то дав ном да ну ин фор ми-
сао пу тем ин тер не та. Он је оства рио 
пра во на пен зи ју код ма ђар ског но си о ца 
со ци јал ног оси гу ра ња, али же ли да сра-
змер ни део пен зи је оства ри и у Ср би ји, 
по што у на шој зе мљи има 20 го ди на и 
три ме се ца ста жа оси гу ра ња. Ње го ва из-
ри чи та же ља је и да му се тај део пен зи је 
ис пла ћу је у Ср би ји. Ан тун је ре као да је у 
не по сред ном раз го во ру до био пра ве ин-
фор ма ци је, бо ље не го да их је по тра жио 
на би ло ко ји дру ги на чин. 

Задовољниграђани

Хелен Миндер, Фараго Цонгор (странка), др Јудит Солтец, Игор Башнец, мр Јасна 
Голупски, Валерија Варга и Дамир Богдан
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актуелно

Елек трон ски сер ви си 
Фон да ПИО у слу жби 
гра ђа на

Је да на е ста ме ђу на род на 
кон фе рен ци ја „Smart e-Go-
vern ment 2015 и елек трон-

ски иден ти тет и сер ви си е-Упра-
ве” одр жа на је у хо те лу Crow ne 
Pla za у Бе о гра ду 29. и 30. ок то-
бра 2015. го ди не. Пре зен та ци ју 
елек трон ских сер ви са РФ ПИО 
дру гог да на кон фе рен ци је из-
ло жио је Зо ран Су та ра, са вет-
ник ди рек то ра Фон да ПИО.

– У окви ру обла сти „По ли ти ка 
ин фор ма ци о ног дру штва”, од-
но сно те ме „Иза зо ви у прак тич-
ној ре а ли за ци ји G2G и G2C/G2B 
си сте ма” при пре мље на је пре-
зен та ци ја ко јом смо пред ста-
ви ли на ша ис ку ства и ви ђе ње 
ка ко до при не ти да љем раз во ју 
e-Go vern men ta у Ср би ји у ци љу 
сма ње ња тро шко ва и уште де у 
бу џе ту. На овој већ тра ди ци о-
нал ној кон фе рен ци ји Фонд је 
уче ство вао пе ти пут за ре дом 
са пре зен та ци јом под на зи вом 
„Елек трон ски сер ви си Фон да 
ПИО у слу жби гра ђа на” – ка же 
са вет ник Су та ра.

То ком из ла га ња пред ста вље-

но је шта је Фонд ура дио у про-
те клих пет го ди на на по бољ ша-
њу свог по сло ва ња у по гле ду 
елек трон ских сер ви са пре ма 
гра ђа ни ма и дру гим ин сти ту ци-
ја ма. Хро но ло шки по сма тра но, 
елек трон ски сер ви си Фон да су 
у про те клом пе ри о ду ре а ли зо-
ва ни у кон ти ну и те ту по сле де-
ћем ре до сле ду.

– У ма ју 2010. за по че то је са 
елек трон ском про ве ром по да-
та ка М-4 за по сло дав це, а већ 

у ју ну исте го ди не гра ђа ни ма је 
омо гу ће но да са пин ко дом, ко ји 
мо гу да до би ју на шал те ру сва ке 
фи ли ја ле, елек трон ски про ве ре 
сво ју при ја ву на оси гу ра ње, као 
и упла ће не до при но се. Од ја-
ну а ра 2012. про функ ци о ни сао 
је но ви сајт Фон да са пре тра-
жи ва чем, та ко да гра ђа ни мо-
гу са сај та да пре у зму око 120 
обра за ца и меј лом кон так ти ра-
ју са Фон дом, од но сно са над-
ле жни ма у на шој ин сти ту ци ји. 

Од ју на 2013. оси гу ра ни ци ма и 
ко ри сни ци ма је омо гу ћен увид 
у ста тус под не тог зах те ва са пин 
ко дом или Д-бро јем. По че так 
елек трон ске раз ме не по да та ка 
са но си о ци ма пен зиј ског оси-
гу ра ња дру гих др жа ва (до са да 
са че ти ри др жа ве, пла ни ра се 
са још че ти ри) да ти ра с по чет-
ка 2014. а већ у де цем бру исте 
го ди не фор ми ран је Кон такт 
цен тар пре ко ко јег се ко му ни-
ка ци ја са ко ри сни ци ма оба вља 
и елек трон ским пу тем (до са да 
је при мље но и од го во ре но на 
го то во 30.000 пи та ња). Од ју на 
ове го ди не омо гу ће но је елек-
трон ско под но ше ње зах те ва за 
из да ва ње по твр да и уве ре ња 
(по кри ве но је 80 од сто свих по-
твр да и уве ре ња ко је Фонд из-
да је у окви ру свог по сло ва ња). 
Исто вре ме но је на сајт Фон да 
по ста вљен и кал ку ла тор за из-
ра чу на ва ње да ту ма ка да се ис-
пу ња ва ју усло ви за ста ро сну и 
пре вре ме ну ста ро сну пен зи ју, 
та ко да оси гу ра ни ци мо гу са-
ми да про ве ре ка да ће ис пу ни-
ти усло ве за од ла зак у пен зи ју 
– об ја снио је на Ме ђу на род ној 
кон фе рен ци ји Зо ран Су та ра, са-
вет ник ди рек то ра РФ ПИО. 

Г. О. 

Ди рек тор На ци о нал не слу-
жбе за за по шља ва ње Ср би је, 
Зо ран Мар ти но вић, 24. но вем-
бра по се тио је оп шти ну Свр љиг, 
об и шао рад ни ке ан га жо ва не 
на јав ним ра до ви ма у уста но-
ва ма и јав ним пред у зе ћи ма те 
оп шти не и раз го ва рао са при-
вред ни ци ма о да љој са рад њи.

Јав ни ра до ви, у ко је се укљу-
чу ју ли ца ко ја те же до ла зе до 
по сла због не до стат ка зна ња и 
ве шти на, ор га ни зу ју се ши ром 
Ср би је. Ове го ди не у про гра му 
јав них ра до ва ан га жо ва но је 
7.800 ли ца у Ср би ји, и то под-
сти цај ним сред стви ма Ре пу бли-
ке и под сти цај ним сред стви ма 

ло кал них са мо у пра ва. Оп шти на 
Свр љиг, иако не раз ви је на, до-
бар је при мер са рад ње и ула га-
ња у ло кал не ак ци о не пла но ве. 

– Ве ли ко је ин те ре со ва ње ло-
кал них са мо у пра ва за све ме ре 
ко је спро во ди НСЗ. Из ме ђу 80 и 
90 ло кал них са мо у пра ва из дво-
ји ло је за ове ме ре укуп но 309 
ми ли о на ди на ра, од че га око 
170 ми ли о на ди на ра за про гра-
ме јав них ра до ва. И у на ред ној 
го ди ни пла ни ра ју се сред ства 
за јав не ра до ве и дру ге про гра-
ме – ис та као је ди рек тор Мар-
ти но вић у Свр љи гу.

Је ле на Три фу но вић, пред-
сед ни ца оп шти не Свр љиг, за-

до вољ на је са рад њом са НСЗ 
и на ја ви ла је но ва под сти цај на 
сред ства за но ве ло кал не ак-
ци о не пла но ве за по шља ва ња. 
Ина че, за хва љу ју ћи сред стви-
ма НСЗ од 11 ми ли о на ди на ра 
и оп шти не Свр љиг од де вет ми-
ли о на ди на ра, тре нут но је 210 

рад ни ка ан га жо ва но на јав ним 
ра до ви ма, 22 ли ца за по че ла су 
свој соп стве ни би знис и око 50 
не за по сле них оба вља струч ну 
прак су, на гла ше но је у Свр љи гу 
при ли ком по се те Зо ра на Мар-
ти но ви ћа, ди рек то ра НСЗ.

С. Ђор ђе вић

МЕ ЂУ НА РОД НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА „SMART E-GO VERN MENT 2015 И ЕЛЕК ТРОН СКИ ИДЕН ТИ ТЕТ 
И СЕР ВИ СИ Е-УПРА ВЕ”

Пред ста вљен Фонд ПИО

ДИ РЕК ТОР НСЗ У СВР ЉИ ГУ

Јав ни ра до ви и до го ди не

Зо ран Су та ра

Зо ран Мартиновић посетио југ Србије
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реч струке

За кључ ком Вла де Ре пу-
бли ке Ср би је од 30. ок-
то бра 2015, вој ним пен-

зи о не ри ма ко ји су пра во на 
пен зи ју оства ри ли за кључ но 
са 31. де цем бром 2007. го ди не 
при зна то је пра во на ван ред-
но ускла ђи ва ње пен зи је по ве-
ћа њем за 11,06 од сто по чев од 
1. ја ну а ра 2008. го ди не. Ка ко је 
Фонд за со ци јал но оси гу ра ње 
вој них оси гу ра ни ка пен зи је 
већ ускла дио за 4,21 од сто, ова од лу ка Вла де 
за пра во зна чи да ће се пен зи је вој ним пен зи-
о не ри ма од 1. ја ну а ра 2008. го ди не по ве ћа ти 
за до дат них 6,57 про це на та, чи ме се по сти же 
укуп но по ве ћа ње пен зи ја од 11,06 од сто.

Ка ко би се од лу ка Вла де бла го вре ме но 
спро ве ла, пен зи је свих вој них пен зи о не ра 
ко ји су пра во на пен зи ју оства ри ли пре 1. 
ја ну а ра 2008. го ди не, по ве ћа ће се без до-
но ше ња по себ них ре ше ња по чев од но вем-
бар ске пен зи је у 2015. го ди ни за 6,57 од сто 
и њи хо ва да ља ис пла та ће се на ста ви ти у 
уве ћа ном из но су. За пе ри од од 1. ја ну а ра 
2008. до 31. ок то бра 2015. го ди не, РФ ПИО 
по ну дио је пен зи о не ри ма скла па ње уго-
во ра о ван суд ском по рав на њу, ка ко би се 
раз ли ка из ме ђу ис пла ће них и ускла ђе них 
пен зи ја ис пла ти ла јед но крат но, већ у ја ну-
а ру 2016. го ди не. Из нос ко ји ће се ис пла ти-
ти пен зи о не ри ма ко ји за кљу че ван суд ско 
по рав на ње пред ста вља збир но ми нал них 
из но са ускла ђе них пен зи ја за овај пе ри од, 
ума њен за уку пан из нос већ ис пла ће них 
пен зи ја, а уве ћан ин дек сом ра ста це на на 
ма ло. Оба ве ште ња о утвр ђе ном из но су, као 
и обра зац зах те ва за ис пла ту раз ли ке већ 
су упу ће ни вој ним пен зи о не ри ма пу тем по-
ште, а са мо за ма њи број ко ри сни ка пен зи је 
ко ји ма се овај из нос ни је мо гао из ра чу на-
ти ауто ма ти зо ва но, из нос ни је на ве ден у 
оба ве ште њу. Они ће ин фор ма ци ју о тач ном 
из но су раз ли ке до би ти у Фон ду, при ли ком 
за кљу че ња уго во ра.

Ван суд ско по рав на ње
Сви вој ни пен зи о не ри ко ји же ле да им се 

раз ли ка пен зи је ис пла ти у ја ну а ру 2016. го ди-
не, уго вор о ван суд ском по рав на њу са Фон-
дом тре ба да за кљу че нај ка сни је до 10. де цем-
бра 2015. го ди не. Ка ко би би ли си гур ни да ће 
то и учи ни ти, по треб но је да бла го вре ме но 
под не су зах тев за ис пла ту раз ли ке по осно ву 
ван ред ног ускла ђе ња вој не пен зи је. Овај зах-
тев под но си се у нај бли жој ор га ни за ци о ној је-

ди ни ци Фон да (фи ли ја ли, или слу жби фи ли ја-
ле), а под но се га ко ри сни ци вој них пен зи ја, на-
след ни ци умр лих ко ри сни ка, као и дру га ли ца 
ко ја су ко ри сни ци, или на след ни ци овла сти ли 
да то учи не. Са мо у слу ча ју да је ис пла та пен-
зи је пре ста ла пре 1. ја ну а ра 2012. го ди не и да 
ни ко ни је на кон тог да ту ма ко ри стио пен зи ју 
(нпр. по ро дич ну), зах тев се под но си Ди рек ци-
ји Фон да. Ко ри сни ци пра ва ко ји са ми не мо гу 
да до ђу до Фон да, мо гу да овла сте дру го ли це 
да у њи хо во име под не се зах тев и за кљу чи уго-
вор, а то овла шће ње не мо ра да бу де ове ре но 
уко ли ко ће се ис пла та вр ши ти на ра чун ко ри-
сни ка. Уко ли ко се овла шће ње да је и за ис пла-
ту раз ли ке на ра чун овла шће ног ли ца, он да 
та кво овла шће ње мо ра да бу де ове ре но код 
но та ра, од но сно у оп шти ни, или су ду. Та ко ђе, 
на след ни ци мо гу да за кљу че уго вор и на осно-
ву већ до не тог ре ше ња о на сле ђи ва њу, уко ли-
ко су тим ре ше њем од ре ђе ни на след ни де ло-
ви, а ни ко се ни је од ре као на след ства. Уко ли ко 
ре ше њем ни је од ре ђен удео на след ни ка, или 
се не ко од на след ни ка од ре као на след ства, 
на след ни ци мо гу да за кљу че уго вор у слу ча ју 
да се сви за кон ски на след ни ци пи са но из ја сне 
о на чи ну рас по де ле укуп ног из но са раз ли ке 
ко ја би при па ла умр лом ко ри сни ку. Ове из ја ве 
мо гу се да ти у Фон ду, а уко ли ко се до ста вља ју 
пу тем по ште, мо ра ју се ове ри ти код но та ра, у 
оп шти ни, или су ду. Уко ли ко оста вин ски по сту-
пак уоп ште ни је спро ве ден, уго вор се не мо же 
за кљу чи ти пре до но ше ња ре ше ња о на сле ђи-
ва њу, чак и у слу ча ју да на след ни ци рас по ла-
жу уго во ром о до жи вот ном из др жа ва њу, или 
те ста мен том. Уго вор не мо же да се за кљу чи ни 
ако је оста вин ски по сту пак у то ку, али ће Фонд 
при ми ти и еви ден ти ра ти и та кве зах те ве. Сва-
ки на след ник под но си зах тев одво је но од дру-
гих на след ни ка, при че му се зах те ви не мо ра ју 
под но си ти у ис тој ор га ни за ци о ној је ди ни ци 
Фон да, већ сва ки на след ник од ла зи у се би нај-
бли жу фи ли ја лу, од но сно слу жбу фи ли ја ле.

Вој ни пен зи о не ри ко ји су ту жбом су ду 
тра жи ли ис пла ту раз ли ке пен зи је, мо гу да 

за кљу че уго вор са мо у слу ча ју 
да је по њи хо вој ту жби већ до-
не та пре су да, у ком слу ча ју се 
уго вор за кљу чу је за пе ри о де 
ко ји том пре су дом ни су об у-
хва ће ни. Уго вор мо же да се за-
кљу чи и са пен зи о не ри ма ко ји 
по ву ку ту жбу, или се од рек ну 
ту жбе ног зах те ва. Ту жба се по-

вла чи под не ском ко ји се пре да је су ду код 
ко га је ту жба под не та, а је дан при ме рак тог 
под не ска, са до ка зом о при је му, до ста вља 
се уз зах тев за ис пла ту раз ли ке. 

Под но ше ње зах те ва  
до 10. де цем бра

Зах тев се мо же под не ти пу тем по ште, или 
не по сред но на шал те ру фи ли ја ле, или слу-
жбе фи ли ја ле. Уко ли ко се зах тев под но си 
не по сред но, рад ник Фон да ће про ве ри ти да 
ли су уз зах тев пре да ти сви по треб ни до ка-
зи и за тра жи ти ње го ву евен ту ал ну до пу ну, 
при че му се под но си лац зах те ва мо же са ве-
то ва ти да до ка зе ко ји не до ста ју при ба ви и 
до не се ка да бу де за кљу чи вао уго вор о ван-
суд ском по рав на њу. Тер мин за кљу че ња уго-
во ра од ре ђу је се при под но ше њу зах те ва, 
о че му ће под но си лац до би ти оба ве ште ње. 
Уз зах тев се оба ве зно при ла жу ко пи ја лич не 
кар те (или иш чи та ни по да ци из лич не кар-
те са чи пом), ко пи ја че ков не кар ти це, или 
дру гог до ка за о те ку ћем ра чу ну на ко ји ће 
се из вр ши ти ис пла та раз ли ке, као и дру ги 
по треб ни до ка зи као што су: ове ре на ко пи-
ја ре ше ња о на сле ђи ва њу, из ја ве дру гих на-
след ни ка и слич но. Ва жно је на гла си ти да се 
ис пла та раз ли ке мо же из вр ши ти ис кљу чи во 
на те ку ћи ра чун, па је по треб но да под но си-
о ци зах те ва та кав ра чун отво ре, уко ли ко то 
ни су ра ни је учи ни ли. 

За крај, по но во под се ћа мо вој не пен зи о не-
ре да уго во ри мо гу да се за кљу че нај ка сни је до 
10. де цем бра 2015. го ди не, ка ко би се ис пла та 
раз ли ке из вр ши ла у ја ну а ру 2016. Из ових раз-
ло га, по жељ но је да за ин те ре со ва ни вој ни 
пен зи о не ри, уко ли ко за то има ју мо гућ ност, 
под не су зах тев не по сред но на шал те ру Фон да 
ка ко би од мах при под но ше њу зах те ва би ли 
оба ве ште ни о тер ми ну за за кљу че ње уго во ра, 
као и о то ме да ли је њи хов зах тев уре дан, чи-
ме ће им би ти омо гу ће но да евен ту ал не не до-
стат ке на вре ме ис пра ве.

Ми ро слав Ми рић

ВАН РЕД НО УСКЛА ЂИ ВА ЊЕ ВОЈ НИХ ПЕН ЗИ ЈА

У ја ну а ру 2016.  
ис пла та раз ли ке

Ми ро слав Ми рић
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између два броја

Стоп на си љу над же на ма
Пред став ни ци Ко ор ди на ци о ног 

те ла Вла де Ср би је за род ну рав но-
прав ност и Ти ма УН обе ле жи ли су 
у Бе о гра ду Ме ђу на род ни дан бор-
бе про тив на си ља над же на ма и 
на ја ви ли за јед нич ке ак тив но сти у 
окви ру гло бал не ини ци ја ти ве „16 
да на ак ти ви зма про тив на си ља над 
же на ма”. 

Као са став ни део ово го ди шње 
ини ци ја ти ве, од 25. но вем бра до 
10. де цем бра спо ме ни ци и зна ме-
ни то сти ши ром све та осве тље ни су 
на ран џа стом бо јом, да би сим бо ли-
зо ва ли бу дућ ност без на си ља над же на ма. 

У Бе о гра ду су то ком 16 да на ак ти ви зма на ран џа стом бо јом осве тље ни На род на скуп-
шти на, Мост на Ади, згра да Вла де Ср би је, На род но по зо ри ште и Па ла та Ал ба ни ја. 

У Ср би ји су у по ро дич ном на си љу, пре ма по след њим по да ци ма, ове го ди не уби је не 
34 же не. 

Са јам за по шља ва ња 
у Кра гу јев цу

У ор га ни за ци ји На ци о нал не слу жбе за 
за по шља ва ње, у Кра гу јев цу је одр жан Са-
јам за по шља ва ња, на ко ме су не за по сле-
ни Кра гу јев ча ни има ли при ли ку да кон ку-
ри шу за око 200 сло бод них рад них ме ста.

Не ко ли ко сто ти на љу ди кон ку ри са ло 
је рад на ме ста у фа бри ка ма, тр го ви на ма 
и оси гу ра ва ју ћим ку ћа ма. Два де се так по-
сло да ва ца по ну ди ло је по сло ве мон те ра, 
во за ча, опе ра то ра на про из вод ним ма ши-
на ма, као и мар ке тинг ме на џе ра.

У НСЗ ис ти чу да је до са да ре а ли зо ва но 
око осам де сет од сто пла ни ра них ме ра за 
под сти ца ње за по шља ва ња, ко је ће, ка ко 
на ја вљу ју, би ти на ста вље не и у на ред ној 
го ди ни. За њи хо во спро во ђе ње на рас по-
ла га њу ће, ка ко се оче ку ју, би ти око 3,3 ми-
ли јар де ди на ра, а при о ри тет ће би ти раз-
вој при ват ног сек то ра.

Но во сад ски  
пен зи о не ри

На не дав но одр жа ној сед ни ци Из вр-
шног од бо ра Са ве за пен зи о не ра Вој во-
ди не ис так ну то је да је про це ду ра око 
сла ња ко ри сни ка пен зи ја у РХ цен тре 
и ове го ди не кре ну ла на вре ме, чи ме је 

Про цве та ла тре шња,  
за ми ри сао јор го ван

Ре ла тив но ви со ке тем пе-
ра ту ре из ма ми ле су пре у-
ра ње но цве та ње тре шње у 
дво ри шту по ро дич ног до ма-
ћин ства Чич ко вић, у Бад ње-
ву код Не го ти на. 

До ма ћи ни су би ли ве о ма 
из не на ђе ни ка да су угле да ли 
цвет на тре шњи ста рој че ти-
ри го ди не, те су ову нео бич-
ну и ле пу сли ку од мах ове ко-
ве чи ли фо то а па ра том. 

Цве та ње тре шње то ком 
је се ни и зи ме спа да у рет ке 
по ја ве, али је под не бље Не го тин ске Кра ји не и ра ни јих го-
ди на зна ло да до не се по ко је из не на ђе ње. Ове, уз про цве-
та лу тре шњу и про цве та ли јор го ван!

Ако је ве ро ва ти на род ним при ча ма, цве та ње во ћа кад 
му вре ме ни је на ја вљу је хлад не да не и ду гу зи му.

По моћ за де цу 
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 ва у че ре на ме ње не за ку по ви ну спорт-
ске опре ме за де цу из Ср би је, чи је по ро ди це 
оства ру ју пра во на нов ча ну со ци јал ну по-
моћ.

Ва у че ре по је ди нач не вред но сти 20.000 ди-
на ра до би ло је 63 де це из со ци јал но угро же-
них по ро ди ца ко ја су од лич ни ђа ци, а укуп на 
вред ност по мо ћи је око 1,2 ми ли о на ди на ра. 
Сред ства је обез бе ди ло Удру же ње оси гу ра ва ча 
Ср би је и реч је о сред стви ма ко ја та ин ду стри-
ја из два ја из сво је за ра де, а не о сред стви ма из 
др жав ног бу џе та.

мно го број ним пен зи о не ри ма омо гу ће-
на бес плат на ре ха би ли та ци ја у ба ња ма 
то ком лет њег пе ри о да, што је ве ћи на и 
ис ко ри сти ла. До кра ја ок то бра 2015. то 
пра во je ис ко ри сти ло 2.376 ко ри сни ка 
пензијe са те ри то ри је Вој во ди не.



Ки кин да: 170 го ди на би бли о те ке
На род на би бли о те ка „Јо ван 

По по вић” у Ки кин ди, ко ја спа-
да ме ђу пет нај ста ри јих ова квих 
уста но ва кул ту ре у Ср би ји, 18. 
но вем бра про сла ви ла је 170 го-
ди на по сто ја ња.

Ки кинд ска би бли о те ка је по-
ни кла из Срп ске чи та о ни це 
осно ва не 1845. го ди не у Ве ли кој 
Ки кин ди. Да на шње име но си по 
књи жев ни ку ре во лу ци о на ру Јо-
ва ну По по ви ћу, ро ђе ном у овом 
гра ду.

На род на би бли о те ка „Јо ван 
По по вић” је с вре ме ном пре ра-
сла у ма тич ну би бли о те ку за Се-
вер но ба нат ски округ и рас по ла-

же са око 200.000 књи га на срп ском, ма ђар ском и ен гле ском је зи ку.
Ју би ле ју су при су ство ва ли број ни го сти, а том при ли ком пред ста вљен је и пре вод књи ге Фе-

лик са Ми ли ке ра „Исто ри ја гра да Ве ли ке Ки кин де 1412–1918” из да те 1928. го ди не.
У хо лу би бли о те ке из ло же не су три де сет три рет ке књи ге.
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Про сеч на пла та 
44.124 ди на ра

Про сеч на не то за ра да у Ср-
би ји ис пла ће на у ок то бру из-
но си ла је 44.124 ди на ра, што је 
за 0,7 од сто ви ше не го у сеп тем-
бру ове го ди не, са оп штио је Ре-
пу блич ки за вод за ста ти сти ку. 
У по ре ђе њу са ок то бром про-
шле го ди не, про сеч на за ра да 
је ре ал но сма ње на за 3,2 од сто. 
Про сеч на за ра да са по ре зи ма 
и до при но си ма у ок то бру ове 
го ди не из но си ла је 60.767 ди-
на ра, што је за 0,6 од сто ви ше у 
од но су на прет ход ни ме сец ове 
го ди не.

Бес плат ни  
пре гле ди за 
па ли лул ске  
пен зи о не ре

Но ви са др жај ко ји је бе о град-
ска оп шти на Па ли лу ла обез бе-
ди ла за нај ста ри је су гра ђа не 
је су бес плат ни пре гле ди. Пр ва 
гру па од 60 пен зи о не ра већ је 
оба ви ла пр ве ле кар ске пре гле-
де у Уста но ви кул ту ре Па ли лу ла. 

Сви па ли лул ски пен зи о не ри 
ко ји се при ја ве има ће мо гућ-
ност до кра ја го ди не да пре-
кон тро ли шу сво је здра вље: 
оба вља ће се пре гле ди функ-
ци о нал ног ста ња те ла, по чев 
од сто па ла, ко ле на, пре ко 
кич ме, ра ме на и гла ве; од ре-
ђи ва ње ан тро по ме триј ских 
па ра ме та ра, из ра чу на ва ње 
про цен та ма сти, во де, ми ши ћа 
и ко сти ју у те лу, ана ли зе крв не 
сли ке, ни воа гво жђа и ше ће ра 
у кр ви, као и про ве ра крв ног 
при ти ска.

На осно ву до би је них ре зул-
та та по ла зни ци се рас по ре ђу ју 
у од го ва ра ју ће гру пе у окви ру 
ко јих ће се спро во ди ти уна-
пред осми шљен и при ла го ђен 
про грам ве жба ња. 

Ве жбе се ор га ни зу ју у Уста но ви 
кул ту ре Па ли лу ла, у тра ја њу од 60 
ми ну та, а број кон такт цен тра за 
при ја ве је 011/7858-458. 

Парк на у ке 
у Шап цу

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја Шап ца 
(ТОШ) у са рад њи са Цен тром за струч-
но уса вр ша ва ње, а по во дом Европ ског 
да на на у ке, 7. но вем бра, пред ста ви ла 
је ша бач ки Парк на у ке у пе шач кој зо ни 
ис пред ТОШ-а. 

Парк на у ке би ће део зва нич не ту ри-
стич ке по ну де Шап ца, с ци љем да се, 
за хва љу ју ћи овом из у зет ном и је дин-
стве ном про јек ту на овим про сто ри ма, 
до при не се афир ма ци ји и про мо ци ји 
на у ке, као и да се пру жи по др шка ве-
ли ком бро ју ша бач ких шко ла ра ца ко ји 
на пре сти жним так ми че њи ма осва ја ју 
на гра де. Бу ду ћи да обра зов ни ту ри зам 
по ста је све атрак тив ни ји, ве ру је се да 
ће и ша бач ки Парк на у ке на ту ри стич-
кој ма пи за у зе ти за па же но ме сто. 

Из ло жба Або ри џи на у Тр сте ни ку
У ли ков ном са ло ну До ма кул ту ре, отво ре на је из-

ло жба сли ка аустра лиј ских Або ри џи на. Из ло жбу су 
отво ри ли Ме лин да Рио, кон зул и пр ви се кре тар ам-
ба са де Аустра ли је у Бе о гра ду, и за ме ник пред сед ни-
ка оп шти не Тр сте ник, Сте ван Ђа ко вић. Том при ли ком 
Сте ван Ђа ко вић је ис та као из у зет но до бру са рад њу 
оп шти не Тр сте ник и аустра лиј ске ам ба са де. Ме лин-
да Рио је за хва ли ла ру ко вод ству оп шти не Тр сте ник 
на при је му, ре кав ши да је ово ње на дру га по се та Тр-
сте ни ку и да же ли да се са рад ња на ста ви и про ши ри 
у обла сти кул ту ре и ства ра ла штва. Умет нич ка де ла 
Або ри џи на су из у зет не вред но сти и при ка зу ју њи хов 
жи вот и рад у раз ли чи тим усло ви ма. 
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поводи

У До љев цу код Ни ша, сре ди-
ном но вем бра, не мач ка ком па-
ни ја Ле о ни отво ри ла је фа бри ку 
ка бло ва за ауто мо бил ску ин ду-
стри ју у ко јој је за по сле но 1.700 
рад ни ка а на ја вље но је отва ра ње 
још хи ља ду но вих рад них ме ста. 
Ле о ни је у но ву фа бри ку уло жио 
20 ми ли о на евра, Вла да Ср би је је 
до да ла 10,5 ми ли о на а оп шти на 
До ље вац је обез бе ди ла ло ка ци ју 
без на кна де. Фа бри ка про из во ди 

ка бло ве за не ко ли ко ти по ва ауто-
мо би ла пре сти жне мар ке „ја гу ар” 
и сме ште на је у објек ти ма укуп не 
по вр ши не од 22.000 ква драт них 
ме та ра. У при су ству ме наџ мен-
та и ам ба са до ра Не мач ке Ак се-
ла Дит ма на, фа бри ку је отво рио 
пре ми јер Ср би је Алек сан дар Ву-
чић на ја вљу ју ћи зна чај но сма ње-
ње не за по сле но сти и ве ли ка ула-
га ња, по себ но на ју гу зе мље.

– На ши не мач ки при ја те љи су 

за 2016. на ја ви ли но ву ин ве сти-
ци ју, ве ћу од 12 ми ли о на евра, и 
упо шља ва ње још 1.000 рад ни ка. 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је је у ову 
фа бри ку уло жи ла 10,5 ми ли о на 
евра а у но ву, на ја вље ну, уло жи-
ће још шест ми ли о на. Увек смо 
спрем ни да по мог не мо ова ква 
ула га ња и за по шља ва ње но вих 
љу ди – ре као је пре ми јер Ву чић 
и до дао да је им пре си о ни ран из-
гле дом фа бри ке и вред ним ра-
дом за по сле них.

– Гле да ће мо да сма њи мо не за-
по сле ност, на ро чи то у овом де лу 
зе мље. Ве ру јем да ће и у Ни шу, 
Вра њу, Вла ди чи ном Ха ну вр ло 
бр зо би ти но вих ин ве сти ци ја ко је 
смо спрем ни да по мог не мо – на-
гла сио је пре ми јер.

Ам ба са дор Не мач ке у Ср би ји 
Ак сел Дит ман оце нио је да је Ле о-
ни са ви ше од 3.500 за по сле них у 
Ср би ји ва жан по сло да вац. 

– То је сја јан при мер одр жи вог 
ула га ња у при вре ду Ср би је. Не-
мач ке ком па ни је де таљ но про ве-
ра ва ју тр жи ште пре не го што се 
укљу че у ње га и кад јед ним до ђу 
он да оста ју и у ве ћи ни слу ча је ва 

раз ви ја ју сво је ка па ци те те. Овај 
по гон је при мер за то и на дам се 
да ће би ти још ула га ња, с об зи-
ром на то да ауто мо бил ска ин ду-
стри ја ја ча – на гла сио је ам ба са-
дор Дит ман.

Рај нер Корт, члан Управ ног од-
бо ра Ле о ни ја, на све ча ном отва-
ра њу фа бри ке под се тио је да је 
она ре зул тат ду го трај не и бли ске 
са рад ње из ме ђу ком па ни је Ле о-
ни, Вла де Ср би је и ло кал не са мо у-
пра ве. На гла сио је да је на ро чи то 
ва жно то што Ле о ни мо же да ра-
чу на на зна ње и спо соб ност свих 
сво јих рад ни ка, тех ни ча ра, ин же-
ње ра и ди рек то ра у фа бри ци.

– Од лич ни стан дар ди ква ли те-
та ко је нам пру жа тим у Ср би ји 
пот пу но су при зна ти и пре по зна-
ти од на ших кли је на та па отва ра ју 
мо гућ ност за да ље по сло ва ње. 
Због ве ли ког по ве ре ња ко је има-
мо у ове љу де и ову зе мљу, на дам 
се про ду жет ку ве о ма успе шне са-
рад ње – по ру чио је Рај нер Корт 
на отва ра њу но ве по слов не је ди-
ни це ком па ни је Ле о ни у До љев цу 
код Ни ша.

Љ. Гло го вац

У ДО ЉЕВ ЦУ КОД НИ ША ОТВО РЕ НА НО ВА ФА БРИ КА НЕ МАЧ КЕ КОМ ПА НИ ЈЕ ЛЕ О НИ

По сао за 1.700 рад ни ка

РЕ ГИ О НАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА О УНА ПРЕ ЂЕ ЊУ ПРА ВА ЗА ПО СЛЕ НИХ

Рад на цр но –  
фе но мен да на шњи це
Сре ди ном но вем бра у Па-

ла ти Ср би ја одр жа на је 
дво днев на ре ги о нал на 

кон фе рен ци ја „Су зби ја ње ра да 
на цр но и уна пре ђе ње пра ва 
за по сле них”. Скуп је ор га ни зо-
вао Ин спек то рат за рад Ми ни-
стар ства за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња у 
са рад њи са Са ве зним ми ни стар-
ством за рад, со ци јал на пи та ња 
и за шти ту по тро ша ча Аустри је, 
УСА ИД Про јек том за бо ље усло-
ве по сло ва ња и Ме ђу на род ном 
ор га ни за ци јом ра да.

Кон фе рен ци ју су отво ри ли 
ре сор ни ми ни стар Алек сан дар 
Ву лин и ам ба са дор Аустри је у 

Ср би ји Јо ха нес Ајг нер, а при-
су ство ва ли су и пред сед ник 
Са ве за са мо стал них син ди ка та 
Ср би је Љу би сав Ор бо вић, пот-
пред сед ник УГС „Не за ви сност” 
Зо ран Сто јиљ ко вић, пред сед-
ник Из вр шног од бо ра Уни је 
по сло да ва ца Ср би је Ан дре ја 
Бр кић, пред став ни ци Ме ђу на-
род не ор га ни за ци је ра да и УСА-
ИД-а, као и ата ше за рад и со ци-
јал на пи та ња Аустри је.

На кон фе рен ци ји су пред ста-
вље ни при ме ри до бре прак-
се у су зби ја њу ра да на цр но у 
Аустри ји, као и ис ку ства у овој 
обла сти из Ср би је и ре ги о на, а 
је дан од па не ла био је по све ћен 

За ко ну о ин спек циј ском над зо-
ру, чи ја је при ме на по че ла кра-
јем ју ла.

На гла ше но је да рад на цр но 
пред ста вља рак-ра ну дру штва, 
ка ко у Ср би ји, та ко и ши ре па је 
нео п ход но не пре ста но ра ди ти 
на ње го вом су зби ја њу и пре во-
ђе њу у ле гал не то ко ве.

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, отва ра ју ћи 
кон фе рен ци ју, ре као је да је ва-
жно бо ри ти се про тив та квог об-
ли ка ра да, ис ти чу ћи да је у том 
ци љу у по след ње вре ме по ве ћан 
број ин спек циј ских над зо ра.

Ми ни стар за рад је ка зао да 

је За кон о ра ду, ко ји је усво јен 
про шле го ди не, дао ве ћа овла-
шће ња ин спек ци ји ра да, што је 
ве о ма зна чај но у бор би про тив 
ра да у си вој зо ни. Он је на вео 
по да так да је од ка да је фор-
ми ра на вла да до 31. ок то бра, 
оба вље но око 79.100 ин спек-
циј ских над зо ра, чи ме је њи хов 
број по ве ћан за 18 од сто.

У то ку тих над зо ра, ин спек-
то ри ра да за те кли су 17.440 
не при ја вље них, а од мах на кон 
то га њих 13.886 је при ја вље но, 
од но сно пре ве де но у стал ни 
рад ни од нос.

Ми ни стар је на гла сио да је по-
ред за ко на ви ше од све га ва жна 
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про ме на све сти и код по сло да ва-
ца, да би схва ти ли да се ни њи ма 
не ис пла ти др жа ти не при ја вље не 
рад ни ке. Ви ше од све га по треб на 
је свест о зна ча ју ле гал ног по сло-
ва ња и да рад ни ци тач но зна ју 
шта су њи хо ва пра ва.

– Ва жно је да сви ста не мо на 
јед ну стра ну, он да мо же мо ре ћи 
да смо на пу ту да се из бо ри мо 
са злом ко је је за сту пље но и у 
нај ра зви је ни јим и у нај си ро ма-

шни јим дру штви ма – по ру чио је 
Ву лин.

Пред став ни ци Ме ђу на род не 
ин спек ци је ра да ис та кли су да 
је рад на цр но фе но мен да на-
шњи це и да се са њи ме су о ча ва-
ју мно ге зе мље. Ка ко је ре че но, 
ве о ма је ште тан за тр жи ште ра-
да и тре ба ло би за јед но са ра ђи-
ва ти на ње го вом су зби ја њу.

Пред сед ник Из вр шног од бо-
ра Уни је по сло да ва ца Ср би је 

Ан дре ја Бр кић ка зао је да ма ли 
број по сло да ва ца све сно и на-
мер но кр ши про пи се, већ за то 
што су су о че ни са оте жа ним 
усло ви ма по сло ва ња.

Он је ка зао да је ва жно да се 
сма њи рад на цр но, али је ис-
та као и да је осим ка зне не по-
ли ти ке, ва жна и сти му ла тив на 
по ли ти ка, сма ње ње фи скал них 
и па ра фи скал них на ме та.

Пред сед ник Са ве за са мо стал-

них син ди ка та Ср би је Љу би сав 
Ор бо вић ука зао је да је рад на 
цр но „рак-ра на на шег дру штва”, 
али и ши ре, у зе мља ма ре ги о на.

– По треб но је да да мо но ву 
сна гу у ре ша ва њу тог про бле-
ма, јер је ин те рес да се за шти те 
рад ни ци. Они че сто не сме ју да 
при ја ве по сло дав це, јер стра ху-
ју за по сао и сво ју бу дућ ност – 
ка зао је Ор бо вић.

Ор бо вић је на вео да не ма 
пре ци зних по да та ка о то ме ко-
ли ко рад ни ка у Ср би ји ра ди на 
цр но, али да је реч о ве ли ком 
бро ју и да они че сто тек кад оду 
код ле ка ра, за шта им је по треб-
на ове ре на књи жи ца, схва те да 
ра де на цр но и да им ни су упла-
ће ни до при но си.

Пот пред сед ник УГС „Не за ви-
сност” Зо ран Сто јиљ ко вић на-
вео је да би тре ба ло омо гу ћи ти 
до сто јан ствен, аде кват но пла-
ћен и при сто јан рад за сва ког 
за по сле ног, а да је од ве ли ке 
ва жно сти у све му то ме и до бар 
со ци јал ни ди ја лог.

Г. О.

Уни ја по сло да ва ца Вој во ди-
не обе ле жи ла је 19. но вем бра 
у Но вом Са ду Свет ски дан жен-
ског пред у зет ни штва. Овај дан 
је по све ћен пред у зет ни ца ма и 
кре а тив ним же на ма и про сла-
вља се у 144 зе мље све та. 

Мо де ра тор све ча ног и рад-
ног де ла обе ле жа ва ња Да на 
жен ског пред у зет ни штва би ла 
је Ми ља на Стој шић Сто ја нов-
ска, ди рек тор ка Уни је по сло-
да ва ца Вој во ди не (УПВ). У све-
ча ном де лу при сут ни ма су се 
обра ти ли Ми ро слав Ва син, по-
кра јин ски се кре тар за при вре-
ду, за по шља ва ње и рав но прав-
ност по ло ва, Стан ко Кр стин, 
пред сед ник Уни је по сло да ва ца 
Вој во ди не, и Ксе ни ја Вла о вић, 
ам ба са дор ка Да на жен ског 
пред у зет ни штва за Ср би ју. Све-
ча ност је би ла пра ће на тек сто-
ви ма, афо ри зми ма и му дро сти-
ма Са ве те Су бо тић, пр ве пред-
сед ни це Ко ла срп ских се ста ра и 
бор ца за на ци о нал ни, кул тур ни 
пре по род и еман ци па ци ју же на, 
вас пи та ње и обра зо ва ње де це у 
про шлом ве ку у Ср би ји.

Овом при ли ком Стан ко Кр-
стин је ис та као да се УПВ од 
са мог по чет ка тру ди да у сво је 
удру же ње, али и у ор га не упра-
вља ња УПВ, укљу чи што ве ћи 
број же на пред у зет ни ца и да им 
омо гу ћи да кроз удру же ње до-

би ју при ли ку да се бо ре и ло би-
ра ју за оно што је њи ма ва жно. 

– У скла ду са ова квим на шим 
опре де ље њем ми смо по др жа-
ли и рад „Вој во ђан ског удру-
же ња пред у зет ни ца” ти ме што 
смо са њи ма про шле го ди не 
пот пи са ли Спо ра зум о са рад-

њи. Уве ре ни смо да ме ђу соб но 
уза јам но по ма га ње и са рад ња 
до при но се по бољ ша њу по ло-
жа ја чла ни ца на ших удру же ња 
и њи хо вом на прет ку, а са мим 
тим и уоп ште при вред ном раз-
во ју По кра ји не Вој во ди не и Ре-

пу бли ке Ср би је. Си гу ран сам да 
же не до но се нов ква ли тет у ра-
ду сво јом од го вор но шћу и сво-
јим ор га ни за ци о ним спо соб-
но сти ма – ре као је пред сед ник 
УПВ Стан ко Кр стин.

О еко ном ском по ло жа ју же на 
да нас у на шем дру штву ре чи то 

го во ре по да ци: у Ср би ји да нас 
има дво стру ко ма ње са мо за-
по сле них же на не го му шка ра-
ца, као и че тво ро стру ко ма ње 
пред у зет ни ца – око 25 од сто 
укуп ног бро ја пред у зет ни ка. 
Же не за ра ђу ју ма ње и по се ду ју 
ма ње од му шка ра ца – за ра де су 
им ма ње за 16 од сто. Же не ко је 
во де по љо при вред на га здин-
ства за сту пље не су са све га око 
17 од сто у укуп ном бро ју, итд. 
За то је са ску па упу ћен апел да 
се сви у дру штву мак си мал но 
по све те стра те ги ји ко ја ће уна-
пре ди ти по сто је ће ста ње.  

У рад ном де лу ове ма ни фе ста-
ци је го во ри ле су број не ис так-
ну те лич но сти из обла сти рав но-
прав но сти по ло ва, из све та на-
у ке и при вре де, по пут проф. др 
Фу а де Стан ко вић са УНЕ СКО ка-
те дре за сту ди је пред у зет ни штва 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Ја не 
За бу нов, ди рек тор ке Ака де ми-
је жен ског пред у зет ни штва, др 
Гор да не Ра до вић, ди рек тор ке 
но ви на „Днев ник – По љо при-
вред ник”, и мно гих дру гих. 

Ми ро слав Мек те ро вић 

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ЖЕН СКОГ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА

Са мо че твр ти на пред у зет ни ка же не

Конференција о сузбијању рада на црно у Палати Србија

Ксенија Влаовић, Миљана Стојшић Стојановска и др Гордана 
Радовић на радном панелу
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на лицу места

У До му за ста ре и пен зи о не ре у Апа ти ну не дав но је отво ре на из ло жба 
фо то гра фи ја под на зи вом „Тре ну ци ствар но сти”. Из ло же не су фо то гра фи-
је ко ри сни ка ко ји се на ла зе на сме шта ју у уста но ва ма со ци јал не за шти те 
у Ре пу бли ци Ср би ји. На кон курс је до ста вље но ви ше од сто ти ну фо то гра-
фи ја из 19 уста но ва. Циљ фо то-кон кур са и из ло жбе, пре ма ре чи ма ди-
рек тор ке До ма Сла ђа не Жив ков, био је да се по ве жу уста но ве со ци јал не 
за шти те и ко ри сни ци а из ло же не фо то гра фи је су по твр да уме ћа про на ла-

же ња до жи вља ја ста-
ри јих љу ди и же ље 
за но вим уче њи ма, 
тра же њи ма и ства ра-
њи ма. 

Два де сет нај у спе-
шни јих фо то гра фи ја 
из ло же но је у До му у 
Апа ти ну а ко ри сни ци 
из це ле Ср би је би ли 
су го сти апа тин ског 
До ма ста рих. По оце-
ни струч ног жи ри ја, 
нај бо ља фо то гра фи ја 
је из Ге рон то ло шког 
цен тра Срем Ру ма, 

ауто ра Цве је Пе тро вић. По оце ни ко ри сни ка До ма у Апа ти ну, нај бо ља фо-
то гра фи ја сти гла је из Ге рон то ло шког цен тра Су бо ти ца. 

Ауто ри ма нај у спе шни јих фо то гра фи ја уру че ни су при год ни по кло ни и 
ди пло ме. Оп штин ско удру же ње пен зи о не ра Апа тин улеп ша ло је дру же-
ње ко ри сни ка уз при го дан про грам. Иде ја је да фо то-кон курс и из ло жба 
по ста ну тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци ја у окви ру Сун ча не је се ни, а да нај-
у спе шни је фо то гра фи је оби ђу све уста но ве со ци јал не за шти те у Ре пу бли-
ци Ср би ји. Г. О.

У За во ду за сме штај од ра-
слих ли ца „Ма ле Пче ли це” 
у Кра гу јев цу све ча но је 

отво рен ре но ви ра ни Дру ги па-
ви љон по вр ши не три хи ља де 
ква драт них ме та ра, у чи ју адап-
та ци ју је за вод из соп стве них 
сред ста ва уло жио око 25 ми ли-
о на ди на ра. Обје кат, у ко ји ће се 
усе ли ти ви ше од 190 ко ри сни ка, 
уре ђен је у скла ду са стан дар-
ди ма енер гет ске ефи ка сно сти 
и ХА САП си сте мом ква ли те та, 
а опре мљен је и са вре ме ним и 
функ ци о нал ним на ме шта јем.

Све ча ном отва ра њу и обе ле-
жа ва њу 43 го ди не од осни ва ња 
За во да „Ма ле Пче ли це” при су-
ство вао је ре сор ни ми ни стар, 
Алек сан дар Ву лин, ко ји је ис та-
као да је овај за вод при мер на 

ко ји тре ба да се угле да ју мно ге 
со ци јал не уста но ве у Ср би ји. 
„На овом ме сту љу ди ства ра ју, 

а при ход од пе ка ре и ра ди о ни-
ца пред ста вља из вор фи нан си-
ра ња за ова кве ин ве сти ци је и 

пру жа шти ће ни ци ма мо гућ ност 
да се кроз рад но ан га жо ва ње 
осе ћа ју дру штве но ко ри сно”, 
до дао је Ву лин.

Све ча но сти у За во ду „Ма ле 
Пче ли це” при су ство ва ли су и 
чел ни ци ло кал не са мо у пра ве, 
град ских ин сти ту ци ја и Шу ма-
диј ске епар хи је, као и пред став-
ни ци око пе де сет со ци јал них 
уста но ва из це ле Ср би је. Ко ри-
сни ци За во да „Ма ле Пче ли це” 
за ову при ли ку при пре ми ли су 
при го дан му зич ки про грам. На 
све ча но сти су уру че не и на гра-
де Ру жи ци Пе тро вић и Вик то-
ру Ла зо ви ћу, ко ји су, гла со ви ма 
ли ца сме ште них у За во ду „Ма ле 
Пче ли це”, иза бра ни за нај бо ље 
шти ће ни ке.

Ми лош Сан трач

КРА ГУ ЈЕ ВАЧ КИ ЗА ВОД „МА ЛЕ ПЧЕ ЛИ ЦЕ”

Отво рен Дру ги па ви љон

Са свечаног отварања реновираног простора 
За во да „Ма ле Пче ли це”

АПАТИН: ПО ВЕ ЗИ ВА ЊЕ КО РИ СНИ КА ДО МО ВА 
СТА РИХ КРОЗ ФО ТО ГРА ФИ ЈУ

Тре ну ци ствар но сти

АК ТИВ НО СТИ СИР ВОЈ ВО ДИ НЕ

Из ло жбе и бањ ски 
опо ра вак

На осно ву про јек та одо бре ног на кон кур су Ми ни стар ства 
за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, Са вез ин-
ва ли да ра да Вој во ди не не дав но је одр жао ли ков ну ко ло ни ју 
у Со ко ба њи. Сво ја де ла из ло жи ло је 35 сли ка ра, а по сто ји ин-
те ре со ва ње да ова ма ни фе ста ци ја по ста не тра ди ци о нал на.

Дру ги про је кат Са ве за одо брен је на кон кур су По кра-
јин ског се кре та ри ја та за здрав ство, со ци јал ну по ли ти ку и 
де мо гра фи ју, а од но си се на не дав но ре а ли зо ван од мор и 
опо ра вак 50 чла но ва Са ве за у бањ ском ле чи ли шту Врд ник. 
Чла но ви су то ком се дам да на бо рав ка има ли при ли ку да по-
се те ле ка ра и да по пре по ру ци оду на по треб ну те ра пи ју.

У ор га ни за ци ји  СИР Вој во ди не одр жа на је и Сед ма ли ков-
на из ло жба у Ку ли. Пред ста вље не су 54 сли ке са ра ни јих ко-
ло ни ја а упри ли чен је и кра так му зич ки про грам. Из ло жбу је 
отво ри ла Сне жа на Мр ка јић, пред сед ни ца Скуп шти не оп шти-
не Ку ла, а отва ра њу су при су ство ва ли и Ја сна Ми ље но вић, 
ди рек тор ка сом бор ске фи ли ја ле РФ ПИО, Ста на Сви ла ров, 
пред сед ни ца СИР Вој во ди не, Стан ко Ним че вић, пот пред сед-
ник Са ве за ин ва ли да ра да Ср би је, као и Об рад Во ји но вић, 
пред сед ник ООИР Ку ла. Д. Ко раћ
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Фо рум мла дих са ин ва-
ли ди те том не дав но је 
у Но вом Са ду ор га ни-

зо вао пе то днев ни еду ка тив ни 
про грам „Еду ка ци јом до за по-
сле ња” за мла де осо бе са ин ва-
ли ди те том из Вој во ди не. Еду ка-
ци ја је би ла на ме ње на мла дим 
ОСИ до 30 го ди на ста ро сти ко је 
же ле да раз ви ју сво ја зна ња и 
ве шти не, и да ис ко ри сте мо-
гућ ност да љег уса вр ша ва ња и 
уна пре ђе ња кон ку рент но сти на 
тр жи шту ра да.

Сла ђа на Ле вић, ко ор ди на тор-
ка про је ка та у Фо ру му, ис ти че 
да су не ус кла ђе ност фор мал ног 
обра зо ва ња ОСИ и по тре ба тр-
жи шта ра да ре зул тат ду го трај не 
мар ги на ли за ци је осо ба са ин ва-
ли ди те том.

Про грам еду ка ци је кре и ран 
је на осно ву са рад ње Фо ру ма 
са ве ли ким бро јем ком па ни ја у 
про це су за по шља ва ња ОСИ, и 
об у хва та зна ња и ве шти не ко-
је по сло дав ци озна ча ва ју као 
пред у слов за по шља ва ња.

Пре да ва чи на ра ди о ни ци би-
ли су пред став ни ци по слов ног 

сек то ра, за по сле ни у ком па ни-
ја ма и по слов ни кон сул тан ти.

Те ме су би ле, из ме ђу оста лог, 
пи са ње рад не би о гра фи је (CV), 
при пре ма за ин тер вју, стра те ги ја 
тра же ња по сла, ве шти не ко му ни-
ка ци је, пре зен та ци је и про да је, 
упра вља ње вре ме ном, ре ша ва-
ње про бле ма и тим ски рад.  

Три на ест по ла зни ка је до-
би ло по твр де о за вр ше ној 
обу ци, а не ко ли ци на ће до би-
ти при ли ку и да по ха ђа рад ну 
прак су.

Про грам еду ка ци је је део 
про јек та „Ак ти ва ци јом до ин-
клу зи је у за по шља ва њу” ко-
ји ре а ли зу је Фо рум мла дих са 

ин ва ли ди те том, а по др жа ло га 
је Ми ни стар ство омла ди не и 
спор та, док су, из ме ђу оста лих, 
са рад ни ци на ре а ли за ци ји НСЗ, 
При вред на ко мо ра Ср би је и 
Уни вер зи тет ски цен тар за сту-
ден те са хен ди ке пом Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду.

Дра ган Ко раћ

Удру же ње „Жен ска ини ци ја ти ва” фор ми-
ра но је 2011. го ди не с ци љем по што ва ња 
људ ских пра ва и де мо кра ти за ци је дру штва. 
Де лат ност оба вља пре вен тив но на те ри то-
ри ји Ре пу бли ке Ср би је, а део ак тив но сти 
кроз ко а ли ци је и мре же на под руч ју Евро пе. 
Удру же ње је уче ство ва ло у ни зу ак тив но сти 
за јед но са фо ру мом мла дих са ин ва ли ди те-
том „Зрак”, са „Им пул сом” из Ту ти на, „Пе шча-
ни ком” из Кру шев ца и Цен тром за пра ва 
Ром ки ња. 

По чет ком ме се ца по че ла је ре а ли за ци ја 
ху ма ног про јек та по мо ћи ста рим и из не-
мо глим ли ци ма и ин ва ли ди ма. У овај про-
је кат укљу че но је се дам ге рон то до ма ћи ца, 
ко је ква ли тет но и струч но оба вља ју по сао, 
по ма жу овим љу ди ма у ку ћи, чи сте, сре ђу ју 
про стор, из про дав ни ца до но се на мир ни це, 
код ле ка ра узи ма ју ре цеп те и по ди жу ле ко-

ве, ме ре крв ни при ти сак... На тај на чин има-
ју ко ри сти и ге рон то до ма ћи це, као и око 70 
ко ри сни ка ко је оне оп слу жу ју на под руч ју 
оп шти не Тр сте ник. Ко ор ди на то ри про јек та 
ре дов но кон тро ли шу тај рад на те ре ну, од-
ла зе и они у по се те са ге рон то до ма ћи ца ма 
и та мо се ин фор ми шу ко ли ко су ко ри сни ци 
за до вољ ни пру же ним услу га ма. 

– На кра ју ме се ца ша ље мо из ве штај Ми ни-
стар ству за рад, бо рач ка и со ци јал на пи та ња. 
Же ли мо да про је кат тра је, a исто то же ле и 
ко ри сни ци ових услу га, про је кат је по ка зао 
све сво је до бре стра не. За ла же мо се да по 
мо гућ но сти про је кат бу де ду жи, од но сно да 
се са са да шња три про ду жи на ви ше ме се ци 
јер би то би ло ви ше стру ко ко ри сно – ка же тим 
по во дом Ве сна Ми ло са вље вић, пред сед ни ца 
Удру же ња „Жен ска ини ци ја ти ва” у Тр сте ни ку.

Дра ган Ива но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЖЕН СКА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА” РЕ А ЛИ ЗУ ЈЕ ПРО ЈЕ КАТ ХУ МА НО СТИ

За до вољ ни услу га ма 
ге рон то до ма ћи ца 

ЕДУ КА ЦИ ЈА ЗА МЛА ДЕ СА ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ 

Ак ти ва ци јом до ин клу зи је

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Отво рен клуб  
за ста ри ја ли ца

У кра гу је вач ком на се љу Ма ле Пче ли-
це отво рен је Клуб за ста ри ја ли ца чи-
јим ра дом ће ру ко во ди ти ме сна ор га ни-
за ци ја Удру же ња пен зи о не ра.

Ста ри ји жи те љи на се ља Ма ле Пче ли-
це до би ли су но во ме сто за оку пља ње 
и дру же ње, а про стор за клуб у ме сној 
за јед ни ци усту пио им је град Кра гу је-
вац. Отва ра њу клу ба при су ство ва ла је 
чла ни ца Град ског ве ћа за со ци јал на и 
здрав стве на пи та ња Гор да на Дам ња но-
вић, ко ја је овом при ли ком под се ти ла 
да је град то ком 2015. го ди не по др жао 
ве ли ки број спорт ских и кул тур них ма-
ни фе ста ци ја и на ја ви ла да ће ста ри ји 
Кра гу јев ча ни би ти у фо ку су но ве Стра-
те ги је со ци јал не за шти те.

Све ча ност по во дом отва ра ња Клу ба 
за ста ри ја ли ца сво јим на сту пом уве ли-
ча ли су чла но ви КУД „Ле пе ни ца” Град-
ског удру же ња пен зи о не ра Кра гу јев ца.

М. Сан трач

Полазнице предавања о лакшем запошљавању ОСИ
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на лицу места

Све ви ше мла дих Ро ма у 
Ле сков цу, нај че шће због 
не здра вог на чи на жи во-

та, обо ле ва од по ви ше ног ни-
воа ше ће ра у кр ви, по ка за ли су 
не дав ни пре гле ди и три би на у 
окви ру Ре дак ци је за здрав ство 
До ма кул ту ре Ро ма у Ле сков цу. 
По во дом Свет ског да на бор бе 
про тив ше ћер не бо ле сти – 14. 
но вем бра при ма ри јус др Ва ња 
Илић, на чел ник Цен тра за пре-
вен ци ју бо ле сти ле ско вач ког 
За во да за јав но здра вље, одр-
жа ла је за ни мљи ву три би ну на 
те му: „Пре вен ци ја бо ле сти и жи-
вот са ше ћер ном бо ле шћу”.

Тим по во дом одр жа но је и 
бес плат но ме ре ње ше ће ра и 
крв ног при ти ска, као и пре глед 
ле ка ра ко јем се ода зва ло ви ше 
од сто ти нак Ро ма ста ро сти од 
20 до 50 го ди на. Код 65 од сто 

ода зва них кон ста то ва но је по-
ве ћа ње ше ће ра у кр ви.

У де се так ме сних за јед ни ца у 
ужем град ском цен тру Ле сков ца 
у ор га ни за ци ји Па тро на жно-по-
ли ва лент не слу жбе ле ско вач ког 
До ма здра вља јед ном сед мич но 

кон тро ли ше се крв ни при ти сак 
ста ри јој по пу ла ци ји. Нај ве ћи 
ода зив је у ме сној за јед ни ци 
„Ве тер ни ца” где ће се у пр вој 

де ка ди де цем бра ор га ни зо ва ти 
це ло днев но де жур ство ле ка ра. 
Па ци јен ти ће без здрав стве не 
књи жи це и че ка ња у ам бу лан та-
ма мо ћи у са ли ме сне за јед ни це 
да по раз го ва ра ју са иза бра ним 
ле ка ром о бо ле сти и ле ко ви ма, 
за тим да бес плат но про ве ре ни-
во ше ће ра, три гли це ри да и хо-
ле сте ро ла у кр ви.

– Бр жи тем по жи вље ња, пре-
ко мер но уно ше ње бр зе хра не и 
стрес знат но до при но се по ве ћа-
њу бро ја обо ле лих од ди ја бе те са 
на ју гу Ср би је, и на жа лост све ви-
ше ме ђу мла ди ма – ре кла је при-
ма ри јус др Ва ња Илић, на чел ник 
Цен тра за пре вен ци ју За во да за 
јав но здра вље у Ле сков цу.

Т. Сте ва но вић

ДИ ЈА БЕ ТЕС УЗЕО МА ХА МЕ ЂУ МЛА ДИМ РО МИ МА У ЛЕ СКОВ ЦУ

Не здра ва  
хра на оки дач  
бо ле сти

СУ СРЕТ ПЕН ЗИ О НЕ РА И ИН ВА ЛИ ДА РА ДА ЗА ЈЕ ЧАР СКОГ И БОР СКОГ ОКРУ ГА

Смо тра ства ра ла штва у Со ко ба њи
Ше сна е ста смо тра кул тур но-умет нич ког 

ства ра ла штва пен зи о не ра Ти моч ке Кра ји-
не одр жа на је ове го ди не у Со ко ба њи. Пр ва 
ова ква смо тра одр жа на је у Не го ти ну 2000. 
го ди не, прет про шле го ди не у Кња жев цу а 
про шле у Бо ру. Уче ство ва ле су еки пе пен-
зи о не ра из Кла до ва, Не го ти на, Бо ра (две 
еки пе), Кња жев ца, Со ко ба ње, За је ча ра и 
Бо љев ца, из о ста ли су са мо пен зи о не ри из 
Мај дан пе ка.

За свих 16 го ди на на по зор ни це ши ром 
ти моч ког ре ги о на иза шло је не ко ли ко хи-
ља де пен зи о не ра-так ми ча ра ко ји су се тру-
ди ли да по ка жу зна ње и уме ће у ре ци то ва-
њу, пе сми, игри, ли те рар ном ства ра ла штву 
и со ло пе ва њу.

Ове го ди не, у Со ко ба њи, уче ство ва ло је 
око 200 пен зи о не ра. Смо тра је би ла так ми-
чар ског ка рак те ра а уче сни ци су се над ме-
та ли у хор ском и со ло пе ва њу, ли те рар ном 
ства ра ла штву и фол кло ру. Кња же вач ки 
пен зи о не ри су укуп ни по бед ни ци овог су-
сре та по што су њи хо ви так ми ча ри по бе ди-

ли у хор ском пе ва њу, ста ро град ским игра-
ма, би ли су дру ги у со ло пе ва њу и тре ћи у 
ама тер ском ства ра ла штву. 

По за вр шет ку смо тре по де ље не су на гра-
де. Сви так ми ча ри су до би ли по не ко при-
зна ње, јер су се сви и тру ди ли. И уче сни ци 
и пу бли ка би ли су ве о ма за до вољ ни оним 
што су пен зи о не ри по ка за ли, а то по твр ђу-
је да је ма ни фе ста ци ја по сти гла свој циљ 

– по ди за ње ква ли те та жи во та пен зи о нер-
ске по пу ла ци је, кроз по кре та ње кул тур но-
умет нич ке ак тив но сти у свим гра до ви ма 
Ти моч ке Кра ји не.

Смо тра до при но си и не го ва њу и очу ва њу 
тра ди ци је и кул ту ре овог кра ја. По сле так ми-
чар ског де ла, на ста вље но је дру же ње у јед-
ном од со ко бањ ских хо те ла уз пе сму и игру.

Дра гић Ђор ђе вић

Учесници трибине у Дому културе Рома у Лесковцу

Такмичило се двеста пензионера
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Ак ти ви сти Цр ве ног кр ста Не го тин прет-
ход на два ме се ца би ли су укљу че ни у про-
грам по мо ћи Вла де Ср би је нај у гро же ни јим 
оп шти на ма у Ре пу бли ци у ко је је свр ста на 
и не го тин ска. Да би по се ти ли сва се о ска 
до ма ћин ства и рас по де ли ли па ке те по мо-
ћи они су сва ко днев но би ли на те ре ну и у 
по се та ма нај у гро же ни јим ли ци ма у ста рач-
ким до ма ћин стви ма и љу ди ма без ика квих 
при ма ња ко ји ни су у си ту а ци ји да об ра ђу ју 
сво ја има ња. За ве о ма крат ко вре ме рас по-
де ље но је 450 па ке та ху ма ни тар не по мо ћи, 
ко ли ко их је, по про гра му Вла де Ср би је, би-
ло опре де ље но за нај у гро же ни је кра јин ске 
по ро ди це. Сва ка по ро ди ца са спи ска до би-

ла је по па кет хра не са нај о снов ни јим жи-
вот ним на мир ни ца ма, 10 кг бра шна и сред-
ства за хи ги је ну. Пре ма кри те ри ју ми ма Цр-
ве ног кр ста Ср би је, по ро ди ца ма са ви ше од 
пет чла но ва до де ље ни су ду пли па ке ти. 

Цр ве ни крст Не го тин и пред став ни ци 
Вој ске Ре пу бли ке Ср би је одр жа ли су, при-
ли ком не дав не по се те ме шта ни ма се ла 
Рај ца, за јед нич ку ак ци ју под на зи вом „Ле-
кар на се лу”. У окви ру овог ве о ма зна чај ног 
про јек та здрав стве ном кон тро лом је би ло 
об у хва ће но 40 углав ном ста ри јих ме шта-
на, ме ђу ко ји ма је би ло и сла би је по крет них 
чла но ва се о ских до ма ћин ста ва. 

Ј. Ста но је вић

Уз по др шку ру ко вод ства СИР 
Вој во ди не, Оп штин ска ор-
га ни за ци ја ин ва ли да ра да 

Зре ња нин успе шно је ор га ни зо-
ва ла 14. ба нат ску штру дли ја ду. 
Ма ни фе ста ци ја је одр жа на 31. 
ок то бра у зре ња нин ском хо те лу 
„Вој во ди на” а уче ство ва ло је ви ше 
од 200 ин ва ли да ра да и њи хо вих 
го сти ју из ре ги о на. Штру дли ја ду 
је све ча но отво рио Љу бо мир Ста-
ни са вљев, за ме ник пред сед ни-
це Скуп шти не гра да Зре ња ни на, 
а ме ђу го сти ма су би ли, из ме ђу 
оста лих, и Ста на Сви ла ров, пред-
сед ни ца СИР Вој во ди не, Стан ко 
Ним че вић, пот пред сед ник СИР 
Ср би је, Ми лан Зве кић, ди рек тор 
Фи ли ја ле РФ ПИО Зре ња нин, и 
Ми ли ја на Жи ва но вић, на чел ни ца 
Оде ље ња за фи нан сиј ске и оп ште 
по сло ве у Фи ли ја ли.  

У оштрој кон ку рен ци ји – 51 
уче сник из 22 град ске, оп штин-
ске и ме сне ор га ни за ци је ин ва-
ли да ра да из де се так ба нат ских 
оп шти на – по бе ди ла је Сне жа на 
Ка пра Јан ков из Зре ња ни на ко-
ја је пр ви пут уче ство ва ла на 
„Штру дли ја ди” и ко ја је по оце-
ни жи ри ја уме си ла и ис пе кла 
нај бо љу штру длу са ма ком. Дру-
го ме сто осво ји ла је Зре ња нин-
ка Ко виљ ка Ла гум џи ја ко ја је 

ову ба нат ску по сла сти цу та ко ђе 
на пра ви ла са на де вом од ма ка, 
као и њи хо ва тре ће пла си ра на 
су гра ђан ка, Ха ни фа Му ра то вић. 

Сте ван Ра ди шић, пред сед ник 
зре ња нин ских ин ва ли да ра да, 
на гла сио је да су сви так ми ча ри 
по бед ни ци, јер су ис ка за ли сво-
ју кре а тив ност, и да уче шћем на 
„Штру дли ја ди” вра ћа ју на сце ну 
тра ди ци о нал не вред но сти ба-

нат ског под не бља. Ипак, ње го-
ва ор га ни за ци ја је, као и до сад, 
обез бе ди ла сред ства да три пр-
во пла си ра не так ми чар ке на гра ди 

сед мо днев ним од мо ром у на шим 
ба ња ма. Та ко ће се Зре ња нин ке 
ко је су осво ји ле пр во и дру го ме-
сто од ма ра ти у Ба њи „Ју на ко вић”, 

а тре ће пла си ра на ће ужи ва ти у 
бла го де ти ма Си ја рин ске ба ње. 
Ис та као је овом при ли ком и да је 
по себ но за до во љан што су сво јим 
при су ством „Штру дли ја ду” по др-
жа ли и ру ко во ди о ци из ло кал не 
са мо у пра ве и Фон да ПИО. 

Ста на Сви ла ров и Стан ко 
Ним че вић су у свом обра ћа њу 
при сут ни ма ре кли да је циљ 
ова квих ма ни фе ста ци ја ис ка зи-
ва ње ства ра ла штва и кре а тив-
но сти ин ва ли да ра да и оку пља-
ње члан ства, што је зре ња нин-
ска „Штру дли ја да” и оства ри ла.

На кон бо га тог кул тур но-умет-
нич ког про гра ма, уз све ча ну 
ве че ру, му зи ку, пе сму и игру, 
зре ња нин ски ин ва ли ди ра да и 
њи хо ви го сти дру жи ли су се до 
ка сних ве чер њих са ти.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОДР ЖА НА 14. БА НАТ СКА ШТРУ ДЛИ ЈА ДА

По бед ни ца ма сед мо днев ни 
бо ра вак у ба њи

Ко виљ ка Ла гум џи ја, Ха ни фа Му ра то вић и Сне жа на Ка пра Јан ков

У СЕ ЛИ МА НЕ ГО ТИН СКЕ ОП ШТИ НЕ ПО ДЕ ЉЕ НИ ПА КЕ ТИ 

По моћ срп ске вла де
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кроз Србију

Ју би лар ни 30. „Да ни лу да је“ 
у Ки кин ди про те кли су у 
зна ку овог је се њег пло да, 

ка ко то и до ли ку је сла вље ни-
ку. Еви ден ти ран је, упр кос ки-
ши, за па жен број го сти ју и уче-
сни ка у 34 те мат ска про гра ма 
ко ја су тра ја ла не ко ли ко да на. 
Ки кинд ски Трг је и овог пу та 
пред ста вљао у тим тер ми ни ма 
нај ве ћу го стин ску со бу на Бал-
ка ну.

Цен трал ни део ове ту ри-
стич ко-кул тур но-за бав не ма-
ни фе ста ци је био је по све ћен 
про гла ша ва њу нај у спе шни јих 
од га ји ва ча џи нов ских лу да ја 

(бун де ва) и нај ду жих вр го ва. Нај те жи, по-
бед нич ки плод од 433 ки ло гра ма про из вео 
је Ду шан Јан ков из Чу ру га. Нај ду жи врг од 
216 цен ти ме та ра сти гао је из Те ме ри на, из 
ба ште Јо же фа Вар ге. Ње му је ово че твр та 
ти ту ла на ки кинд ским „Да ни ма лу да је“.

На овом над ме та њу у то ме ко ће има ти 
нај круп ни ју бун де ву и нај ви ши врг, по ни-
кли су по то њи са др жа ји у част тих ле по ти ца 
ба нат ских њи ва. За хва љу ју ћи и про прат ним 
до га ђа њи ма на „Да ни ма лу да је“, Ки кин да је 

увр шће на у свет ску асо ци ја-
ци ју гра до ва ко ји сла ве бун-
де ву.

Ова свет ко ви на је го ди на ма 
уна зад сте ци ште оку пља ња 
зва нич ни ка из окру же ња Ср-
би је и дру гих ре ги о на. Ме ђу 
ово го ди шњим зва ни ца ма би-
ле су де ле га ци је из Ру му ни је, 
Ма ђар ске, Хр ват ске, Сло ве-
ни је а спе ци јал ни гост је био 
ам ба са дор Ита ли је Ђу зе пе 
Ман цо. Он је овом при ли ком 
по звао пред сед ни ка оп шти-
не Ки кин да Па вла Мар ко ва 
да при су ству је ско ра шњем 
са стан ку са ита ли јан ским при-
вред ни ци ма.

Де ве ти Ме ђу на род ни ми ни-
са јам пред у зет ни штва та ко ђе 
је био при ли ка за учвр шћи ва-

ње по сто је ћих ве за са су се ди ма и ус по ста-
вља ње но вих на еко ном ском пла ну.

Отво ре но је и не ко ли ко при год них из ло-
жби, а сва ке ве че ри су одр жа ва ни бес плат-
ни кон цер ти по зна тих ин тер пре та то ра.

Као и сва ке го ди не сво ја уме ћа су при ка-
за ли до ма ћи це, ку ли на ри и оста ли мај сто ри 
са гур ман лу ци ма, пре те жно спра вље ним од 
лу да је. Го сто ва ла је и Удру га ку ва ра из Тро-
ги ра са ме ди те ран ским спе ци ја ли те ти ма.

С. За ви шић

На сце ни кра гу је вач ког Кња-
жев ско-срп ског те а тра одр жан 
је ме ђу на род ни ин клу зив ни 
му зич ки фе сти вал „Но те за све“, 
је ди ни фе сти вал те вр сте у Ср-
би ји и ре ги о ну ко ји већ шест 
го ди на про мо ви ше раз ли чи те 
му зич ке ак тив но сти и та лен те 
ко ри сни ка ин сти ту ци ја со ци јал-
не за шти те, де це са смет ња ма у 
раз во ју, као и де це са ин ва ли ди-
те том.

Ор га ни за тор фе сти ва ла „Но те 
за све“ је За вод за сме штај од ра-
слих ли ца „Ма ле Пче ли це“, а пу-
бли ци се пред ста ви ло ше сна ест 
уста но ва и око 350 ко ри сни ка. 

Про те клих го ди на ко ри сни-
ци уста но ва со ци јал не за шти те 
су по ка за ли да по се ду ју број не 

та лен те и да је са мо по треб но 
пру жи ти им по др шку да би би-
ли још бо љи. Ина че, хор „Ве се ле 

Пче ли це“ је дан је од нај бо љих 
хо ро ва уста но ва со ци јал не за-
шти те у Ср би ји и осва јач ве ли-

ког бро ја на гра да у Ср би ји и зе-
мља ма у окру же њу.

М. Сан трач

ТРИ ДЕ СЕ ТИ „ДА НИ ЛУ ДА ЈЕ“ У КИ КИН ДИ 

У част је се њем пло ду

ШЕ СТИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ИН КЛУ ЗИВ НИ ФЕ СТИ ВАЛ 

Но те за све у Кра гу јев цу
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У че твр так, 12. но вем бра 2015. го ди-
не, у Хо те лу Сла ви ја у окви ру Ме ђу-
на род ног фе сти ва ла уго сти тељ ства, 

ту ри зма и ви на УГО ТУР ВИН пред ста вље ни 
су ово го ди шњи до бит ни ци „Злат ног ту ри-
стич ког ср ца“. У пи та њу је ју би лар но из да-
ње, по што је Ме ђу на род ни цен тар за раз вој 
ту ри зма и уго сти тељ ства „СА ЦЕН Ин тер на-
ти о нал” 25. пут до де лио ту ри стич ки оскар 
нај у спе шни ји ма у ју го и сточ ној Евро пи. У 
ве се лој ат мос фе ри овог це ло днев ног до га-

ђа ја осим до де ле на гра да пред ста вље ни су 
и ту ри стич ки по тен ци ја ли ра зних ре ги о на 
Ср би је, а ту је био и кул тур но-умет нич ки 
про грам. 

До ма ћин овог тра ди ци о нал ног, 25. по 
ре ду Фе сти ва ла би ла је оп шти на Свр љиг. 
По се ти о ци су има ли при ли ку не са мо да ви-
де већ и да про ба ју мно го број не ђа ко ни је 
ко је и дан-да нас при пре ма ју до ма ћи це из 
овог кра ја, као и спе ци ја ли те те ве за не баш 
за Свр љиг, чу ве ни бел муж, ко ји је при пре-

ман на ли цу ме ста. Оп шти на Свр љиг ис ко-
ри сти ла је при ли ку да по се ти о ци ма и ту-
ри стич ким рад ни ци ма из Ср би је и ре ги о на 
представи сво је ту ри стич ке по тен ци ја ле и 
брен до ве, кул ту ру, тра ди ци ју и фол клор. 

На по зив Ми ли је Ми ле ти ћа, на род ног по-
сла ни ка из Свр љи га, ма ни фе ста ци ју је по-
се ти ла и пред сед ни ца На род не скуп шти не 
Ре пу бли ке Ср би је Ма ја Гој ко вић и дру ги на-
род ни по сла ни ци. 

В. А.

Ар хе о ло зи Бал ка но ло шког 
ин сти ту та СА НУ из Бе о гра да у 
са рад њи са ко ле га ма из Фран-
цу ске от кри ли су у бли зи ни 
Свр љи га рим ско на се ље – Ti-
ma cum Ma i us. Да нас, по сле 150 
го ди на тра га ња, са си гур но шћу 
мо же да се по твр ди да се Ти ма-
кум Ма ј ус на ла зи на локалитету 
свр љи шког се ла Ни шев ца. 
Пре ма ре чи ма ис тра жи ва ча, 
про фе со ра др Вла ди ми ра Пе-
тро ви ћа и мр Во ји сла ва Фи ли-
по ви ћа, утвр ђе ње Рим ски град 
са свим пра те ћим објек ти ма 
да ти ра с кра ја  пр вог и по чет-
ка дру гог ве ка. На по вр ши ни 
од око шест хек та ра от кри ве на 
су два објек та у це ли ни, и то: 
објекат са хи по ка у сним гре ја-

њем и тер ме, рим ско ку па ти ло, 
што све до чи о раз ви је ној ци ви-
ли за ци ји тог вре ме на. Рим ски 
град на про сто ри ма да на шњег 
Ни шев ца имао је сво ју вој ску и 

представљао је ва жан пра вац 
на Рим ском пу ту од На и су са до 
Ар ча ра на Ду на ву. Сма тра се да 
су на овим про стори ма ро ђени 
и не ки од рим ских ца ре ва. Сва 

сво ја ис тра жи ва ња то ком јед не 
де це ни је ар хе оло зи Пе тро вић 
и Фи ли по вић сме сти ли су  у пу-
бли ка ци је ко је су пре ве де не и 
на стра не је зи ке. Пла ни ра но је 
се да се ис тра жи ва ња на ста ве и 
на ред них го ди на. 

Сви ови на ла зи за слу жу ју је-
дан му зеј ко ји је већ пла ни ран 
у Цен тру за ту ри зам, кул ту ру и 
спорт, а ло ка ли тет би био из дво-
јен као ми кро ар хе о ло шки парк. 
На у ка у слу жби ма лих сре ди на 
пред ста вља пра во осве же ње 
за ту ри стич ке по тен ци ја ле тих 
ме ста, а Ти ма кум Ма ј ус је глав-
на ста ни ца за ту ри сте на пу ту 
пре ма Ба би ном зу бу и Ста рој 
пла ни ни.

С. Ђор ђе вић

АР ХЕ О ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У ОКО ЛИ НИ СВР ЉИ ГА

Рим ско на се ље у Ни шев цу

МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ УГО СТИ ТЕЉ СТВА, ТУ РИ ЗМА И ВИ НА

Сврљиг до ма ћин
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погледи

Кад се до спе у го ди не ове ре не бес плат-
ном бус плус кар том, од жи во та се ви-
ше и не оче ку је баш пре ви ше, осим 

оног стан дард ног „са мо да је здра вља”.
И ге не ра циј ски су сре ти, од не ка да шњих 

вр ца вих оку пља ња по сте пе но се пре тва ра-
ју у пре при ча ва ње ис ку ста ва са док то ри ма и 
здрав стве ним те го ба ма. И он да од јед-
ном, ус та ла са на ат мос фе ра и вест по пут 
бом бе. Раз во де се! Гим на зиј ски пар, не-
раз дво јан од школ ских да на, у бра ку 45, 
а за јед но ви ше од 50 го ди на.

За и ста, не до га ђа се то сва ки дан. И 
не из не на ђу је што је, у нај ве ћем бро ју 
слу ча је ва, сва ко кад је за ово чуо ре-
а го вао слич но и у не ве ри ци: „Зар сад, 
по сле то ли ко вре ме на, па цео су век 
про ве ли за јед но?”

Свет ска ста ти сти ка уве ра ва, ме-
ђу тим, да ово ли ком чу ђе њу за пра во 
не ма ме ста. Не ка да те шко за ми сли ви 
или пак ја ко рет ки, раз во ди ста ри јих 
су пру жни ка по сле ви ше де це ниј ског 
бра ка уче ста ли су по след њих го ди на. 
То је по ја ва уоч љи ва ши ром све та, у 
Евро пи, Аме ри ци, Ази ји.

Дру га чи је су број ке и про цен ти, али 
сву да слич на при ча. А да ствар бу де 
још за ни мљи ви ја, рас ки да ње брач не 
за јед ни це у го ди на ма ка да то пред-
ста вља ви ше стру ки ри зик и иза зов 
бе ле жи се и као то тал на су прот ност 
уста но вље ној чи ње ни ци да је оп шти 
број раз во да за пра во сву да у па ду, 
гле да но у це лој по пу ла ци ји, не за ви-
сно од жи вот не до би.

У Ен гле ској је, на при мер, у пе ри о ду 
од 20 го ди на, 1991–2011. за бе ле жен 
скок од 75 од сто у раз во ди ма ста ри-
јих од 60 го ди на. У при бли жно истом 
ин тер ва лу, уку пан број брач них раз-
ла за, на го ди шњем ни воу, сма њен је 
са 165.000 (1993) на 118.000 (2011. го-
ди не), по ка зу ју по след њи об ја вље ни по да ци 
На ци о нал не ста ти стич ке слу жбе.

У Сје ди ње ним Др жа ва ма, се дам де се тих и 
по чет ком осам де се тих го ди на ми ну лог ве ка, 
у та ла су фе ми ни зма, ка да је сто па раз во да 
би ла на исто риј ском вр хун цу, сва ком дру-
гом скло пље ном бра ку ни је би ло су ђе но да 
по тра је. Али, сли ка је са да пот пу но дру га-
чи ја. Да на шњи бра ко ви у Аме ри ци чвр шћи 
су не го што су би ли ду го уна зад, при ме ћу је 
„Њу јорк тајмс” и прог но зи ра да ће, уко ли ко 
се тренд на ста ви, бли зу две тре ћи не по сто-
је ћих бра ко ва оп ста ти. То, ме ђу тим, не ва жи 
за све ста ро сне ка те го ри је. Јер, ста ти сти ка 
ка же да су 1990. су пру жни ци ста ри ји од 50 
го ди на би ли ак те ри сва ког де се тог раз во да, 
а 2010. сва ког че твр тог. 

На дру гом кра ју све та, у Ју жној Ко ре ји, 
сли ка је још из о штре ни ја јер об у хва та кра-
ћи пе ри од, од де сет го ди на. Про шле, 2014. 
од укуп но 115.000 раз во да, ви ше од че твр-
ти не (33.000) об у хва та ло је бра ко ве ду же од 
20 го ди на, што ујед но пред ста вља и скок од 
30 од сто то ком са мо јед не де це ни је, на во-

ди Рој терс. У из ве шта ју из Се у ла, аген ци ја 
исто вре ме но под се ћа да је по ме ну ти збир-
ни број раз во да упа дљи во ма њи од би лан-
са 2003. го ди не ка да је из но сио ви ше од 
166.000. 

Ка ко и за што се то де ша ва, за да та је те ма 
мно гих на уч них ис тра жи ва ња у ко ји ма се 
не за ви сно од при сту па пре по зна је срод на 
ли ни ја за кљу чи ва ња. На пр вом ме сту фак-
то ра ути ца ја на ка сне раз во де на ла зи се 
про ду же ни жи вот ни век. Са 60, 65 па и ви-
ше го ди на, осо ба ре ла тив но до брог здра-
вља мо же да ра чу на да још пред со бом има 
при сто јан пе ри од жи вот не ак тив но сти.

„Љу ди же ле да то дра го це но вре ме мак-
си мал но ис ко ри сте, да се у пен зи ји ба ве 
ства ри ма ко је су од у век же ле ли, а ни су 

има ли мо гућ но сти, да пу ту ју, пла ни на ре, 
по све те се не ком хо би ју и ако брач ни парт-
нер ни је за ин те ре со ван да у то ме уче ству је, 
то мо же да бу де раз лог за раз лаз”, об ја шња-
ва за Би-Би-Си Ка рин Во кер из адво кат ске 
фир ме КГВ спе ци ја ли зо ва не за по ро дич но 
пра во и раз во де.

У ста ри јим го ди на ма, ка да си-
но ви и ћер ке од ра сту и на пу сте 
по ро дич ни дом, не ста је и про-
стор за ла жна оправ да ња да се 
брак, ина че лош, чу ва и одр жа-
ва због де це. Ни шта ви ше не 
мо же да за ма гли чи ње ни цу да 
под истим кро вом жи ви дво је 
љу ди од ко јих су обо је или са-

мо јед но не срећ ни и не за до вољ ни.
Ра ста нак се у та квим слу ча је ви ма 

на ме ће као нај ра зум ни је ре ше ње, 
ма да не и нај бе збол ни је, упо зо ра-
ва ју струч ња ци. Рас кид, зва ни чан и 
де фи ни ти ван, ву че за со бом ду ги низ 
по сле ди ца. Са мо ћа се на ла зи на пр-
вом или по след њем ме сту, али је не-
из бе жна.

Из ме ђу су но во и скр сли про бле ми 
са по ро ди цом, јер се род би на опре-
де љу је за јед ну од стра на и на це лу 
си ту а ци ју гле да са мно го ви ше нео до-
бра ва ња не го у слу ча ју мла да лач ких 
раз во да, за тим фи нан сиј ски по трес 
(сва ком ста ри јем раз ве де ном су пру-
жни ку при па да у про се ку тек пе ти на 
оно га што би имао да је остао у бра ку) 
и нај зад – здрав стве не не во ље.  

Ка да до ђе до бо ле сти и озбиљ них 
ди јаг но за под ра зу ме ва ло се од у век 
да на пр вој ли ни ји за шти те и не ге 
обо ле лог сто ји су пру жник, од но сно 
су пру га. А ко ће то исто да чи ни по-
сле раз во да?

Ипак, фи нан сиј ска не за ви сност 
же на, из во је ва на про те клих де це ни-

ја, учи ни ла је да се лак ше од лу чу ју да иза ђу 
из ду го трај не брач не ве зе, у ко јој ви ше не 
ви де се бе, без об зи ра на по тен ци јал не ма-
те ри јал не или не ке дру ге гу бит ке. Јер, не 
тре ба за бо ра ви ти да су у две тре ћи не слу-
ча је ва оне те ко је хо ће раз вод.

У Ју жној Ко ре ји по раст бро ја раз во да у ста-
ри јем до бу ишао је на по ре до са еко ном ским 
обез бе ђе њем раз ве де них же на. Ства ри су се 
из те ме ља из ме ни ле от ка ко су су до ви по че-
ли да до ма ћич ки по сао при зна ју као рад на 
осно ву ко јег су пру ге мо гу да тра же обе ште-
ће ње, као и по ло ви ну за јед нич ке имо ви не, 
а про шло го ди шњом од лу ком Вр хов ног су да 
раз ве де ним до ма ћи ца ма при зна то је и пра-
во на део пен зи је бив шег му жа. 

Д. Дра гић

СВЕ ВИ ШЕ РАЗ ВО ДА У ПО ЗНИ ЈЕМ ЖИ ВОТ НОМ ДО БУ

По сле злат не свад бе – раз лаз

Ста ри ји су пру жни ци  
че шће не го ика да  
ра ни је од лу чу ју се  
да из бра ка кре ну 
сва ко сво јим пу тем
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новости из света

Планета пензионера

По што је ка пи ту ли ра ла пред стра ним по ве ри о ци ма и њи хо-
вим за ступ ни ци ма – ЕУ и ММФ, грч ка вла да ју ћа пар ти је Си ри за, 
осна же на но вим ман да том по сле ван ред них из бо ра, по че ла је 
са ма да при ме њу је сте за ње ка и ша, про тив че га се не ко вре ме 
же сто ко бо ри ла.

Нај но ви је ме ре вла де пре ми је ра Ци пра са по го ди ће и нај ра-
њи ви је, пен зи о не ре. По ве ћа ва ју се на и ме „ка зне” за пре вре-
ме но пен зи о ни са ње, док ће ми ни мал не пен зи је за оне ко ји се 
пен зи о ни шу по сле усва ја ња но вог за ко на са 486 евра ме сеч но 
би ти сма ње не на 392. Ина че, од по чет ка грч ке фи скал не кри зе, 
про сеч на пен зи ја је са 1.350 евра ме сеч но све де на на 833.

До не дав но нај ди на мич ни ја ју жно а ме рич ка еко но ми ја, Бра зил, су о че на је са ра сту-
ћом кри зом, због че га су уз др ма ни и те ме љи пен зиј ског си сте ма о ко јем се већ го во ри 
да има исте про бле ме као и грч ки, са мо мно го ве ће.

Бра зил ци у пен зи ју од ла зе у про се ку са 54 го ди не, а не ки др жав ни чи нов ни ци, офи-
ци ри и по ли ти ча ри успе ва ју да се би при ба ве и не ко ли ко пен зи ја чи ја укуп на вред-
ност мо же да до стиг не и 10.000 до ла ра ме сеч но, у зе мљи у ко јој је зва нич ни „ми ни-
ма лац” 200 до ла ра.

Сем то га, за ко ни ко ји ма се ре гу ли шу пен зи је има ју пу но ру па, што омо гу ћа ва да те 
пен зи је до жи вот но на сле ђу ју су пру ге и ћер ке. Уочен је и та ко зва ни ефе кат ви ја гре – 
да се пен зи о ни са ни др жав ни чи нов ни ци са ви со ким пен зи ја ма у сво јим ше зде се тим 
и се дам де се тим го ди на ма же не знат но мла ђим же на ма ко је у не у ма ње ним пен зи ја ма 
ужи ва ју де це ни ја ма по сле су пру жни ко ве смр ти. Због то га се си стем јав них пен зи ја 
та мо све че шће опи су је као „до ла зе ћа ка та стро фа”. М. Б.

Не мач ка још из два ја око 100.000 евра го ди шње за пен-
зи је шпан ских до бро во ља ца ко је је то ком Дру гог свет ског 
ра та ге не рал Фран ко по слао као ис по моћ свом са ве зни-
ку, Хи тле ру, от кри ла је не дав на де ба та у Бун де ста гу. 

Ме ђу др жав ни уго вор о то ме пот пи сан је 1962, док је 
шпан ски дик та тор још био жив, и пред ви ђа ре ци про ци-
тет: пен зи је за не мач ке до бро вољ це ко ји су се бо ри ли ра-
ме у ра ме на Фран ко вој стра ни у Шпан ском гра ђан ском 
ра ту. Не мач ка по ме ну тих 100.000 евра рас по ре ђу је на 41 
ве те ра на, осам удо ви ца и јед но си ро че, ко ли ко их је да-
нас у жи во ту од укуп но око 45.000 до бро во ља ца ко ји су 
би ли по ја ча ње на ци сти ма у њи хо вим фа ши стич ким по хо-
ди ма ма хом у Ис точ ној Евро пи.

САД:
Растућијаз

По раст не јед на ко сти у аме-
рич ком дру штву – кон цен тра-
ци ја све ве ћег де ла еко ном ског 
ко ла ча у све ма ње ру ку (је дан 
од сто нај бо га ти јих), де жур на 
је те ма та мо шње по ли ти ке. 
Нај но ви је ана ли зе, ме ђу тим, 
по ка зу ју да се тај дру штве ни и 
еко ном ски јаз пре нео и на по-
пу ла ци ју ко ја је за вр ши ла свој 
рад ни век – пен зи о не ре.

Не јед на ко сти у пен зи ја ма 
из ме ђу ме на џе ра и оста лих 
за по сле них ве ће су на и ме не-
го не јед на ко сти у њи хо вим 
пла та ма, пи ше та мо шњи ви-
со ко ти ра жни днев ник „Ју-Ес 
ту деј”(два ми ли о на при ме ра-
ка). Лист из но си по да так да је 
про сеч на вред ност пен зиј ског 
„па ке та” за сто нај бо ље пла ће-
них ме на џе ра 49,3 ми ли о на 
до ла ра, што је рав но укуп ном 
пен зиј ском фон ду за 41 од сто 
аме рич ких по ро ди ца.

Ре кор дер је Деј вид Но вак, 
ге не рал ни ди рек тор лан ца 
бр зе хра не „Јам брендс”, ко ји 
ће у пен зи ју оти ћи са фон-
дом од 234 ми ли о на до ла ра. 
С дру ге стра не, нај ва жни ја 
лич ност САД, пред сед ник Ба-
рак Оба ма, има ће, кад му 20. 
ја ну а ра 2017. ис тек не ман дат, 
ме сеч ну пен зи ју од 16.975 до-
ла ра.

Еко ном ски ими гран ти у Ита ли ји сво јим до при но си ма у пен зиј ски 
си стем из др жа ва ју 620.000 до ма ћих пен зи о не ра, кон ста ту је јед на 
сту ди ја об ја вље на сре ди ном ок то бра, пре ма ко јој су стра ни га стар-
бај те ри у ита ли јан ске пен зиј ске фон до ве то ком 2013. упла ти ли 10,2 
ми ли јар да евра.

Реч је о око пет ми ли о на стра на ца стал но на ста ње них у Ита ли ји, ко-
јих је ина че из го ди не у го ди ну све ви ше: оче ку је се да ће их до 2025. 
би ти око осам ми ли о на. За по сле ни су углав ном у услу жном сек то ру 
и њи хов го ди шњи до при нос ита ли јан ској еко но ми ји про це њу је се на 
125 ми ли јар ди евра. Њи хов до при нос пен зиј ском си сте му сма тра се 
зна чај ним, с об зи ром на чи ње ни цу да је да нас сва ки де се ти Ита ли јан 
ста ри ји од 75 го ди на и пре ма то ме ко ри сник не ке пен зи је.

БРАЗИЛ:Долазећакатастрофа

ГРЧКА:Сиризастежекаиш

ИТАЛИЈА:Странципомажудомаћима

НЕМАЧКА:Пензијезанацисте
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хроника

И ове је се ни у Кул тур ном цен тру Дра и нац у 
Бла цу одр жа на је тра ди ци о нал на ма ни фе ста-
ци ја „Злат на свад ба“, осма по ре ду. Оку пи ли 
су се су пру жни ци ко ји су пре по ла ве ка ре кли 
суд бо но сно – да.

Те 1965. го ди не у Бла цу је скло пље но 128 бра-
ко ва. Да нас је очу ва но 50, а на тра ди ци о нал ном 
дру же њу на шло се 26 па ро ва из це ле оп шти не.

Ор га ни за то ри Злат не свад бе – ло кал на са мо-
у пра ва КЦ Дра и нац и удру же ње пен зи о не ра – 
њи хо ви  пред став ни ци Злат ко Ди ми три је вић, 
Де јан Ве ли ми ро вић, Ве ри ца Шел мић, по здра-

ви ли су при сут не и по же ле ли да још ду го жи ве 
и до че ка ју но ве ју би ле је. Исто вре ме но ука за ли 
су на ин сти ту ци ју брач не за јед ни це и по зва-
ли мла де да за поч ну за јед нич ки жи вот. Ма ни-
фе ста ци ја, ка ко је ре че но, упра во има за циљ 

скла па ње бра ко ва, јер је ди но на тај на чин мо же 
да се спре чи све присутније ста ре ње То пли це и 
блач ког кра ја.

Све ча но сти је при су ство вао и све ште ник Ду-
шко Ко ла ре вић, ко ји је по ру чио мла ди ма да 
скла па ју бра ко ве. 

Ж. Д.

ГЦ „СРЕМ”

Уре ђе ње 
пар ка

Леп је се њи дан ко ри сни ци 
рум ског Ге рон то ло шког цен тра 
„Срем” и њи хо ви го сти ис ко ри-
сти ли су за сад њу цве ћа и уре-
ђе ње пар ка у кру гу уста но ве. 
Ста ри ма су при те кли у по моћ 
уче ни ци По љо при вред не шко ле 
„Сте ван Пе тро вић Бри ле”, за по-
сле ни у Цен тру за со ци јал ни рад 
и ма ли ша ни из Днев ног бо рав ка 
за де цу са смет ња ма у раз во ју.

За са ђе но је 400 ру жа и ви-
ше сто ти на цве то ва „дан и ноћ”, 
ко ји ће кра си ти дво ри ште ГЦ 
„Срем”. Бу ду ћи по љо при вред ни 
тех ни ча ри ис ко ри сти ли су при-
ли ку и за оре зи ва ње сад ни ца, 
јер је вре ме за тај по сао.

А, би ла је то при ли ка и за дру-
же ње мла дих и ста рих.

– Има мо је дан од нај леп ших 
пар ко ва, ко ји смо да нас при-
пре ми ли за хлад не да не. Са 
но вим ру жа ма са да има мо око 

Љу бо виј ски пен зи о-
не ри про сла ви ли су 
скром но и бо го у год-

но сво ју кр сну сла ву По кров 
пре све те Бо го ро ди це, у клу бу 
пен зи о не ра у Љу бо ви ји.

Осве ће ње слав ског ко ла-
ча и жи та оба вио је све ште-
ник протојереј ста вро фор 
Драгољуб Сте фа но вић. На кон 
осве ће ња и се че ња слав ског 
ко ла ча усле дио је и ру чак на 
ко ме је би ло ви ше од 80 го-
сти ју пен зи о не ра из Љу бо ви је 
и су сед них гра до ва. До ма ћин 
сла ве био је Ми ли сав Ђо кић, 
пре сед ник ор га ни за ци је пен-
зи о не ра Љу бо ви ја.

Истог да на Удру же ње пен-
зи о не ра из Љу бо ви је би ло је 

до ма ћин ово го ди шњег дру же-
ња ви ше од 500 пен зи о не ра 
из 15 гра до ва за пад не Ср би је: 
Шап ца, Ужи ца, Краљева, Ча је-
ти не, Лај ков ца, Осе чи не, Ко-
сје ри ћа, Бо га ти ћа, Ма лог Звор-
ни ка, Ба ње Ко ви ља че, Круп ња, 
Љу бо ви је и Омо љи це.

Пен зи о не ри из Омо љи це 
ис ко ри сти ли су до ла зак у Љу-
бо ви ју да по се те и ма на стир 
Све тог Ни ко ла ја Срп ског у Со-
ко-гра ду. По ред раз гле да ња 
ма на сти ра и ње го ве око ли не, 
Омо љи ча ни ма је у ма на стир-
ском ко на ку про фе сор Сре тен 
Цве то је вић из Љу бо вије одр-
жао пре да ва ње о настанку Со-
ко-гра да. 

М. Ма ли шић

ЉУ БО ВИ ЈА

Кр сна сла ва и дру же ње  
пен зи о не ра

БЛА ЦЕ 

Злат на свад ба – осми пут
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Удру же ње пче ла ра „Ки кин да“ при ре ди ло је дру гу са мо стал ну 
из ло жбу у свом гра ду. По ред пче ли њих про из во да и опре ме ко ју 
ко ри сте ме да ри, за па жен је и на ступ уче ни ка но во фор ми ра не пче-
лар ске сек ци је у ОШ „Јо ван По по вић“.

Ми о драг Бу ла-
јић, члан Оп штин-
ског ве ћа, ко ји је 
отво рио из ло жбу, 
ис та као је да је ло-
кал на са мо у пра ва 
у прет ход не две 
го ди не уло жи ла 
не ко ли ко ми ли о-
на ди на ра у раз вој 
пче лар ства чи јим 
ба вље њем ви ше 
сто ти на по ро ди ца 
на овом под руч ју 
остварује до дат не 
при хо де.

Са ша Чо лак, 
пред сед ник Удру-
же ња пче ла ра „Ки кин да“, ко је оку пља 187 чла но ва, на по ме нуо је да 
је ве ли ки по мор пче ла, про у зро ко ван не кон тро ли са ном упо тре бом 
пе сти ци да у по љо при вре ди, на нео огром не ште те. Ме ђу тим, пче ла-
ри ће не по ко ле бљи во на ста ви ти да ре а ли зу ју сво је пла но ве и до бро 
осми шље не ак тив но сти. С. З.

Тра ди ци о нал ни скуп пен зи о-
не ра че ти ри оп шти не То пли-
це, овог пу та у Кур шу мли ји, 

пре тво рио се у са бор ју га Ср би је. 
Љу ди ма тре ћег до ба из Про ку пља, 
Бла ца, Жи то ра ђе и до ма ћи на Кур-
шу мли је, при дру жи ле су се ко ле ге 
из 15 оп шти на овог де ла Ср би је. 
До шли су и го сти из Кра ље ва, Кру-
шев ца и Ле сков ца. Ме ђу го сти ма је 
био и пот пред сед ник Са ве за пен-
зи о не ра Ср би је Ва си ли је Бе ло бр-
ко вић.

– Ово је пр ви пут да смо би ли 
до ма ћи ни ова ко ве ли ког ску па на-
ших ко ле га из мно гих кра је ва до-
мо ви не. На дам се да су сви би ли 
за до вољ ни – ре као је пред сед ник 
до ма ћих пен зи о не ра Вла ди мир Ја-
ко вље вић, ра до стан и уз бу ђен због 
ве ли ког бро ја го сти ју.

Пред сед ник ло кал не са мо у пра-
ве Ра до љуб Ви дић, као и број ни 

го сти по твр ди ли су да је све би ло 
на нај ви шем ни воу и она ко ка ко је 
до ма ћин же лео.

Пен зи о не ри су се упо зна ли и са 
по је ди ним вред но сти ма овог кра-
ја. У спорт ској ха ли ско ро два са та 
за ба вља ли су их чла но ви кул тур-
но-умет нич ких дру шта ва Кур шу-
мли је – по себ но игра чи ко ји су до-
би ли бур не апла у зе. Су срет је, ка ко 
то обич но би ва, за вр шен све ча ним 
руч ком, ве се љем и пе смом.

Овом при ли ком пред сед ник Ја-
ко вље вић је из нео и по да так да је у 
то ку по де ла дру ге ово го ди шње по-
мо ћи нај у гро же ни јим пен зи о не ри-
ма. По моћ у на мир ни ца ма вред но-
сти хи ља ду ди на ра до би ће тре ћи на 
члан ства ор га ни за ци је. Сред ства у 
из но су од 800.000 ди на ра обез бе-
ди ле су ло кал на са мо у пра ва и пен-
зи о нер ска ор га ни за ци ја.

Ж. Дим кић

КУР ШУ МЛИ ЈА

Са бор ју га Ср би је

1.300 сад ни ца, а наш план је 
да се на ред них го ди на у пар ку 
на ђе 5.000 ру жа – ка же Ми лош 
Бу но вић, пред сед ник еко ло-
шке сек ци је у ГЦ „Срем”.

На кон за вр ше ног по сла, до-
ма ћи ни и го сти су се оку пи ли 
око ко тли ћа, ко ји су при пре-
ми ли ку ва ри из Ге рон то ло-
шког цен тра „Срем”. Г. В.

Изложена са вре ме на опре ма за пче лар ство

У КИ КИНД СКОЈ ОП ШТИ НИ

Пче ла ри, ипак,  
не по ко ле бљи ви

Вла ди мир Ја ко вље вић
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пензионерски кутак

ЗЕ МУН

Питомци на оку пу
Дом ва зду хо плов ства у Зе му ну био је до ма ћин нео бич ног и 

ва жног ску па. Оку пи ли су се бив ши пи том ци IX кла се ВТПШ из 
Рај лов ца и Кра ље ва ко ји су шко ло ва ње за вр ши ли дав не 1955. 
го ди не. Мно ги су се по сле то ли ко го ди на пр ви пут сре ли и ево-
ци ра ли успо ме не на да не шко ло ва ња. Би ло је дир љи вих мо ме-

на та, јер ни је јед но став но кад се по сле ше зде сет го ди на срет ну 
са да већ оро ну ли стар ци а упо зна ли су се као мла ди љу ди и 
под из у зет но те шким усло ви ма ство ри ли при ја тељ ство... Не ки 
ни су ви ше жи ви, мно ги су бо ле сни, а нај ви ше њих је ши ром 
све та и у ре пу бли ка ма бив ше Ју го сла ви је. 

Оно што ову ге не ра ци ју из два ја од оста лих је сте труд на 
лич ном уса вр ша ва њу. Ве ли ки број пи то ма ца из ове кла се 
за вр шио је број не фа кул те те и ака де ми је. Мно ги од њих по-
ста ли су прав ни ци, адво ка ти, еко но ми сте, ин же ње ри, про-
фе со ри на уни вер зи те ту, док то ри на у ка, ди рек то ри ба на ка, 
умет ни ци, ди пло ма те. Ипак, нај ве ћи број је иза брао вој нич ки 
по зив и на пра вио бли ста ву ка ри је ру. М. Р.

КРА ЉЕ ВО

По моћ за нај у гро же ни је 
Вла да Ре пу бли ке Ср би је је и ове го ди не обез бе ди ла сред-

ства за на бав ку па ке та хра не и хи ги је не за со ци јал но нај у гро-
же ни је по ро ди це. 

Цр ве ни крст Кра ље ва је по овом осно ву у ок то бру збри нуо 
500 по ро ди ца у нај у да ље ни јим се о ским сре ди на ма. Па ке ти 
хра не и хи ги је не ди рект но су до пре мље ни ко ри сни ца ма, а 
по де ље на је и гар де ро ба, по сте љи на, ор то пед ска по ма га ла и 
пе ле не за не по крет на ли ца.

Би ла је то при ли ка да се још јед ном са гле да ју усло ви у ко ји-
ма ко ри сни ци жи ве и на осно ву то га пла ни ра ју но ви про гра-
ми по мо ћи и збри ња ва ња. Ова по моћ је ве о ма зна чај на да би 
угро же не по ро ди це лак ше пре бро ди ле на сту па ју ћи зим ски 
пе ри од, по себ но има ју ћи у ви ду да је ви ше од 70 од сто са мач-
ких ста рач ких до ма ћин ста ва. Д. В.

АЛЕК САН ДРО ВАЦ

Књи жев ни клуб  
пен зи о не ра

Удру же ње пен зи о не ра из Алек сан дров ца спа да у ред нај-
ак тив ни јих ор га ни за ци ја у Ра син ском окру гу, а по себ на па-
жња по све ћу је се кул ту ри. Та ко је не дав но, на ини ци ја ти ву 
Ко ми си је за кул ту ру, фор ми ран Књи жев ни клуб јер има до ста 
пен зи о не ра ко ји пи шу. 

За пред сед ни ка Клу ба иза бра на је Ви о ле та Ла за ре вић, пот-
пред сед ник је Љи ља на То до ро вић а се кре тар Зор ка Вуч ко вић.

Клуб је отво ре ног ти па, чла но ви мо гу да бу ду и ли ца ко ја ни-
су пен зи о не ри а во ле књи гу и књи жев ност. За но вем бар је пла-
ни ра но књи жев но ве че за Жу пља не, а по сле сле ди го сто ва ње у 
Кру шев цу и Тр сте ни ку.

Овај клуб сва ка ко има бу дућ ност јер њи ме ру ко во де ли ца ко-
ја су ве о ма ак тив на на по љу пи са не ре чи, ко ја су на гра ђи ва на на 
ра зним кон кур си ма и већ из да ва ла зби р ке пе са ма. Ј. П.

Ми лан Ми ћа 
Кр шљан ски, пен-
зи о нер ЕДБ-а, ова-
ко већ го ди на ма 
од го ва ра ка да му 
по ста ве пи та ње 
ка ко је. А да је у 
пра ву све до чи и 
број 100 на ње го-
вој ро ђен дан ској 
тор ти, од но сно на 
две ко је су за ње га 
обез бе ђе не у До-
му Вој ске 6. но вем бра ка да су му ко ле ге из Клу ба пен зи о не ра 
ЕДБ уз по моћ, на рав но фи нан сиј ску, син ди ка та Елек тро ди-
стри бу ци је, при ре ди ле не за бо рав но ро ђен дан ско сла вље за 
сто ти ро ђен дан. 

Не сла ви сва ки дан не ко од чла но ва Клу ба пун век жи во-
та, па су се сви по тру ди ли да овај Ми ћин ро ђен дан бу де по 
све му по се бан. И био је. А Ми ћа, рас по ло жен и ве дар, за хва-
љу ју ћи сви ма по ру чио је да је у жи во ту нај ва жни је же ле ти и 
хте ти, па се он да све и мо же. На пи та ње ка ко се осе ћа, увек 
од го ва ра: „Ко ра чам, ни шта ме не бо ли”.

Ми лан Кр шљан ски ро ђен је 1915. го ди не. За вр шио је Пе да-
го шки фа кул тет и за по слио се 1936. го ди не у Ста рој цен тра ли, 
да на шњем ЕДБ-у. Био је ди рек тор „Школ ског цен тра” при ЕДБ-у 
и во дио по сло ве обра зо ва ња за рад у елек тро стру ци за ве ли-
ки број љу ди ко ји су по ста ли из вр сни и вр ло це ње ни струч ња-
ци. Пен зи о нер је од 1975. го ди не, а 1989. го ди не био је је дан од 
осни ва ча да на шњег Клу ба пен зи о не ра ЕДБ-а. З. Л

БЕ О ГРАД

Ко ра чам, ни шта ме 
не бо ли

БЕ О ГРАД

Ко ра чам, ни шта ме 
не бо ли
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БЕ ЛЕ ВО ДЕ

Из лет на Цер
Пла ни на Цер, на све га сат во жње од Бе о гра да, због сво је 

пре бо га те исто ри је и рас ко шне ле по те би ла је од ре ди ште не-
дав ног из ле та чла но ва Удру же ња пен зи о не ра Бе ле во де. 

Овај из лет ко ји ни је био са мо пу то ва ње, већ и час исто ри је 
у при ро ди, од но сно на ме сту где су се од и гра ли мно ги исто-
риј ски до га ђа ји, оста ће сви ма у се ћа њу. На пла ни ни Цер на-
ла зи се и не ко ли ко ма на сти ра па је из лет био при ли ка да се и 
они оби ђу. М. Р.

БЕ РА НО ВАЦ КОД КРА ЉЕ ВА 

Ма ли ју би леј
У окви ру ме се ца ста рих, Днев ни цен тар за ста ре на Бе ра-

нов цу код Кра ље ва обе ле жио је пе то го ди шњи цу ра да. Про-
сто ри је Днев ног цен тра би ле су пре пу не ко ри сни ка, игра ло 
се и пе ва ло, го сто ва ли су хар мо ни ка ши, фру ла ши и кул тур-

но-умет нич ко дру штво, а при ре ђе на је и скром на за ку ска. 
Све ча но сти су при су ство ва ли пред став ни ци Цен тра за со ци-
јал ни рад и Град ског од бо ра Цр ве ног кр ста Кра ље во.

У днев ном цен тру ста ри ји су гра ђа ни сва ко днев но мо гу да 
игра ју шах, да пре ли ста ју но ви не, док се да ме ба ве руч ним 
ра до ви ма. Та ко ђе, три пу та не дељ но по че ти ри са та ра де ле-
кар и ме ди цин ска се стра ко ји ста ри јим осо ба ма ме ре крв ни 
при ти сак и ше ћер у кр ви. И. Ш.

КРА ГУ ЈЕ ВАЦ

Пе снич ко дру же ње 
У д р у  ж е  њ е 

пен зи о не ра МЗ 
„Аеро дром” из 
Кра гу јев ца ве-
о ма је ак тив на 
ор га ни за ци ја, 
ко ја уче ству је 
и у кул тур ним и 
спорт ским де-
ша ва њи ма. Пе-
снич ко дру же-
ње по све ће но 

Ме ђу на род ном да ну ста рих отво ри ла је пред сед ни ца Удру-
же ња пен зи о не ра „Аеро дром”, Да ни ца То шић. 

Сво је пе сме, об ја вље не у збор ни ци ма и ан то ло ги ја ма, чи-
та ле су Еми ли ја Ема Жив ко вић и Ве ра Је лић. Сла бо ви да пе-
сни ки ња Ми ли ја на Ја на Па вло вић од ре ци то ва ла је сво ју пе-
сму „Не ви дим, а ви дим” и до би ла бу ран апла уз.

Ова кви ску по ви до но се по себ ну ра дост осо ба ма тре ћег до-
ба, ко ји ма ма ло па жње мно го зна чи. Због ве ли ког ин те ре со-
ва ња љу би те ља књи жев но сти, Удру же ње „Аеро дром” по но во 
ће ор га ни зо ва ти слич но дру же ње. Д. Т.

ГОР ЊИ МИ ЛА НО ВАЦ 

Ор га ни зо ва на пу то ва ња 
Оп штин ска ор га ни за ци ја пен зи о не ра из Гор њег Ми ла нов-

ца сва ког ме се ца ор га ни зу је пу то ва ња по Ср би ји за ко ја вла-
да ве ли ко ин те ре со ва ње. По се ћу ју се ба ње, ма на сти ри, гра-
до ви, кул ту ро-исто риј ска од ре ди шта. Пен зи о не ри су ве о ма 
за хвал ни удру же њу пен зи о не ра из Гор њег Ми ла нов ца ко је 
им је омо гу ћи ло да не ка ме ста ви де пр ви пут у жи во ту.

По след ња две пу то ва ња су во ди ла у Но ви Па зар и Жа баљ, 
оп шти ну са ко јом је Гор њи Ми ла но вац по бра ти мљен пу них че-
тр де сет го ди на. Удру же ње пен зи о не ра већ два де сет три го ди не 
успе шно са ра ђу је са ло кал ним са о бра ћај но-ту ри стич ким пред-
у зе ћем, ко је их во зи на из ле те за вр ло ма лу на док на ду. В. П.

  КИ КИН ДА

 Од бе ба до ве те ра на
Цр ве ни крст већ 26 је се ни у Ки кин ди ор га ни зу је ма ни фе-

ста ци ју „Тр ка за срећ ни је де тињ ство”. У њој уче ству ју бе бе ко-
је мај ке про ше та ју у ко ли ци ма, а тр че пред школ ци, основ ци, 
сред њо школ ци и ве те ра ни ре кре а тив ци, сва ко у кон ку рен-
ци ји свог уз ра ста. Овог ок то бра одр жа не су 25 тр ке са укуп но 
ви ше од пет хи ља да так ми ча ра. Они су ку пи ли старт ни број 
по це ни од 50 ди на ра и са ку пи ли око 300.000 ди на ра. Овај 
из нос рас по де љен је вас пит но-обра зов ним уста но ва ма у ки-
кинд ској оп шти ни. По ред про мо ви са ња ху ма но сти, на овај 
на чин се не гу је и здрав стил жи во та.

Ге не рал ни по кро ви тељ је би ла оп шти на Ки кин да. Мно го-
број ни до на то ри на гра ди ли су по бед ни ке, а сва ки тр кач је на 
ци љу до био ко ла чић сре ће. С. З.
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поводи

Свет ски дан пре вре ме но 
ро ђе них бе ба обе ле жа ва 
се 17. но вем бра. По чев од 

2011. го ди не, овај дан је увр штен 
у ка лен дар Свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је као дан по ди за-
ња све сти о свим иза зо ви ма са 
ко ји ма се су сре ће не до но шче, 
ин фор ми са њу о јед но став ним, а 
де ло твор ним ре ше њи ма и о са-
о се ћа њу за чла но ве по ро ди це 
пре вре ме но ро ђе не бе бе. Те бе-
бе обич но има ју ма ње од 2.500 
гра ма, а да би пре жи ве ле, по-
треб ни су им не га и ква ли тет на 
ме ди цин ска опре ма.

Ква ли тет на не га из ме ђу оста-
лог под ра зу ме ва и уто пља ва-
ње ових ма лих би ћа на по чет ку 
жи во та. Јед но од ре ше ња су и 
ву не не ка пи це и ча ра пи це, ко-
је већ че твр ти пут за оде ље ње 
нео на то ло ги је Деч је бол ни це 
у Но вом Са ду пле ту ба ке из Ге-
рон то ло шког цен тра Бач ка Па-
лан ка. Ста на Сми ља нић, Ка ја 
Ђи лас, Дра ги ца Ерор и Ро са Бе-
нић ис пле ле су ви ше од 50 па ри 
ча ра пи ца и исто то ли ко ка пи ца 
за Деч ју бол ни цу. 

– Хва ла др Да ни је ли Ран чић и 
на шој Би ља ни Пе јо вић, рад ном 
те ра пе у ту, што су нам омо гу ћи-
ле да сво јим ра дом по мог не мо 
бе би ца ма да им пр ве да не жи-
во та учи ни мо то плим и ушу-

шка ним – ка жу ба ке док са пу но 
љу ба ви и во ље пле ту у со би за 
рад ну те ра пи ју. Фи не ка пи це и 
ча ра пи це из ра ђе не од ме ке ву-
не до ка зу ју ка ко вре ме шне ба ке 
са пу но ела на по ма жу де чи ци 
ко ја су на из во ру жи во та.

Сви на ши ко ри сни ци има ју 
ве ли ко ср це и огром ну же љу 
да по мог ну они ма ко ји ма је 
по моћ нео п ход на. И овог пу-
та на ше ба ке, на ко је смо из у-
зет но по но сни, по ма жу сво јим 
ра дом де чи ци са оде ље ња за 

нео на то ло ги ју, а сва ка ка пи ца 
и ча ра пи ца но си по ру ку: жи ви 
и здра ви би ли 100 го ди на – из-
ја вио је др Ми лан Ба јић, ди рек-
тор Ге рон то ло шког цен тра Бач-
ка Па лан ка.  

З. Мак сић

У Ужи цу је пот пи сан уго вор о 
бра ти мље њу овог гра да на оба-
ла ма Ђе ти ње са гра дом Хар бин 
из ки не ске про вин ци је Ман џу-
ри је. Уго вор, ко јим је на ја вље на 
плод на са рад ња у обла сти при-
вре де, кул ту ре, обра зо ва ња и 
дру гих сфе ра жи во та, пот пи са-
ли су Ти хо мир Пет ко вић, гра до-
на чел ник Ужи ца, и Ћиу Ли, за ме-
ник гра до на чел ни ка Хар би на.

Пот пи си ва њу по ве ље о бра ти-
мље њу два гра да при су ство ва ла 
је и пред сед ни ца ве ли ке ки не ске 
При вред не асо ци ја ци је „Ју Хаи” 
Лин да Бонг ко ја је би ла гост и та да 

на ја ви ла да ће по кло ни ти 330.000 
евра за за вр ше так из град ње згра-
де деч јег вр ти ћа у ужич ком на се-
љу По ра. Лин да Бонг је ле тос у 
Ужи це до ве ла ве ли ку де ле га ци ју 
ки не ских ин ду стри ја ла ца ко ји су 
из ра зи ли ин те ре со ва ње за ужич-
ки крај.

– Мно го то га ми мо же мо да 
на у чи мо од на ших при ја те ља и 
по бра ти ма из ве ли ке зе мље ко-
ја је јед на од нај ја чих еко но ми-
ја и нај ста ри ја ци ви ли за ци ја на 
све ту. Ја сам уве рен да ће нам 
при ја те љи из Хар би на, по ве ли-
чи ни де се тог гра да у Ки ни, пру-

жи ти ру ку и по мо ћи да на пра-
ви мо зна ча јан ко рак ка раз во ју 
ужич ког кра ја – ре као је гра до-
на чел ник Ти хо мир Пет ко вић.

У име гра да Хар би на обра тио 
се Ћиу Ли и обе ћао да ће раз ви-
ја ти еко ном ску са рад њу на обо-

стра но за до вољ ство. На гла сио 
је да су го сти из Ки не за ди вље ни 
исто ри јом Ужи ца и зла ти бор-
ског кра ја ко ји и са аспек та ту ри-
зма мо же би ти ве о ма за ни мљив 
Ки не зи ма. 

М. Па вло вић

БРА ТИ МЉЕ ЊЕ СА КИ НЕ ЗИ МА

Ужи це и Хар бин 

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ГЦ БАЧ КА ПА ЛАН КА

Ба ке пле ле за не до но шчад

Кориснице ГЦ Бачка Паланка исплеле 50 пари чарапица и капа за Дечју болницу у Новом Саду

Са потписивања повеље у Ужицу
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ВИ ПИТАТЕ 
„ГЛАС 

ОСИГУРАНИКА” 
ОДГОВАРА

По нов но од ре ђи ва ње пен зи је

?Р. Ви ло тић, Кра гу је вац: По сле пен зи о ни са ња на ста вио сам 
да ра дим и упла ћи вао сам до при но се за ПИО. Се дам го-
ди на сам упла ћи вао, а по след ње две ни сам. При по ку ша-

ју да ми се пен зи ја уве ћа за упла ће ни до при нос ре че но ми је 
да пр во мо рам да на ми рим не у пла ће ни до при нос уз за те зну 
ка ма ту, што из но си по при лич ну сво ту, те ми се не ис пла ти да 
под но сим зах тев. Ко ја су мо ја пра ва? 

ОД ГО ВОР: Сход но чла ну 120 
Законa о ПИО, пра ва из пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња 
оства ру ју се и ко ри сте сра змер-
но пе ри о ди ма оси гу ра ња за ко је 
су упла ће ни до при но си за ПИО. 
Уко ли ко до при но си ни су упла-
ће ни за сав пе ри од оси гу ра ња, 
об у ста вља се 1/3 пен зи је, док се 
на тај или дру ги на чин не на ми ре 
не у пла ће ни до спе ли из но си до-

при но са. Ви има те пра во да Вам 
се до не се ре ше ње у сми слу чла-
на 121, став 1 За ко на о ПИО, по 
осно ву ста жа на вр ше ног по сле 
пен зи о ни са ња за ко ји су упла-
ће ни до при но си, уз при ме ну 
чла на 120 и об у ста ву 1/3 пен зи је 
ако до при но си ни су упла ће ни у 
це ло сти. Од зах те ва за по нов но 
од ре ђи ва ње пен зи је мо же те од-
у ста ти у то ку це лог по ступ ка.  

?Ј. Мар ко вић, Ћу при ја: Из ва ђен ми је бу брег 2009. го ди-
не. У апри лу 2015. го ди не под нео сам зах тев Фон ду ПИО 
за на док на ду тро шко ва ле че ња. У ју ну је ко ми си ја до не ла 

ре ше ње да од би ја мој зах тев. Истог да на под но сим жал бу, ко ја 
је та ко ђе од би је на. По ја сни те ми за што не мам пра ва на на док-
на ду тро шко ва ле че ња?

Тро шко ви ле че ња  
у над ле жно сти РФ ЗО

ОД ГО ВОР: Оства ри ва ње 
пра ва на на кна ду тро шко ва ле-
че ња ни је у над ле жно сти Ре пу-
блич ког фон да за пен зиј ско и 

ин ва лид ско оси гу ра ње. Упу ћу-
је мо Вас да се обра ти те Ре пу-
блич ком фон ду за здрав стве но 
оси гу ра ње.

?С. Пан то вић, Кра гу је вац: Пра во сна жним суд ским ре ше њем 
од ре ђе на ми је али мен та ци ја за из др жа ва ње су пру ге по сле 
раз во да, и то пре од лу ке Вла де Ср би је о сма ње њу пен зи ја. 

С об зи ром на то да ми се од пен зи је од би ја 12.000 ди на ра, ин те-
ре су је ме за што ми се и на тај део ко ји ни је ви ше „мо је при ма-
ње” за ра чу на ва до дат но ума ње ње? 

?М. Ла за ре вић, Су бо ти ца: Имам 50 го ди на жи во та и 13 го-
ди на рад ног ста жа. Тре нут но ни сам за по сле на, те сам од-
лу чи ла да са ма се би упла ћу јем стаж. Ро ди ла сам две ћер-

ке, па ме ин те ре су је да ли и ме ни при па да го ди ну да на по себ-
ног ста жа и да ли се он до да је на рад ни стаж? Тач ни је, бу ду ћи 
да сам ро ди ла дво је де це, да ли мо рам упла ћи ва ти још јед ну 
или две го ди не до ис пу ње ње ми ни му ма од 15 го ди на ста жа?

Али мен та ци ја и ума ње ње пен зи је

По се бан стаж тек од 2032. го ди неОД ГО ВОР: Ума ње ње пен зи ја 
спро во ди се по За ко ну о при-
вре ме ном уре ђи ва њу на чи на 
ис пла те пен зи ја и од но си се на 
уку пан из нос пен зи је, што зна-
чи да се ад ми ни стра тив не за-
бра не (али мен та ци је, кре ди ти, 

из вр ши тељ ске об у ста ве итд.) 
не узи ма ју у об зир при об ра чу-
ну ума ње ња. Кон крет но, ка да 
је реч о али мен та ци ји (али и о 
дру гим утвр ђе ним об у ста ва ма) 
Фонд ПИО не мо же да ме ња су-
му ко ју је суд од ре дио.

ОД ГО ВОР: Пре ма За ко ну о 
ПИО, оси гу ра ни ку же ни ко ја је 
ро ди ла дво је де це ура чу на ва се 
у по се бан стаж вре ме у тра ја њу 
од го ди ну да на, с тим што ће се 
ова од ред ба за ко на при ме њи-
ва ти од 1. ја ну а ра 2032. го ди не. 
Овај стаж ни је исто што и стаж 
оси гу ра ња и не узи ма се у об-
зир при ли ком про це не ис пу ње-
но сти усло ва за оства ри ва ње 
пра ва на пен зи ју, али има ути-
ца ја на ви си ну пен зи је.

По се бан стаж се ура чу на ва 
у уку пан пен зиј ски стаж и узи-
ма се у об зир при ли ком об ра-
чу на из но са пен зи је, с тим што 
до при но си уве ћа њу из но са 
пен зи је. Да кле, по треб но је да 
се за по сли те или да са ми се би 
упла ћу је те стаж до ис пу ње ња 
про пи са ног усло ва од ми ни-
мал но 15 го ди на рад ног ста жа, 
под усло вом да оста ну на сна зи 
са да шњи усло ви за пен зи о ни-
са ње.

?Ђ. Пе тро вић, Бе о град: Пен зи о ни сан сам 1. ја ну а ра 2014. са 
40 го ди на ста жа. Од 8. ја ну а ра 2014. ра дим код истог по-
сло дав ца ко ји ме је ре дов но при ја вио и упла ћу је све до-

при но се. Ин те ре су је ме кад пре ста нем са ра дом да ли имам 
пра во да тра жим да ми се до не се но во ре ше ње о ви си ни пен-
зи је и да ли мо же да бу де не по вољ ни је од прет ход ног? 

Рад по сле пен зи о ни са ња

ОД ГО ВОР: Пре ма чла ну 121 
За ко на о ПИО, ко ри сник ста ро-
сне пен зи је или пре вре ме не ста-
ро сне пен зи је ко ји се за по сли на 
те ри то ри ји Ре пу бли ке, од но сно 
оба вља са мо стал ну де лат ност по 
осно ву ко је је оба ве зно оси гу ран 
на те ри то ри ји Ре пу бли ке, има 
пра во по пре стан ку тог за по сле-
ња, од но сно оба вља ња те са мо-
стал не де лат но сти, на по нов но 

од ре ђи ва ње пен зи је ако је био у 
оси гу ра њу нај ма ње го ди ну да на.

По нов но од ре ђи ва ње пен-
зи је Фонд вр ши на зах тев ко-
ри сни ка. Зах тев се под но си на 
од го ва ра ју ћем обра сцу, ко ји се 
мо же до би ти на шал те ру фи ли-
ја ле Фон да или од штам па ти са 
сај та www.pio.rs. Фонд је ду жан 
да ко ри сни ку пра ва утвр ди по-
вољ ни ји из нос пен зи је

?Р. Ђу кић, Бор: Ра дио сам на по сло ви ма на ко ји ма се стаж 
оси гу ра ња ра чу на са уве ћа ним тра ја њем и на том рад ном 
ме сту сам обо лео. По опо рав ку од бо ле сти по сло да вац ме 

је рас по ре дио на лак ше рад не за дат ке по пре по ру ци док то ра 
ме ди ци не ра да. Уско ро сти чем услов за од ла зак у пен зи ју. Да 
ли ми и са да при па да бе не фи ци ран рад ни стаж?

Стаж оси гу ра ња са уве ћа ним  
тра ја њем

ОД ГО ВОР: Про пи си ма о пен-
зиј ском и ин ва лид ском оси гу-
ра њу ни је ре гу ли са но утвр ђи-
ва ње рад них ме ста на ко ји ма 
се стаж оси гу ра ња ра чу на са 
уве ћа ним тра ја њем, па сход но 
то ме Ре пу блич ки фонд за пен-
зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње 
не од лу чу је о рад ним ме сти ма 
на ко ји ма се стаж оси гу ра ња ра-
чу на са уве ћа ним тра ја њем.

Да би сте утвр ди ли ка да ис-
пу ња ва те усло ве за пен зи ју и 
ка да мо же те да под не се те зах-
тев за оства ри ва ње тог пра ва, 
као и да би сте проверили да ли 
се и за рад но ме сто на ко је сте 
са да рас по ре ђе ни ра чу на стаж 
са уве ћа ним тра ја њем, по треб-

но је да се обра ти те ка дров ској 
слу жби у сво јој фир ми. Је ди но 
уви дом у до ку мен та ци ју ко ју ка-
дров ска слу жба по се ду је, мо же 
се из ра чу на ти ком пле тан стаж и 
на осно ву то га од ре ди ти та чан 
да тум ка да тре ба под не ти зах-
тев за пен зи ју. 

За до дат не ин фор ма ци је увек 
се мо же те обра ти ти слу жби 
прав не по мо ћи у над ле жној фи-
ли ја ли Фон да ПИО где на осно-
ву уви да у од штам пан ли стинг, 
рад ну књи жи цу и уве ре ње о 
ста жу са уве ћа ним тра ја њем мо-
же те до би ти са вет или упут ство 
о да љем по сту па њу, с об зи ром 
на то да се да тум сти ца ња пра ва 
утвр ђу је за сва ког по на о соб. 
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шареница шареница

РЕШЕЊА - СКАНДИНАВКА: окупати, подрум, крвоток, Мосор, кастрол, Антри, о, п, ретор, амулети, речито, Изет, нс, санитет, ано, Ела, 
њиска, р, ентитет, Сабо, Комаров, орач, на, ран, Пит, анамити. БЕЛА УКРШТЕНИЦА: стручак, наумити, анкетар, ластари, Анан, иј, з, ким, 
а, ип, кап, тро, рад, исправа, Саројан, е, авари, ово, оч, уникати, Матовић, екипа, та, алас, ивичаст.

СКАНДИНАВКА БЕЛА УКРШТЕНИЦА

У овој крштеници сами уписујете црна поља. 
Њихов број уписан је у заградама на крају сваког 
описа речи.

ВОДОРАВНО: 1. Мањи струк (0), 2. Наканити се (0), 
3. Вршилац неке анкете (0), 4. Млади изданци винове 
лозе (0), 5. Ранији секретар ОУН, Кофи - Иницијали 
писца Игњатовића (1), 6. Ознака за запад - Зачинска 
биљка - Ознака за алт (2), 7. Издавачко предузеће (скр.) 
- Делић течности (2), 8. Трговачка радна организација 
(скр.) - Посао (2), 9. Лични документ (0), 10. Амерички 
писац, Вилијам (0), 11. Ознака за електрон - Обар (мн.) 
(1), 12. Показна заменица - Осамнаесто и двадесет осмо 
слово ћирилице (2), 13. Једини примерци (0), 14. Фолк 
певачица, Вера (0), 15. Спортски тим (2), 16. Показна 
заменица - Речни рибар (1), 17. Који има ивице (0).
УСПРАВНО: 1. Бити сналажљив - Знати (0), 2. Танак, 
витак (песн.) - Груди - Такав (2), 3. Ранац - Извршити 
оправку - Ознака Италије (2), 4. Артиста - Врста 
грађевинске машине (1), 5. Мајмун из филма о Тарзану 
- Име певачице Кери - Планина код Београда (2), 6. 
Општинско подручје (мн.) - Ранији оперски певач, 
Лучано - Првак, шампион (2), 7. Станарина - Наш 
филолог, Ђура - Старији (скр.).  
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Да ли сте зна ли ...

– да овај дан ни је осми шљен са мо да про мо ви ше ме ђу-

соб ну ин тер ак ци ју и раз у ме ва ње ме ђу де цом и њи хо ву до-

бро бит у све ту? Овај дан се обе ле жа ва и да би се скре ну ла 

– да се дан бор бе 

па жња јав но сти да су де ца у нај ве ћем де лу пла не те жр тве 

про тив ди ја бе те са 

ра зних об ли ка на си ља, ору жа них су ко ба, тр го ви не бе лим 

обе ле жа ва 14. но-

ро бљем, екс пло а та ци је ра зних об ли ка, од иле гал ног ра да 

до сек су ал ног ис ко ри шћа ва ња. 

вем бра? У све ту ви-

ше од 380 ми ли о на 

љу ди бо лу је од ове 

бо ле сти, за то се че-
сто го во ри о пан де-

ми ји ди ја бе те са. У Ср би ји око 10 од сто ста нов ни штва бо лу је 

од ше ћер не бо ле сти.

– да се Свет ски 

– да је 19. но вем-

дан де те та сла ви 20. 

бар Ме ђу на род ни 

но вем бра? Ге не рал-

дан пре вен ци је 

на скуп шти на Ује ди-

зло ста вља ња и за-

– да се 29. но вем бар 
сла вио го то во шест де-
це ни ја као пра зник ју го-
сло вен ске фе де ра ци је? 
Тај да тум је ушао у исто-
ри ју 1943. го ди не, ка да 
је одр жа но дру го за се-

да ње АВ НОЈ-а у Јај цу, на ко ме је до не та од лу ка о фе де рал-
ном устрој ству Ју го сла ви је, а кра љев ској вла ди за бра њен 
по вра так у зе мљу. Зва нич но је уки нут 10 го ди на по сле рас-

ње них на ци ја уста-
но ви ла је овај дан 
1954. го ди не, а обе-

не ма ри ва ња де це? 
На жа лост, у 90 од-
сто слу ча је ва де ца 

ле жа ва се на раз ли-

на си ље до жи вља-
ва ју упра во у би о ло шкој по ро ди ци. Сва ко дру штво тре ба да 
на сто ји да ис ко ре ни та кав тренд, па и Ср би ја ула же знат не 
на по ре да би се из бо ри ла са овим про бле мом (пот пу но или 
де ли мич но ли ша ва ње ро ди тељ ског овла шће ња, усво је ње, 
сме штај у хра ни тељ ске по ро ди це, свра ти шта и до мо ве...).

чи те да ту ме ши ром све та. У Ср би ји се обе ле жа ва 1. ју на.

па да СФРЈ, у но вем бру 2002. го ди не.

(Х)умо р не ми сли
Пен зи је су ма ле, али су, сре ћом, вр ло рас те гљи ве. Из др жа ва-

ју све ге не ра ци је, од де де до пра у ну ка.
За сла ву и Бо жић ку пим ду пло ви ше ића и пи ћа од ком ши је. Бо ље 

по ла да ба цим не го да пук не бру ка да ни је би ло све га ви ше но што 

тре ба! 

Ни сам ви до вит да знам шта ће би ти су тра, али са ви ше стра-
на знам да ће би ти бо ље. Чи там но ви не, гле дам ТВ, слу шам ра-
дио-Ми ле ву...

Не мо гу да се по жа лим, жи вим из над про се ка. Мно ги је два има ју 

за хлеб и мле ко, а ја имам и за лук, кром пир и ку пус!

Ви то мир Те о фи ло вић

Као ча сов ни ци
Ми смо по тро шач ко дру штво. Бр зо смо се по тро ши ли.
Те шка је то лич ност. За то је то ли ко и за гли био.

Црв и чо ве ка и ја бу ку на гри за из ну тра.
Кад чо ве ку по пу сти пе тља, у сва шта је спре ман да се упе тља.

Љу ди су слич ни ча сов ни ци ма. Има их и до брих... и по ква ре-
них.

Због не ких ти ква на, нај че шће пук не ти ква.

Ми ло рад Би бин

Афо ри зми у ри ми
На ма је ста ло до вас, ко ли ко и ва ма до нас! 

Не про ла зи вре ме. То ми про ла зи мо. 
Оста ри ти зна чи про жи ве ти жи вот. 

Не раз ба цуј се ре чи ма, јер ко рен сва ка реч има. 
Окре ни те ле ђа не зна њу, а не зна њу.

Сте во Бзди лик 

До ско ци
Ни је код нас ва жно ко је је бо је пар тиј ска књи жи ца. Ва жно је 

да је про фи та бил на.
У по чет ку је би ла же на мог жи во та. А он да ми се жи вот сму чио.

Наш брод се на су као још пре по ри ну ћа.
Пла чи, во ље на зе мљо! На род је остао без су за.

Жи вот је леп. За ви си од то га где га жи виш.
Па мет ни љу ди нам пра ве про блем. Ква ре нам про сек.

Ра де Ђер го вић

Обе ћа ња
И не до ста так ста ва је – став.

Где је мно го па мет них, па мет ни је на це ни.
Не мо же се ди за ти пра ши на ако је па ла ки ша.

Тра жио је кључ про бле ма, а на шао се иза бра ве.
Нај те же се ис пу ња ва ју ола ко да та обе ћа ња.

И тач ку по не кад тре ба ста ви ти под знак пи та ња.
Ако си пе сник бу дућ но сти, са че кај оце ну о се би.

Ми ле Г. Ла за ре вић


